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Sammanfattning 
Det övergripande syftet med studien var att få en fördjupad förståelse av övergångsprocessen 

från förskolan till grundsärskolan. Utifrån syftet har studien tre frågeställningar som är följande: 

1. Hur organiseras mottagandet till grundsärskolan? 

2. Vilka motiv finns till beslut om mottagande i grundsärskolan? 

3. Vilka konsekvenser kan det innebära på individ grupp och organisations nivå? 

Bakgrunden i studien belyser olika faktorer som påverkar övergångar mellan förskolan och 

grundsärskolan. Vidare återfinns en forskningsöversikt över studier som berör elevers 

upplevelser av att befinna sig i grundsärskolan och alternativa lösningar som förekommit ute i 

verksamheterna och som är relevanta för studien. Semistrukturerade intervjuer har genomförts 

med åtta chefer/ rektorer, specialpedagoger. Resultatet är indelat i teman. Resultatet i del ett 

innefattar inskrivningsprocesser till grundsärskola. Del två beskriver motiv till mottagandet i 

grundsärskolan. Den tredje delen visar konsekvenser på individ, grupp och organisations nivå. 

Fjärde och sista delen tar upp barns och vårdnadshavares inflytande och delaktighet. I 

diskussionen tas upp att det sedan den nya skollagen (Lgr11) är det tydligt vilka som tillhör 

grundsärskolan och vilka som inte gör det. Det krävs en mångfald av aktörer som samverkar för 

att underlätta övergångsprocessen för barn/elever. 

 

Abstract 
The overall purpose of the study was to get a deeper understanding of the process of transition 

from preschool to compulsory school. According to the purpose the study three issues are the 

following: 

1. How organized the reception to the compulsory school? 

2. The motives are to host the compulsory school? 

3. What consequences may mean the individual, group and organizational level? 

The background of the study highlights different factors that influence the transition between 

pre-school and compulsory school. Also included is a review of research on studies related to 

students experiences of being in compulsory school and wc alternative solutions which occurred 

out in the operations, which are relevant for the study. Semi-structured interviews were 

conducted with eight managers /principals and special educators. The result is divided into four 

themes. The result in part one includes enrollment processes for compulsory school. Part two 

describes the reasons for the receipt of compulsory school. The third part shows the impact on 

the individual group and organizational level. The fourth section deals with children and carers 

influence and participation. The discussion raised that since the new Education Act (Lgr 11) it is 

clear who belongs compulsory school and who do not. It requires a diversity of actors that work 

together to facilitate the transition process for children/ students. 

 

Titel 
Från förskola till mottagande i grundsärskola. Vad händer vid övergången? 

 

English title 
From kindergarten to receiving the basic special school. What happens at the 

transitions? 
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1 Inledning 
 

”Ett sorgearbete för föräldrarna tar olika lång tid, förståelse att deras barn 

ska gå i en annan skolform på grund av utvecklingsstörning.” 

                                (Sagt av chef för elevhälsa och grundsärskola, 2016) 

Vid övergångar mellan förskola, förskoleklass och skola finns det en grupp av barn som 

efter utredning får diagnosen ”lindrig, måttlig eller grav utvecklingsstörning.” (Garpelin 

& Kallberg, 2008) och som troligtvis kommer att hamna inom den skolform som i 

Sverige benämns som grundsärskola/träningsskola (ibid). Tideman, (2000) och Szönyi 

(2005) menar att Sverige snart är ensamt om att ha delade skolformer. I många andra 

länder finns det en gemensam skolform där anpassning av undervisning sker efter alla 

elevers olika behov och förutsättningar.  Det behövs därför en ordentlig genomtänkt 

problematisering kring organiseringen av barn/  elever mellan grund- och 

grundsärskolan. Skolsystemet behöver utvecklas så att alla elever kan omfattas av 

skolformen grundskola, oavsett eventuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan är till 

för elever som inte förväntas klara målen för grundskolan (Tideman, 2000).  

Införandet av folkskolan ägde rum i Sverige år 1842 (Szönyi, 2005, Molin 2004). Hur 

man delat upp barn/ elever i olika skolformer och grupper har sett olika ut genom åren 

(ibid). I och med den nya skollagen (Skolverket, 2011) kan man som elev bli inskriven i 

grundsärskolan endast om man diagnostiserats med lindrig, måttlig eller grav 

utvecklingsstörning (Skolverket, 2013). En övergripande målsättning för det svenska 

skolsystemet är att skapa en skola för alla. På nationell nivå genom skollagen (2011) 

och på internationell nivå deklareras att målet är en inkluderande gemensam skola för 

alla (Säljö, 2008).  Sverige har delvis visat på motsatt inriktning då andelen elever som 

vistas i särskilda, segregerade undervisningsgrupper skapade för elever med 

neuropsykiatriska diagnoser har ökat. Gemensamt med ökningen har antalet inskrivna 

elever i grundsärskolan ökat markant sedan reformen (SOU 1999: 63, Blom, 2004 och 

Arvidsson, 2016).  Läsåret 2014/15 gick det 9700 elever i grundsärskolan (Skolverket, 

2014) vilket är en ökning med 4 % jämfört med föregående läsår. I praktiken innebär 

detta att 9700 barn och deras vårdnadshavare hade upplevt övergångar till 

grundsärskolan vid den aktuella tidpunkten. Här menar jag att det finns ett stort behov 

av fortsatt forskning kring hur systemet fungerar i olika pedagogiska praktiker vid 

övergångar. Jag avser att i min studie studera hur övergångar från förskola till 

grundsärskola går till. För en del barn innebär dessa övergångar kritiska punkter 

(Garpelin, 2003, 2004). Dessa kritiska punkter innebär individuell och kollektiv 

utsatthet. I begreppet kritiska punkter menas också bland annat delaktighet och 

marginalisering (ibid). I de flesta länder möter barnen tydliga övergångar under sin tid i 

förskola och skola (Garpelin 1997, 2003,2004) m fl. 

Beslut om flexibel skolstart kom i juni 1991 då det rådde finanskris i Sverige. Detta 

skulle möjliggöra för sexåringar att börja skolan. Skillnaden mot tidigare förslag var att 

det skulle vara frivilligt, vårdnadshavarna skulle själva kunna bestämma när deras barn 

skulle börja skolan (Lumholdt, 2015). För barn som eventuellt ska utredas kan denna 
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kritiska punkt innebära en påfrestande period för hela familjen eftersom det alltid är 

vårdnadshavarna som fattar beslutet om att begära utredning (ibid). I enlighet med 

skolverkets (2013) allmänna råd innebär det en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och 

social bedömning.  

Enligt Skolverket (2013) så kan man bli inskriven i grundsärskolan först det året då man 

fyller sju år och är skolpliktig. Det innebär för vissa barn att man börjar i första klass i 

grundskolan (Lundberg & Herrlin, 2003) för att sedan bli mottagen i grundsärskolan 

(ibid). Det finns de barn som följer med till förskoleklass i vanlig skola, men många 

barn med diagnosen lindrig eller måttlig utvecklingsstörning får gå ett extra år i 

förskolan, för att sedan starta direkt i grundsärskolan (Lumholdt, 2015). Persson (2001) 

menar att den rådande målsättningen ”en skola för alla”, bygger på att alla barn har 

samma utgångsläge och förutsättningar och att man tar hänsyn till alla barns olikheter, 

och inte bara vissa, detta fungerar inte i det nuvarande skolsystemet (ibid). Kanske 

skulle det betraktas utifrån målsättningen ”en skola för alla” som en rättighet och 

självklarhet att alla barn/ elever erhåller det stöd som det behöver utan att för den skull 

bli diagnostiserad (och placerad i en egen skolform), (Brodin & Lindstrand, 2013). 

I förskole förordningen för förskolan finns både strävansmål och riktlinjer, Läroplanen 

reviderades 2010 och började gälla1 juli 2011, där står bland annat att när barnets 

övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att 

finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya 

verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas åt de barn som behöver särskilt stöd. 

Förskolan ska nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet för att stödja allsidig utveckling och lärande hos barnet. Men hur ser 

samarbetet med grundsärskolan ut? skolverket (2006, s 12) betryggar detsamma; 

särskild uppmärksamhet ska ägnas de barn som behöver särskilt stöd vid övergång till 

ny verksamhet. Detta är ett uttryck i läroplanen (Lgr:11). 

Det finns relativt många studier kring elever med funktionshinder (Lumholdt, 2015) 

men det saknas studier kring hur organiseringen i det rådande skolsystemet går till vid 

övergångar från förskolan till grundsärskolan. Hur organiseras detta? Vilka motiv har 

man? Vilka konsekvenser kan det innebära? Syftet är att denna studie skall ge ökad 

kunskap inom detta område. Som verksam specialpedagog inom förskolan finner jag 

övergångar som ett mycket intressant ämne att studera. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att studera hur övergångar från förskola till grundsärskola går till, 

samt att undersöka konsekvenser, kritiska punkter, det vill säga villkoren och 

utformningen av den pedagogiska praktiken med avseende på övergångar. 

De frågeställningar jag kommer att utgå ifrån är 

 

1. Hur organiseras mottagandet till grundsärskolan? 

2. Vilka motiv finns till beslut om mottagande i grundsärskolan? 

3. Vilka konsekvenser kan det innebära på individ grupp och organisations nivå? 

 

1.2 Begreppsbestämning 
   

 Övergång 

Vissa studier betraktar övergångar som mer isolerade händelser medan de ses som 

processer i andra. Synen på övergångar beror på olika teoretiska utgångspunkter men 

också på olika perspektiv. Fabian & Dunlop (2002) beskriver övergångar som komplexa 

processer där olika faktorer samverkar och ger förutsättningar för olika övergångar. I 

Fabian & Dunlops studie (2002) ses också olika relationer som stödjande eller 

försvårande i övergången. Hur övergångs begrepp ska förstås i denna studie är något 

som jag återkommer till i studiens teorikapitel (kap 5). 

 Kontinuitet och diskontinuitet 

Kontinuitet kan beskrivas som en röd tråd när det gäller övergångar mellan de olika 

skolformernas arbetssätt (Mayfield, 2001 se Ackesjö 2014, 21). Studier kring 

kontinuitet fokuserar till största del på ämnet ur ett vuxenperspektiv och det är enligt 

Ackesjö problematiskt eftersom det saknas tillräcklig forskning som styrker att 

kontinuitet är viktigt för barnet vid övergångar. Vidare menar Ackesjö att tvärtemot så 

visar en del forskning på att diskontinuitet i viss mån faktiskt är gynnsamt för barnet i 

omskapandet av identiteten vid övergång från förskolan (2014, s.21,97). 

Fabian (2002, se Ackesjö 2014, s.23) beskriver diskontinuitet ur barnets perspektiv vid 

övergångar och förklarar dem ur tre olika synsätt: social, fysisk och filosofisk 

diskontinuitet, där miljön, relationer och kulturen förändras för barnet. Innebörden är att 

gå ifrån en fysisk miljö till en ny fysisk miljö. Ofta innebär det att miljön blir ”större” 

med fler barn och större ytor att förhålla sig till. Förändringen i den fysiska miljön 

innebär också att barnets sociala relationer förändras. Möjligheten att skapa nya 

relationer finns, men kan också innebära förlorade relationer, relationer som tidigare var 

viktiga för barnet. De filosofiska traditionerna skiljer sig dessutom åt mellan förskolan 

och skolan och barnet möter skolan en ny (undervisnings) kultur. Barnen i Ackesjös 

studier talar om oro och funderingar kring att behöva skapa nya relationer till kamrater. 

Det visar på att av de tre olika synsätten (Ackesjö, 2014, s97-104) så är det den sociala 

diskontinuiteten som oroar barnen mest. Förändringarna i relationerna leder, enligt 
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Ackesjö, till att barnens focus ligger i att hitta nya kamrater i stället för att fokusera på 

undervisningen och lärandet. 

Dockett och Perry (2012) lyfter i sina riktlinjer betydelsen av socialkontinuitet vid 

övergångsarbetet. Att inte ha eller att få några kamrater är liksom Ackesjö beskriver ett 

av barnets största orosmoment vid övergången till skolan. Dockett och Perry lyfter 

dessutom betydelsen av arbetet med vårdnadshavarna och pedagogerna i de olika 

verksamheterna, särskild hänsyn ska tas till barn och familjers förutsättningar och behov 

samt att se skillnader som en tillgång. 

 "(…) it is imperative that differences among individual families within each 

community are recognized and valued for the richness they bring.” (Dockett 

och Perry, 2012).  

De påpekar också vikten av att alla som är delaktiga i övergången även är involverade i 

alla delar vid övergångsprocessen. Det är inget statiskt arbete utan det måste kunna 

anpassas till olika behov hos de involverade. Arbetet måste kunna vara flexibelt och 

förändras utefter individernas behov. Viktigt är att det finns ekonomiskt utrymme och 

tid. Prioritering bör göras både i förskolan och i förskoleklassen. 

 Övergångsschema 

Övergångens schema har utvecklats av Victor Turner (1977) som understryker att olika 

positioner mellan vilka statusförändringar kan ske snarare ska beskrivas i termer av 

relativ stabilitet. De är igenkännbara men ändå föränderliga. Turner är tydlig med att 

övergång skapas i sociala sammanhang snarare än att bara bevara dem.  Lina Lago 

(2014) menar att övergångsschema kan användas för att förstå aktiviteter och samspel i 

övergångsprocesser.  Hon beskriver också att synen på individer förändras då den 

sociala statusen förändras utifrån ett normvärderande perspektiv.  Möjligheten att 

påverka individens och gruppers status lyfts av Hockey och James (2003) och ses som 

en viktig del i övergångsschemat.  

Övergångens schema delas in i tre olika faser. Den första, separationsfasen, innebär 

”detachement off the individual or group” (Turner, 1977, s. 94) .Grupper, och individer 

separeras här i de sammanhang de hittills har befunnit sig i. Andra fasen, den liminala 

fasen (övergångsfasen), beskrivs som ett mellanrum mellan olika positioner. Tydliga 

kännetecken för det som kommer före och efter saknas i denna fas. Denna liminiala fas 

följs av en tredje fas, införlivande eller inkorporation, individen eller gruppen införlivas 

då i ett mer tydligt definierat tillstånd. Schemat är ett sätt för att få övergångar mer 

lättförståerliga och är tänkta att synliggöra tiden för människors förståelse av tiden 

(Turner, 1977; van Gennep 1906/1990) m.fl. 

 Inkludering 

Grundläggande så innebär inkludering att varje individ kan bidra och få ut något av/i en 

situation.  Används begreppet inkludering så förutsätter det också exkludering vilket 

visar på att ett visst norm givande är satt i system så som att anpassa barn med 

funktionshinder och elever i behov av särskilt stöd till en miljö som inte är utformad 

efter deras intressen. I sådana fall kan barn och unga vara föremål för ett 
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inkluderingsarbete. Ofta handlar det då om barn med funktionsnedsättning, sociala 

svårigheter, koncentrationssvårigheter, etnicitet, genus, klass etc. Från att ha varit bland 

världens mest framstående skolor vad gäller system med minst betydelse av bakgrund 

ligger Sverige idag långt efter (Nilholm, 2013-09-06). 

1.3 Skollag och styrdokument 
Enligt Lpfö 98 ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd vid 

övergångar till nya verksamheter (Avsnitt 2.1). Vidare har förskolan den särskilda 

uppgiften att vid övergångar till de nya verksamheterna finna former för att avrunda och 

avsluta förskoleperioden. Det är förskolechefens ansvarsområde att se till så att detta 

kommer till stånd och som också tydliggörs i skollagen genom regleringen. Det 

pedagogiska arbetet vid en förskola ska ledas och samordnas av en förskolechef. Vidare 

ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en rektor10§ 

(Skollagen, 2011). 

Rektorn och förskolechefen beslutar om sin inre organisation och ansvarar för att 

fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och 

behov.2 kap. 9-10§§ skollagen. Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de beslut och 

har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar. 

Lag (2014:458). Enligt förändring i skolformsförordningarna, den 1 juli 2006, så 

skärptes rektorns utredningsansvar för elever i behov av särskilt stöd.  

I den nya skollagen (SFS 2010:800) Finns det riktlinjer för skola och hem samt 

övergång och samverkan. Här anges också rektors ansvar. Denna del är likalydande för 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan förutom de övergripande 

målen om kunskaper.                                            

De samlade läroplanernas första del är i princip likalydande för grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Denna del gäller också förskoleklassen 

och fritidshemmet. Grundsärskolans kursplaner och kunskapskrav är 

myndighetsföreskrifter som fastställs av Skolverket. I specialskolan används 

huvudsakligen grundskolans kursplaner och kunskapskrav. För ett antal ämnen i 

specialskolan finns ytterligare kursplaner som fastställs av Skolverket. För 

grundsärskolan finns anpassade mål för grundsärskolan och träningsskolan. 

Skolplikten börjar enligt skollagen 3 kap. 7§ (SFS1985: 1100) att gälla från 7år. Det är 

enligt lagen även möjligt att en elev börjar ett år senare. Om beslut om Verkställighet av 

beslut av mottagande i grundsärskolan fattas innan barnets skolplikt inträder behöver 

inte beslutet verkställas förrän skolplikten inträder. På begäran av vårdnadshavarna så 

kan skolplikten inträda redan höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år eller i 

vissa fall det kalenderår barnet fyller åtta år (7kap.9§ skollagen). Samma sak gäller då 

beslut om mottagande i grundsärskolan fattas innan barnets skolplikt inträder, då 

behöver beslutet inte verkställas förrän skolplikten inträder. När ett beslut har fattats om 

att ta emot en elev som redan går i grundskolan eller gymnasieskolan i grundsärskolan 

eller gymnasiesärskolan behöver beslutet verkställas omedelbart (skolverket, 2013). 
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Enligt 4kap. 5 § (SFS 2011:185) får rektor ta beslut om att en elev inte ska flyttas upp 

till nästa årskurs utan att vårdnadshavare medgivet det(Lgr:11) Rektorn ska bedöma vad 

som är lämpligt för eleven. Föräldrarna får yttra sig men beslutet ligger hos rektor(ibid). 

Utbildning kan även ges utanför den egna skolformen. Man kan bli en så kallad 

integrerad elev om föräldrar medger det. Det innebär att en elev kan gå i grundskolan 

men få sin utbildning inom grundsärskolan och tvärtom.  

Om det finns en integrerad elev på den vanliga skolenheten så blir rektor ansvarig för 

båda skolformerna. För en elev som på detta sätt får sin utbildning inom en annan 

skolform än den man är inskriven i gäller de bestämmelser som är avsedda för den 

ursprungliga skolformen Socialstyrelsen (2013). 

Fram till 1996 så har barn med utvecklingsstörning befunnit sig i en särskild skolform i 

Landstingets regi men de har haft samma rättighet till skolgång som andra barn sedan 

30 år tillbaka.  Kommunerna tog över huvudmannaansvaret under 1990-talet för 

särskolan i syfte att öka integreringen. Organisationen är således densamma för barn 

med eller utan utvecklingsstörning. Grundsärskolan kvarstår dock som en egen 

skolform med särskilt inskrivna elever. Träningsskolan infördes som en egen inriktning 

i särskolan i slutet av 1960-talet (SFS 1967:940). Då fanns det i formell mening inte 

några utbildade lärare.  Undervisningen byggdes upp kring s.k. ADL-träning (aktiviteter 

för dagligt liv) och sinnesövningar och först 1973 kom en läroplan L.Sä-73 (Grunewald, 

2008).  
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2 Bakgrund 
I det här avsnittet belyser jag olika faktorer som påverkar övergångar mellan förskola 

och grundsärskola. De centrala begrepp som kan förknippas med övergångar och som 

jag förklarar i följande avsnitt är kritiskt perspektiv, social kategoriskt perspektiv, 

individuellt perspektiv. Avsnittet inleds med ett relationellt perspektiv vilken är 

utgångspunkten för mitt arbete. 

 

1.4 Övergångens betydelse 

Två forskare, Dockett och Perry (2012)  beskriver i sina studier utifrån det australienska 

utbildningssystemet hur övergångar från förskola till skolförberedande verksamheter är 

en stor händelse för både barn, vårdnadshavare och pedagoger, både i förskolan och i 

skolans verksamheter. De vuxna brukar bekymra sig för hur barnen kommer att anpassa 

sig socialt till skolans miljö påpekar Docket och Perry. 

Förskolepedagogernas funderingar rör sig i huvudsak kring hur barnen kommer att 

fungera i större barngrupp där det oftast också är färre vuxna till hands samt hur barnen 

kommer klara av den självständighet som krävs i skolan. Även Ackesjö (2014,s 94) 

beskriver barns oro inför det nya och betydelsen av att barn förbereds på den övergång 

som ska ske. Det måste ske ett samtal mellan pedagoger och barn för att öka förståelsen 

för varför olika förberedande aktiviteter görs för att övergången ska kännas meningsfull 

menar Ackesjö.  Övergången handlar inte bara om anpassningar och förberedelser inför 

en ny start utan också om ett avslut av det som varit. Många barn behöver hjälp med att 

bearbeta och ta sig igenom detta avslut (ibid). 

 

 Relationellt perspektiv 

Det relationella perspektivet genomsyrar nuvarande skollag, förordningar och läroplan 

(Lpo, 2011). Skolan ska vara likvärdig oavsett elevers olikheter. Uppväxtmiljön och 

utbildningsmiljön kan vara påverkansfaktorer för uppkomsten av att svårigheter 

framhåller Persson (2001). Undervisningen ska anpassas så att den passar alla. Det 

framkom i propositionen från Utbildningsdepartementet (SOU 2008: 109), där det 

relationella perspektivet anses vara en ideologisk vision om att skolans intentioner och 

ambitioner inte överensstämmer med elevers individuella förutsättningar vilket ofta 

skapar problem inom pedagogiken (Persson, 2001). Verkligheten och visionerna 

stämmer inte riktigt överens och elever i behov av särskilt stöd får inte alltid det stöd de 

har rätt till. Skolans uppgift är docka att vara till för alla oavsett olikheter och behov 

(ibid). Enligt FNs Salamanca-överenskommelse ska skillnader ses som normala. 

Barnens behov ska styra inlärningen, inte skolans ramar och uppnåendemål (Skolverket, 

1999). 
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 Kritiskt perspektiv 

Skrtic (2005) hävdar att i ett kritiskt perspektiv så vilar specialpedagogiken på det 

system som upprätthåller identifieringsprocessen av funktionsnedsättningar.  Han menar 

vidare att det inom det kritiska perspektivet upprätthålls specialpedagogiken, det 

paradigm som gör elever till subjekt för diagnoser och undersökningar. Detta skapar 

objektifierande och exkluderande behovs elever till specialpedagogiken för att på så sätt 

ge godkända förklaringar till strukturellt förtryck och segregering.  Nilholm, (2007) 

menar i enlighet med Skrtic (2005) att om man istället förändrar de bakomliggande 

sociala förhållandena så upphör behovet av specialpedagogik. Den patologiska 

organisationen upprätthålls där faktum för funktionsnedsatta personer egentligen är 

bakomliggande faktorer i diverse strukturer där skolan på något sätt misslyckats om 

specialpedagogiska insatser krävs. De givna standardprogrammen passar inte för alla 

elever (Nilholm, 2007). 

Nilholm (2007) förespråkar i stället en adhocratisk skola, som en innovativ 

problemlösande organisation. Haug (1998) gör ett försök att förena den medicinska, den 

socialpatologiska och den sociala miljömodellen mot en antropologisk modell där det 

individuella perspektivet kombineras med sett systemperspektiv.  Elevernas svårigheter 

ses då som en kombination av individuella och sociala faktorer. Traditionellt sett så har 

”specialundervisning” fokuserat på svårigheter hos eleverna och inte på möjligheter att 

kringgå eller träna bort dessa. Skrtic (2005) påvisar att det på grund av ovilja hos lärare 

eller på grund av bristande kapacitet i skolan så har många elever, särskilt elever med 

inlärningssvårigheter identifierats som funktionsnedsatta som inte är det. Man har inte 

kunnat bemöta elevers olikheter. 

Sociokulturell inlärningsteori skulle kunna bidra till att utveckla en inkluderande 

pedagogik. En öppen dialog mellan olika diskurser är nödvändig för att man i en 

dynamisk skolkultur skall kunna utveckla en pedagogik för att möta alla elever 

(Skidmore, 2002). 

De pedagoger som inte möter den möjliga utveckling hos barn/elever som kan ske när 

normavvikande elever blir segregerade blir enligt Nilholm (2007) avskilda och 

stämplade genom placering i olika former av specialpedagogiska verksamhetsformer. 

 Social kategoriskt perspektiv 

Den ökade särskoleinskrivningen kan ses som en ökad social kategorisering av barn 

med skolsvårigheter. Genom bristande resurser i skolans miljö blir en del barn 

etiketterade som särskoleelever och därmed betraktade som handikappade. I den 

offentliga diskussionen framhävs individuella och biologiska förklaringar till barnens 

svårigheter i stället för att uppmärksamma skolans brister. Orsaksproblematiken hamnar 

inte på samhällsnivå utan på den individuella nivån (Tideman, 2000). Kategorisering är 

en del av samhällsinstitutionernas sätt att fungera. Dess uppgifter är att förse sina 

medlemmar med kategoriserings- och klassificeringsscheman i vilka de kan inordna och 

etikettera sig själva och sina medmänniskor (Douglas, 1987). Normalitet styrks av 

kategoriseringar som i sin samtid upplevs som självklara och är inget fast eller objektivt 

tillstånd (Börjesson, 1997). 
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Utifrån Tidemans (2000) intervjuer med vårdnadshavare så beskriver de att 

inskrivningen av barnen till grundsärskolan kan ses som ett exempel på social 

kategorisering där andra än individerna själva bestämt vilka som ska ingå i kategorin. 

Inskrivningsprocesser till grundsärskolan kan med en Foucault-inspirerad tolkning 

(Foucault, 1993) ses som ett uttryck för samhällets behov av att kategorisera och hålla 

ordning. Skolan har för att upprätthålla normalitet och stabilitet behov av att utesluta 

vissa personer eller grupper ur den normala gemenskapen, detta sker genom att 

beteckna dem som avvikande eller annorlunda. 

Tideman (2000) ser konsekvenser av att den etikettering som följer särskoleinskrivning 

kan vara resursdistribuerande men samtidigt innebära en stämpling som kan få negativa 

effekter för bland annat individens självbild. 

Det kategoriska perspektivet understryker Persson(2001) har likvärdig innebörd som det 

socialkatergoriska perspektivet är det perspektiv som styrt den specialpedagogiska 

verksamheten historiskt sett. Innebörden blir att man förlägger uppkomster av 

svårigheter på barnet själv som sedan ska kompenseras. Åtgärderna är ofta av akuta slag 

och också ofta väldigt kortsiktiga. Persson hävdar att även om det kategoriska 

perspektivet egentligen tillhör det förgångna så dominerar det än idag. I detta perspektiv 

som också kallas det kompensatoriska perspektivet. Nilholm (2003) anser att man 

avgränsar grupper efter att man funnit en problembild hos dem. Genom problembilder 

så skapas det en gräns, prestationer under gränsen anses som problem hos barnet/eleven 

där barnen/eleverna annars måste prestera över. I de avgränsade grupperna söker man 

biologiska förklaringar och psykologiska processer och utifrån dessa skapar man 

pedagogiska metoder. Efter att barnen/eleverna har blivit kompenserade så menar Haug 

(1998) att det önskvärda målet är att de återigen kan ingå i den vanliga undervisningen.  

De elever som inte uppfyllde förväntningarna under folkskolans tid fick mer vanligt 

förekommande gå ett extra år (Persson, 2001). 

 Individuellt perspektiv 

Det individuella perspektivet står tydligt i Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och innebär att vissa personer behöver ”mer för att uppnå 

lika.” Detta perspektiv strider mot tanken att ”alla ska behandlas lika.” Från och med 

2011 har lagen skärpts så att kommuner måste erbjuda alla personer med LSS en 

individuell plan (SFS 1993:387). Nilholm (2014) anser att det finns en risk med att inte 

kategorisera individer på grund av att de då inte identifieras som elever som behöver 

mer stöd än andra. Individer kan ha skador men sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

så synes skadorna bero på det större sociala sammanhanget. Vad betyder det att 

diagnostisera barn i svårigheter? I stort sett enligt Nilholm handlar det om praktisk 

nytta, att få ett namn på det som är svårt.  
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2 Litteraturgenomgång 
Följande avsnitt kommer att innehålla en litteraturöversikt och forskningsöversikt där 

diverse områden kommer att presenteras. Den forskning som dominerar är internationell 

forskning i ämnet eftersom den är mer förekommande än svensk forskning. 

2.1 Historisk tillbakablick 

Från 1800-talets slut infördes specialklasser. I dessa specialklasser skulle förståndssvaga 

barn gå, men det var tvunget att göras en allsidig sakkunnig prövning för att detta skulle 

kunna ske. Det var läkare som skulle undersöka eleverna. Tanken var att placeringarna 

var temporära och att eleverna skulle återförenas till sin ordinarie klass så snart det var 

möjligt (Brodin & Lindstrand, 2013). 

Folkskola, folkis, var den obligatoriska skolform i Sverige som blev lagstadgad 1842. 

Församlingarna var tvungna att erbjuda alla barn undervisning (även vanartiga barn). 

Barnen gavs baskunskaper i olika ämnen i motsats till tidigare skolformer, som i 

allmänhet var förbehållna eliten och enstaka frielever. Skolan försökte dock dra sig 

undan detta ansvar. Konsekvensen av detta blev nämligen att föräldrar kunde bli 

avskräckta från att låta sina barn gå i skolan. ”Ordentliga” föräldrar ville befria sina 

barn ifrån från kamrater som ansågs vara utanför eliten. Det inrättades därför 

”avsöndringsskolor, skolare hem och uppfostringsanstalter.  Folkskolan började bli 

”salongsfähig” menade man. Det var inte förrän på 1940-talet när skolhälsovården var 

fullt utbyggd som bestämmelserna inrättades att en läkarundersökning skulle föregå 

uttagning till så kallade hjälpklasser (ibid). 

Inom skolsystemet har nya lösningar uppfunnits för att göra undervisningsgruppen 

homogen. Så kallade kvarsittningar förekom för att skilja de svag begåvade barnen ifrån 

de bättre begåvade barnen. Hallgren (1943). Han bedömde kvarsittning som ett mycket 

stort problem i dåtiden pedagogik.  

Blomqvist (1958) utförde en undersökning på 1950-talet för att belysa vissa faktorer, 

vad gällde skolframgång och förekomsten av kvarsittning.  Han ansåg att en rad faktorer 

påverkar studieframgångens problem så som en rad faktorer hos eleven och miljön 

omkring eleven. Resultaten från Blomqvists (1958) undersökning visade på att elevers 

hälsa och fysiska utveckling inte hade något signifikant samband med studieframgång. 

Av resultaten framgick också att det är skolans uppgift att utreda och anpassa 

undervisningen så att eleven kan prestera efter förmåga. Elever som blev kvarsittare 

visade sig ha föräldrar med lägre skolutbildning, och yrken av icke intellektuell karaktär 

och de var mera negativa till skolan. Man behövde därför förstå att elevernas 

prestationer var i relation till den kunskap som fanns i miljön de levde i(ibid). 

År 1962 så avskaffades kvarsittning i samband med att en ny skollag infördes. Detta 

innebar dock inte att det fortfarande inte förekom alls, men till skillnad från tidigare så 

skulle nu samråd med föräldrar ske och ibland med särskild expertis innan man vidtog 

denna åtgärd (Ahlsröm, 1986).  



 

11 

 

 Funktionsnedsättning 

Assarsson (2009) förtydligar via en historisk översikt hur det svenska 

utbildningsväsendet har sett på personer med olika funktionsnedsättningar över tid. För 

att förklara olika beteendemönster så har samhället ett behov av att dela in medborgare i 

olika grupper. Enligt Skidmores (2004) förklaringsmodell så berodde svårigheterna på 

individens tillkortakommanden ända fram till 70-talet inom svensk psyko medicinsk 

förklaringsmodell. 

Efter denna modell så växte den sociologiska modellen i Sverige som innebar ett arbete 

enligt normaliseringsprocessen. En förutsättning var att samhället hade den ekonomiska 

kraften som behövdes för att genomföra dessa stora förändringar.  Det relationella 

perspektivet kom under denna period att bli mer rådande (von Wright, 2002). Inga 

svårigheter uppstår utan att det finns en relation till någon eller något. Således finns 

även lösningen till problematiken i relationen, därav ovannämnda normaliseringsprincip 

(ibid). 

Den omgivande miljöns bemötande kommer också att den bli avgörande för hur 

individen själv upplever sin kontext och sin funktionsnedsättning i just den kontexten. 

Skolsituationen blir i den bemärkelsen viktig för eleverna då de präglas av ett synsätt 

som lärande samhällsmedborgare. Man kan därför tycka att det är en olämplig 

administrativ benämning att använda begreppet utvecklingsstörd utifrån nutida diskurs 

(Shoegren, 2013; Skolverket 2006, m.fl).    

Funktionshindret är av den karaktären att den kan uppstå i mötet med miljön, i 

relationer, i situationer där omgivningen inte tar hänsyn till den enskildes 

förutsättningar.  Perspektivet gör skillnad på relationen mellan individ och omgivningen 

Det relativa synsättet är ett vedertaget officiellt synsätt inom svensk politisk 

dokumentation och lagtext. Detta innebär att man inte kan prata om antalet 

funktionshindrade i Sverige, utan att uppskatta hur många som lever med 

funktionsnedsättning (eller kategoriseras utvecklingsstörda). (Södermann & Antonsson, 

2011).  

Skolans skyldighet att tillgodose alla elevers rätt till skolgång finns formulerad i 

skollagen (SFS 1985:1100) och har i ideologiska termer formulerats utifrån en tanke på 

en skola för alla. År 1980 lanserades denna formulering i samband med en läroplan för 

grundskolan infördes.  

Assarson (2009) menar att den svenska utvecklingen angående en skola för alla som 

demokratiskt koncept kom att hamna inom ett organisatoriskt paradigm. Salamanca 

deklarationen deklarerar tydligt att det innebär att det finns en sammanhållen skola där 

alla elever ges möjlighet till inkludering och utbildning. 

Inkludering visar Stiker (2000) är ett sätt att normalisera det avvikande.  Över tid har 

synsättet på hur vi betraktar avvikande förändrats (och har alltid förändrats). 

(Gustafsson & Molander, 1995).  Förändringar gäller även vilka som definieras som 

avvikande enligt gängse normen. Utgångspunkten för senare decenniers 

handikappforskning har gjort det möjligt att relativisera vem som är handikappad och 
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vem som inte är det. Handikappad är inte den som utifrån den relativa synen har en 

självklar etikett, utan är i ett situationsbundet tillstånd. Det relativa handikappbegreppet 

återfinns i WHO:s (Världshälsoorganisationens) klassificering av sjukdomssymptom. 

Innebörden av denna utgångspunkt blir att för en individ uppstår ett handikapp först när 

situationen kräver just det som funktionshindret omöjliggör. Det är en utarbetad modell 

i tre delar. Steg ett är skadan, det vill säga huruvida skadan är medfödd eller förvärvade 

kroppsliga defekter. Steg två utgörs av funktionsnedsättningen. Det vill säga vilka 

hinder av (normal) kroppsfunktion som orsakas av skadan. Det tredje steget innefattar 

handikappet, den begränsade möjligheten att ”fullfölja” ett handlingsmönster, en roll 

som utifrån de sociala och kulturella normerna kan anses vara ”normalt”. (Tideman, 

2000).  

En person som har diagnostiserats som ”en person med utvecklingsstörning” benämns i 

samhället som en person med funktionshinder. Det finns olika sätt att förklara 

funktionshinder. I varje tid har det funnits ett dominerande sätt i samhället att försöka 

förstå och funktionshinder. På 1800-talet så pratade man om utvecklingsstörda som 

värnlösa barn, och de behandlades också därefter med kärlek, uppfostran och skydd. 

Skolanstalter upprättades för de som ansågs bildbara (Blom, 2004). 

Synsättet förändrades under början av 1900-talet då de utvecklingsstörda ansågs farliga 

och opåverkbara av såväl undervisning som uppfostran. Samhället skulle skyddas ifrån 

dessa och man byggde isolerade anstalter där utvecklingsstörda förvarades. I mitten på 

1900-talet kom de utvecklingsstörda att användas som välbehövlig arbetskraft, genom 

en anpassad pedagogik och rätt träning (ibid). 

Sedan i slutet av 60-talet så förändrades omsorgslagen i och med att en ny ideologi tog 

fart med honnörsorden normalisering och integrering. Samhället skulle sträva efter ett 

jämlikhetsideal. Alla skulle ha rätt till undervisning, meningsfullt arbete och fritid. 

(Blom, 2004). För att komplicera det hela så finns det ett flertal synsätt samtidigt i 

samhället i vilket man tänker och pratar och handlar efter inom området funktionshinder 

eller förklaringsmodeller. Förklaringsmodellerna är olika varandra men har också 

likheter som kan ses ur olika perspektiv(ibid).     

 Barn/ Elever i behov av särskilt stöd 
”Barn i behov av särskilt stöd” är ett begrepp som har introducerats i syfte att påtala att 

vissa barn behöver särskilt stöd för att åstadkomma något som vi andra önskar 

(Börjesson, 1997). Jämförelsevis så har det tidigare använda begreppet ”barn med 

behov av särskilt stöd” kommit att ge en alltför absolut bild av vissa barn - i alla 

sammanhang (Blom, 2004). Enligt skolverkets rapport (2015) så är det alla barn som 

faller utanför den ”normala” ramen som utmärker barn i behov av särskilt stöd. Denna 

”normala” norm ändras när samhällets syn på vad som menas ”normalt” eller avvikande 

förändras (Blom, 2004).  Det råder ingen tvekan om att specialpedagogiska insatser för 

elever i svårigheter är stort. Det råder också olika meningar om vilka elever som bör bli 

föremål för åtgärder (Holmberg & Jönsson, 2005). 
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Forskning har visat att det varierar mellan kommuner, skolor och årskurser vilka 

insatser som görs för barn/ elever i behov av särskilt stöd. Oftast beror fördelningen på 

andra faktorer än tydliga kriterier (Se bl. a Emanuelsson & Sonnander, 1990) m.fl.  

Persson (2001) menar att det visar sig vara stora skillnader mellan kommuner och 

skolor huruvida specialpedagogiska insatser används särskilt sedan skolan övergick från 

regel till målstyrning. 

 Övergångar mellan stadier 

För barn i behov av särskilt stöd kan övergångsfaser bli extra svåra. (Garpelin & 

Kallberg, 2008). De fann i en studie att det fanns skillnader mellan olika förskolor 

huruvida övergångar kan fungera som kritiska händelser för verksamheteten, uttryckt i 

pedagogisk grundsyn, och vad som utmärker den pedagogiska miljön där pedagoger 

möter barn med olika förutsättningar. För det enskilda barnet handlar det om hur miljön 

kan förberedas för att kunna möta alla barn. Utträdet från förskolan och inträdet i skolan 

kan på många sätt betraktas som en kritisk händelse i barns liv, och internationell 

forskning visar på att nära hälften av barnen blir oroliga av övergången (se ex. Kienig,  

2006). 

 Förskoleklassen – ett integrerat gränsland 

Lumholdt (2015) och Ackesjö (2014) hävdar att övergångar blir väldigt komplexa då de 

både inkluderar övergången till det nya samt separationen från det gamla. Barnens 

uppfattning av att avluta förskole tiden och påbörja förskoleklass innebär för vissa att 

lämna en trygg miljö vilket kan innebära en komplex övergång.  Att gapet skulle bli 

mindre mellan förskola och skola på grund av att förskoleklassen infördes, tycks ha 

stannat vid förhoppningar. 

Förskoleklassen har blivit en barriär som omöjliggör kontakt mellan förskola och skola. 

Hur barn uppfattar vandringen ifrån förskola till förskoleklass ger Ackesjö (2010) 

anledning att fundera över. Hon har i sin forskning visat att förskoleklassen kan 

beskrivas som en isolerad ö utan någon kontakt med någon av de omgivande 

skolformerna, det kan innebära svårigheter vid övergångar för barn då de ska över till 

andra skolformer. Det finns mer än en lösning över hur barn flyttas mellan olika 

enheter. Eftersom barn är olika är det naturligt att barn behöver olika lösningar (ibid). 

( Lgr, 11, 9 kap 2§) om att barns sociala gemenskaper ska främjas beskriver Skolverkets 

statistik (2013) att i stort sett alla förskoleklasser i landet är integrerade i skolans 

lokaler. Även om förskoleklassen (fortfarande) är en frivillig skolform och ska bygga på 

förskolans pedagogik (se ex. Skolverket, 2012), så innebär inträdet enligt Karlsson 

(2006) liknar skolans verksamhet och villkoras av skolans traditioner. Acksesjö ( 2014) 

understryker att därför kan förskoleklassen beskrivas som ett gränsland mellan förskola 

och skola  
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 Utbildningspolitiskt perspektiv 

År 1989 antogs rätten till utbildning via FN:s barnkonvention om de mänskliga 

rättigheterna. På senare år har den utbildningspolitiska diskussionen handlat om att 

elever i Sveriges grundskola tappat mark i jämförelse med andra internationella 

kunskapsmätningar (tillexempel; PISA, TIMESS & PIRLS).  

Grundsärskolan och träningssärskolans kunskapsutveckling har däremot inte följts upp 

(ännu). Debatten har där under 2000 talet i stället handlat om antalet elevökning under 

1990- och 2000- talet (se till exempel; Tideman, 2000).Vidare har debatten handlat om  

hur kommunerna tar emot elever till grundsärskolan samt hur utredningar inför 

mottagande i grundsärskolan genomförs (Skolinspektionen, 2011). I en rapport som 

gjordes av skolinspektionen (2010) där 28 skolor i 21 kommuner deltog visade det sig 

att det fanns en problemställning. Det vill säga att det tycks framträda att det särskilt i 

undervisningsgruppen inom grundsärskolan och träningsskolan finns ett frågetecken 

kring hur förhållandet mellan omsorg och kunskapsutmaningar egentligen ser ut. 

Bethén (2007) menar att grundsärskolans långa historia som landstingstillhörande 

förmodligen till viss del kan förklara varför verksamheten kan framstå som mera 

omsorgsorienterad och inte kunskapsutmanande (ibid). 
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3 Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer jag att redovisa tidigare forskning som har gjort kring ämnet 

övergångar, på nationell och internationell nivå. Synen på övergångar beror på olika 

perspektiv och som sig bör, teoretiska utgångspunkter. Övergångsbegreppets innebörd 

och förklaring återfinns i teorikapitlet. (Kapitel 5).  

Min forsknings översikt har främst handlat om studier som behandlar övergångar i 

skolans tidigare år till grundsärskolan.  Det finns forskning om övergångar där det är 

vanligt att kontinuitet och diskontinuitet är i fokus.  I ett flertal fall så ses det önskvärt 

med kontinuitet och villkoren för hur diskontinuitet och ändrade villkor vid en övergång 

kan minimeras ses intressanta att studera (Stephenson & Parsons 2007). 

Svensk forskning över hur man hanterar barn med olika förutsättningar är inte lika 

vanliga som forskning kring barn med funktionshinder (Ekström, 2008)  m.fl. Trots 

växande forskningsintresse kring övergångar gällande de tidiga åren, finns ingen 

dokumenterad forskning kring barns övergångar från förskola till grundsärskola (ibid). 

Tidigare forskning har visat betydelsen av god kommunikation och högg grad av 

samverkan med föräldrar, lärare och rektorer vid barns övergångar mellan olika 

pedagogiska verksamheter.  Detta gäller i allra högsta barn med utvecklingsstörning 

(Assarsson ,2009). 

Under rubriken kartläggningsstudie, kommer jag även att lyfta fram en del av den kritik 

som riktats mot kvaliteten på så kallade samundervisningsgrupper som förekommer i 

grundskolan (Hugemark, 2004).  

3.1 Svenska studier 

När jag sökt aktuella uppsatser eller avhandlingar på sökord övergångar och förskolan 

via DIVA PORTALEN så fann jag forskningsfältet begränsat. Det som kom upp vid 

mina nationella sökningar var riktlinjer för övergång och samverkan och två 

handlingsplaner för övergång samverkan. Vid vidare sökning så fann jag en del 

internationell forskning kring området.   

Jag kom att i denna studie beröra områden så som elevers upplevelser av att befinna sig 

i särskolan, för att på så sätt se forskningsfältet utifrån ett elev perspektiv, samt utifrån 

kartläggningsstudie och effektstudie titta på alternativa lösningar som gjorts inom 

skolväsendet och förhoppningsvis även hitta motiv till varför barnet/eleven befinner sig 

inom en viss skolform. Detta är ett intressant ämne att utforska då skolverket bland 

annat påpekar vikten av att rätt beslut för eleven tas. Intressant är det också utifrån 

vetskapen om att begreppet inkludering fortfarande inte används i den svenska 

skollagen eller i någon av läroplanerna. Man kan läsa i5§ (Lgr.2011) att ”utbildningen 

ska utformas i överrensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 

mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.” 

Det är många fina ord som dock utesluter ordet inkludering. 
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3.2 Översiktsrapport kvarhållna elever/ övergångar 

Range, Pijanowskim och Holt (2009) står bakom en litteraturöversikt kring effekten av 

kvarhållna elever. Studier som visar på både positiva och negativa effekter kom fram 

genom litteraturöversikten, men deras studier visade inte på någon signifikant skillnad. 

Förekomsten av elever som hoppade av skolan var större hos kvarhållna elever. Lorence 

(2006) är en av de forskare som anser att forskningen är bristfällig, då den visat sig 

fungera olika för olika elever. Om man väger samman resultaten så övervägde de 

negativa åtgärderna såsom kvarhållning, vilket rekommenderas i mindre klasstorlekar. 

Forskningsbaserade insatser för pedagoger och personliga planer för eleverna motiveras 

därmed.  

3.3 Intervjustudie med elever 

För att undersöka elevers upplevelser av att befinna sig i grundsärskolan på grund av 

utvecklingsstörning så har Kristina Szönyi (2005) gjort en avhandling med 

elevintervjuer och observationer. Ett kriterium som tidigt låg till urvalet av 

intervjupersoner var dock att de elever som deltog kunde kommunicera verbalt.  Totalt 

så intervjuades 24 elever enskilt en eller flera gånger. Resultatet visade att åldern på 

eleverna kom att spegla berättandet utifrån olika erfarenhets perspektiv.  

Återkommande var att eleverna ofta berättade om sin vardag i grundsärskolan som att få 

vara med i olika gemenskaper eller inte (klassen, kamratgäng). Ett annat exempel 

utgjordes av berättelser om att delta eller att inte delta i undervisningen. Elevernas 

berättelser talade om en önskan om att få gå i en vanlig klass, men också om 

beskrivningar av sin egen klass som ”en helt vanlig klass”(ibid). Av resultatet kan man 

också utläsa att de alla gemensamt har en strävan efter att vara vanlig (inte vara en 

person med funktionsnedsättning).  

Konsekvensen av utanförskap berättande angav, så fann Szönyi (2005) vissa skillnader. 

Normalitets och avvikelse-problematiken var mera framträdande hos de äldre eleverna. 

I berättelser som beskriver grundsärskolan som en ovanlig skolform, så beskrevs andras 

föreställningar utifrån grundsärskolan synsätt att grundsärskolan egentligen inte var en 

vanlig skola, och att eleverna var ovanliga och avvikande. På motsvarande sätt 

betraktade grundskolan som något normalt och eftersträvansvärt. 

Sammanfattningsvis så synliggjordes två olika förhållningssätt eller strategier för 

hanterandet av det avvikarskap som särskolan tycktes innebära. I berättelserna fanns en 

del positiva erfarenheter av delaktighet men det typiska var att de negativa 

erfarenheterna med bristande delaktighet övervägde. Det fanns upplevelser av att man 

hade börjat på sin nuvarande klass just på grund av att de känt bristande delaktighet i sin 

tidigare skola(ibid). 

Bilden av grundsärskolan är att eleverna upplever utanförskap men delaktighet. Detta 

bidrar inte till något enkelt råd om vägar att nå den politiska ambitionen ”en skola för 

alla” (Assarsson, 2009). 
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Avhandlingen visar på dilemmat som uppstår mellan ambitionen att skapa en 

inkluderande skola, och de särskiljande insatser som kan behövas för att tillgodose den 

enskildes behov och utveckling. Det finns strömningar mot en ökad segregering bland 

annat genom ökad kategorisering av särskoleelever samtidigt som tendenser finns till att 

utveckla ett mera inkluderande skolsystem (Szönyi, 2005). 

3.4 Kartläggningsstudie 

Agneta Hugemark (2004) beskriver i en rapport läsåret 2002/2003 i Stockholms stad ett 

projekt från avdelningen för elevstöd vid utbildningsförvaltningen. Man genomförde då 

en inventering av existerande samundervisningsgrupper i Stockholms stad från 

läsåret1998/1999. Projektet har behandlats till en knuten referensgrupp där elever som 

bedömts inte kunna genomföra sin obligatoriska skolgång inom den ”vanliga” 

skolformen hade hamnat i en så kallad samundervisningsgrupp.  

Samundervisningsgrupperna inkluderar elever ifrån olika skolformer, skolår och åldrar. 

Något som i sig innebär en komplicerad schemaläggning för att tillgodose alla elevers 

rättigheter till rätt antal lektioner i skolans olika ämnen utifrån vart det enskilda barnet 

befinner sig (ibid). 

Processen fram till att bli undervisad i en så kallad samundervisningsgrupp (som består 

av mindre grupper av grundskoleelever med inlärningssvårigheter och starka 

särskoleelever) kan ibland vara mycket lång och kantad av flera bedömningar, insatser, 

utvärderingar, nya bedömningar och nya insatser. Det kan innebära att en elev först går 

ordinär förskola för att sedan gå ett extra år (vara kvar på förskolan under det året som 

sexåring, gå från förskoleklass – eller gå om något skolår) - Därefter flyttas upp till 

särskild undervisningsgrupp för att sedan eventuellt bedömas, tas emot som särskole 

elev (Blom, 2004:7). 

Nio kommunala skolor visade sig då handha en eller flera samundervisningsgrupper 

Resultatet från läsåret 2002/2003 visar att på fyra år så har antalet elever som går i 

särskilda undervisningsgrupper fördubblats, enligt studien. det var 18 skolor som då 

drev samundervisningsgrupper (av de ca 70 kommunala skolor som har särskoleelever 

inskrivna detta läsår). Samundervisningsgrupper kan ses som en särlösning där vissa 

elever placeras efter att ha genomgått någon form av granskning eller prövning. Där 

undervisas särskoleelever och grundskoleelever utanför skolans ordinära verksamhet, 

integrerade i samma klass men åtskilda i varsin skolform (Jansson, 1999). 

Totalt i denna studie handlar det om 182 elever som detta läsår i den obligatoriska 

skolan stadigvarande undervisas i denna samundervisningsgrupp (Hugemark, 2004). 

Exempelvis så beskrivs en samundervisningsgrupp i en F-6 skola bestå av fem elever 

fyra särskoleelever och en grundskoleelev).  En ansvarig pedagog, och eleverna 

omfattar skolåren 2, 3 och 5. Utöver dessa elever finns i klassen ytterligare två elever, 

som inte ännu tillhör den obligatoriska skolan, utan gör sina förskoleklass år i denna 

skolform. 

Rektorer har mandat att behovsorganisera sin verksamhet bland annat gällande hur 

eleverna fördelas i olika undervisningsgrupper (ibid). 
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Syftet med sammanställningen var att hjälpa rektorer, elevvårdsteam och 

vårdnadshavare att få en överblick och därmed hitta lämpliga mindre 

undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd. Föregående års redovisning 

innehöll i huvudsak analyser om antalet särskilda undervisningsgrupper och 

förändringar över tid. Antalet särskoleklasser, skillnad mellan stadsdelsförvaltningar, 

samt vilka elevgrupper de särskilda undervisningsgrupperna inrättas för (Hugemark, 

2004). 

3.5 Effektstudie 
Elever som har hållits kvar i förskoleklass är en grupp på 34 förskoleklassbarn i åldern 

5-6 år har studerats av Mantzicopoulos & Panayota (1989) m.fl tillsammans med en 

kontrollgrupp med barn i samma ålder. Det som visade sig i resultatet var att barn som 

hållits kvar ett extra år i hög grad berodde på att barnen hade fler behov och brister. 

Studien belyste vissa grundläggande färdigheter som kan vara fördröjande faktorer i 

mognads processer för barn som ska börja skolan ex. vis kognitiva, perceptuella, 

motoriska- visuella och beteenden.  

Slutstasen ifrån Mantzicopoulos et al (1989) visar på att samma material med 

upprepningar inte är tillräckligt för att höja kompetensen hos dessa barn. 

Burkham et al. (2007) grundade sin undersökning på 12780 kvarhållna elever. De barn 

som ”bara ”gått ett år i förskoleklass visade sig ha högre presterade resultat i jämförelse 

med de elever som gått kvar ett år.  Exempelvis så hade ålder ingen effekt på läsning, 

men på matte sidan var effekten mera negativ än positiv.  Åldern på barnets 

inskrivningstid i förskoleklass hade en betydande skillnad, vilken varierar.  Medelåldern 

för inskrivningstiden var 5,5 år. Resultatet pekar på att de barn som blivit inskrivna vid 

en tidig ålder var de barn som var mer benägna att hållas kvar i förskoleklass (ibid).  

3.6 Ekonomiska motiv 
Ekonomiska motiv har använts i diskussionerna mellan skola och vårdnadshavare för att 

övertyga vårdnadshavare om att särskoleinskrivningen var nödvändig enligt Tidemans 

undersökning (Tideman 2000). Utav intervjuer med vårdnadshavare så framkom det att 

de ekonomiska motiven för inskrivning i grundsärskolan ofta varit tydliga.  När 

vårdnadshavare önskade stöd för sitt barn möttes de av kommunföreträdare som 

hävdade resursbrist som skäl för att inte tillmötesgå önskemålen (ibid).  

Att de senaste årens kraftiga nedskärningar inom grundskolan främst har drabbat barn i 

den så kallade gråzonen mellan grundskola och särskola råder det relativt stor enighet 

om (Skolverket 1996c, 1999b). Budgeten för barnet då det skrivs in i grundsärskolan 

går över till grundsärskolan i och med inskrivningen och då blir det de som betalar 

specialundervisningen. På så sätt får grundskolan möjlighet att ”förbättra” sin budget 

eller använda pengar som ”blir över” till andra elever. Man kan på så sätt utifrån skolans 

alltmer begränsade resurser och medel som är tillgängliga, särskilt till elever i behov av 

extra stöd, skjuta över kostnaden på någon annan (Tideman, 2000). 
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3.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

Trots växande forskningsintresse kring övergångar gällande de tidiga åren, finns ingen 

dokumenterad forskning kring barns övergångar från förskola till grundsärskola 

(Ekström, Garpelin & Kallberg, 2008). Forskning kring hur man hanterar barn med 

olika funktionsnedsättningar visar på att det är individuellt. Alltså, man gör val utifrån 

enskild individ. Det visar sig också att studier kring kvarhålla elever är bristfälliga. Där 

det ändå förekommer så visar studier på att det inte finns någon signifikant skillnad av 

positiva eller negativa effekter av en sådan lösning (Range, Pijanowskim och Holt 

(2009). Vårdnadshavare ”utsätts" många gånger enligt Tideman (2000) för ekonomiska 

motiv till beslut som fattas. Det finns en risk att motiv som resurstilldelning skulle vara 

större inom grundsärskolan än inom den vanliga skolformen. 

Kunskaper om vad som karakteriserar barns lärande vägar till grundsärskolan från 

förskolan under övergången är ett område som behöver fördjupas och hur samverkan 

mellan vårdnadshavare, pedagoger och rektorer tar sig uttryck för barn med 

utvecklingsstörning före, under och efter övergången när det gäller dagliga fungerande 

behov av omsorg, samspel lärande och kommunikation. Det finns starka skäl att ur 

demokratisk och humanistisk synvinkel att fortsätta ambitionen för att försöka 

förverkliga ett samhälle och en skola för alla oavsett förutsättningar och behov enligt 

min mening. Inte minst utifrån FN:s barnkonvention.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 
Som teoretisk utgångspunkt för min studie har jag valt ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Min studie fokuserar på individen i det sociala sammanhanget och kontexten 

kring övergångar, där det enskilda barnet/ eleven befinner sig och ska utveckla sitt 

lärande. Jag har i mitt övergripande ramverk valt att använda mig av det 

ramfaktorteoretiska perspektivet.  

Mot bakgrund av min inledning så tycker jag mig se att det finns en ogenomtänkt 

problematisering och ogenomtänkt grund vid övergångar mellan förskola och 

grundsärskola.  Det kan tänkas ha att göra med olika ramfaktorer. Ramarna definieras i 

kategorier som; målsystem av ideologiska faktorer som läroplan, ramsystem av 

administrativa och organisatoriska faktorer som klasstorlek, lokalers utformning och 

utrustning, tid till förfogande samt ett regelsystem som innefattar skollag, arbetsavtal 

och statbidragsbestämmelser; traditioner, normer och maktsystem. Det är med dessa 

förutsättningar som undervisningen ska genomföras och i den process som sker finns 

det faktorer som påverkar resultatet (Gustafsson, 1999).   

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet är förknippat med Vygotskij sovjetisk psykolog, som i 

början av 1900-talet hade en tanke på en allmän utbildning för alla i ett demokratiskt 

projekt. Det var han som lade grunden till den sociala utvecklingsteorin. Enligt 

Vygotsky fanns det ett stort behov av samhällsförändringar där han pekade på att 

förhållandet mellan språket och lärandet var det viktigaste symboliska verktyget som 

samhället gav individen. Det sociala samspelet startar lärande och språket blir länken 

mellan den egna tanken, det inre, och interaktionen med andra, det yttre. 

Perspektivet växte fram under 20- och 30 talen, för att sedan under lång tid nästan 

försvinna helt. Intresset för det sociokulturella perspektivet tog under de senaste 

decennierna ny fart i forskningssammanhang inom pedagogik och ämnesdidaktik. Säljö 

(2000). Vygotskys sociokulturella perspektiv företräds i dagens Sverige framförallt av 

Roger Säljö. I ett sociokulturellt perspektiv är fokus den sociala miljön vi växer upp i 

och det sammanhang eller kontext som vi befinner oss i. Ordet kontext kommer ifrån 

det latinska ordet contextere och betyder att väva samman olika delar samspela och bli 

till en helhet, en väv. 

Utifrån detta perspektiv så tar jag min avstamp då trygga övergångar innebär att väva 

samman olika delar till en helhet. Utifrån Vygotskijs teori är lärandet något som ständigt 

pågår och kan ses som ett naturligt tillstånd för människor. Det går här att översätta 

Vygotskijs teori till direkta lärandesituationer i olika skolsammanhang. Lärandet uppstår 

inte av sig själv utan måste skapas på ett eller annat sätt. Det är av stor vikt att 

aktiviteter och innehåll ska kännas förståeligt och meningsfullt för varje elev. 

Pedagogerna behöver vara uppmärksamma och ta hänsyn till varje elevs kunskaper och 

behov av stöd. Som pedagog måste man också se till barns/ elevers styrkor och det är 

högst väsentligt hur man väljer att beskriva mål och syfte i inlärningssituationer och hur 

man i målformuleringarna tar hänsyn till barns/elevers förutsättningar och behov (ibid). 
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I den här studien är det övergångar mellan skolformer som social situation eller 

sammanhang som är intressant och som jag fokuserar på och framförallt de 

sammanhang där barn/ elever i någon form blir utsatta för inkludering eller exkludering 

under övergångsprocesser.  

Förskola och förskoleklass är skolformer som inte är obligatoriska, och det är utifrån en 

icke obligatorisk skolform som denna studie tar sin utgångspunkt. Beroende på hur jag 

uttrycker mig kan övergången från förskola till grundsärskola framstå som en mer eller 

mindre tydlig och viktig övergång. I studien används begreppen på följande sätt: 

förskola, förskoleklass, grundskola samt grundsärskola för att beteckna de olika 

skolformerna. I vissa fall används uttrycket träningssärskola som är en egen skolform 

inom grundsärskolan. 

4.2 Ramfaktorteori 
Teorin som är utvecklad av Lundgren & Dahllöf (1999) under senare delen av 1960-

talet bygger på att det finns externa faktorer utanför lärarens direkta kontroll, men som 

ändå har stor påverkan på hur undervisning faktiskt gestaltar sig. Teorin har använts för 

att analysera och styra skolans villkor. Ramfaktorteorin är nära knutet till 

utbildningsplanering liksom skolutvärdering (Lundgren & Dahllöf, 1999).  

Ramfaktorteorin blir ett redskap när man söker förklaringar mellan relationerna i 

skolans yttre villkor och den pedagogiska verksamheten (ibid). Olika typer av faktorer, 

så som tid, läroplan och undervisningsgruppens sammansättning får implikationer för 

undervisningen utifrån denna forskning menar Lundgren. Den ramfaktorteoretiska 

forskningen har format ens stor del av svensklärarutbildnings syn på interaktion i 

pedagogiska sammanhang. Samma processer fokuserar man på ur ett 

socialkontruktionistiskt perspektiv, men man hanterar dem annorlunda. 

På ett fruktbart och teoretiskt välförankrat sätt kan vi få en förståelse av förskole-, 

fritidsverksamhets-, och skolvardagen som är grundad i deltagande människors olika 

perspektiv. Genom att använda mig av denna teori så tror jag mig kunna öka min 

möjlighet att synliggöra och försöka förstå ett antal aktörers erfarenheter kring 

övergångar inom det nuvarande rådande skolsystemet.   
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5 Metod 
Detta kapitel inleds med en beskrivning och motivering av forskningsmetod för 

insamling av min empiri. Jag redogör sedan för metodvalet, val av litteraturbakgrundens 

litteratur, till hur undersökningen gått till, bearbetningen och sammanställningen av 

materialet. Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet finns beskrivet efter de 

forskningsetiska överväganden som jag gjort.  

5.1 Forskningsmetod 
Jag har inspirerats av en hermeneutisk forskningsansats då jag ville förstå och tolka 

mina informanters olika perspektiv, utan att för den delen hitta en sanning. Utifrån 

studiens syfte så lämpar sig kvalitativ ansats där det empiriska datamaterialet bygger på 

informanternas egna uppfattningar och perspektiv (Eliasson(2013) menar att en av de 

vanligaste kvalitativa metoderna inom samhällsvetenskapen är intervjuer. Intervjuerna 

bildar utgångspunkt för analyserna (Dalen, 2015). Genom intervjuerna så avser jag att 

täcka det område jag vill undersöka (Kvale, 1997) och på så sätt också få ett tag på ett 

inifrån perspektiv (Gustavsson, 2004). 

Gemensamt för all kvalitativ forskning är att de har en tolkande approach till 

dataunderlaget. Människor skapar utifrån approach sin sociala verklighet och ger 

mening åt sina erfarenheter. På så sätt blir inte verkligheten entydig utan 

mångfacetterad. Förhållandet mellan aktörens frihet och strukturer i samhället har 

behandlats av flera olika teoretiker, bland annat Habermas (1986) och Giddens (1976). 

(Dalen, 2015). Man bör utgå ifrån de forsknings frågor man ställer sig vid val av den 

metod man väljer att använda sig av (Holme & Solvang, 1991). 

Den för studien semistrukturerade intervjun utgår ifrån en utarbetad intervjuguide (se 

bilaga 2), men kan sedan komma att leda till att fler frågor blir aktuella eftersom att 

intervjuprocessen är flexibel och beroende av informantens svar (Bryman, 1997). 

Frågorna ska vara korta och enkla enligt Kvale (1997).  Intervjuguiden utgår ifrån 

relevanta frågor som håller sig till de centrala delar och huvudsakliga frågeställningar. 

Frågebatteriet ska i möjligaste mån inte bli för omfattande, för det kan då gärna bli 

mycket irrelevant material som också den ska behandlas, vilket kan ta tid ifrån de 

viktigare delarna i analysen (Hartman, 2003).  

Jag valde bland annat att fokusera på de eventuella överåriga femåringar i förskolan, 

eftersom att jag läst i skollagen och inte funnit att särskilda lagtexter berör åtgärder för 

de elever som går om ett extra år i förskolan, och på vilka grunder sådana beslut fattas. 

Jag såg det därför som intressant att undersöka.  

Jag genomförde mina intervjuer genom att registrera dem med mobiltelefon. Med hjälp 

av ett tekniskt inspelningsverktyg så kan intervjuaren fokusera helt på ämnet och 

interaktionen till informanten (Kvale & Brinkmann, 2009).  Vid intervjusituationen 

pågår det inte en vanlig dialog mellan två samtalspartner, eftersom det i första hand är 

intervjupersonens intresse och innehåll som är av största vikt och bör beaktas. Det 

viktigaste är att ha förmåga att lyssna till det som informanten har att berätta (Dalen, 

2015).  Intervjuerna föregicks av en provinspelning med en kollega till mig, då 
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intervjufrågorna behöver justeras och för att på så sätt förebygga eventuella misstag vid 

informanternas intervjuer(ibid). Mitt intresse för min valda studie är stort och det var en 

stor förmån att få lyssna till och träffa så många viktiga personer med erfarenheter av 

övergångar till grund särskolan. 

5.2 Materialinsamling till litteraturbakgrunden 
Litteratur har sökts via sökmotorn Diva och utanför Sverige forskningsrapporter i 

databasen Eric. Undersökningar som gjorts där elever inskrivna i grundsärskolan 

intervjuats och fått möjlighet att låta människor utanför systemet få ta del av deras egna 

upplevelser var också intressanta likaså kartläggningsstudie angående. 

Samverkansgrupper, samt Skolverkets rapport ”Mottagandet i särskolan under lupp 

(2011). 

Eftersom jag själv inledningsvis hade för avsikt att studera systemet av sortering och i 

mina intervjuer få en större kunskap om inblandade parters erfarenheter och kritiska 

punkter det vill säga villkoren för de pedagogiska praktiker så passade det att elever 

inskrivna i grundsärskolan fick en plats i min litteraturbakgrund. 

5.3 Urval 

(Dalen, 2015) menar att för att närmare studera barns övergång till grundsärskolan från 

förskolan och vad som händer är det lämpligt att intervjua olika aktörer som kan tänkas 

vara med som beslutsfattare vid processen, vilket jag också har gjort. Corbijn och 

Strauss(2009) pekar på att forskaren försöker sätta samman urval som återspeglar en 

maximal variation hos det fenomen som ska studeras och med ett sådant 

tillvägagångssätt jämföra enheter som återspeglar enheter som återspeglar ytterpunkter 

inom ett tänkt urval (ibid). 

Dalen, (2015) utgår ifrån att val av informanter är särskilt viktigt inom kvalitativ 

intervju forskning.  En utgångspunkt är att antalet informanter inte kan vara för stort, 

eftersom både genomförandet av intervjuerna och bearbetningen av dem är en 

tidskrävande process. Samtidigt måste det utgöra tillräckligt underlag för tolkning och 

analys (ibid).  

Jag har intervjuat 3 rektorer/chefer och 3 specialpedagoger verksamma inom 

grundsärskolan. 1 specialpedagog verksam inom habilitering samt 1 specialpedagog i 

förskolan. Jag har som forskare ansvar för att minimera informantens risk för skada 

utifrån den etiska principen och även för den grupp som denne representerar (Kvale, 

1997). Han pekar på fördelaktighet. Intervjuerna skall således inte utformas så att den 

pekar ut en profession utan innebära bidrag med viktiga erfarenheter.  

Möjliga informanter i södra Sverige kontaktades via mail eller via telefon. Det tog mig 

ca tre veckor att få kontakt med, och svar ifrån alla. Inte alla som jag kontaktade tackade 

ja till att delta i studien varpå jag fick söka upp nya informanter för att antalet intervjuer 

som samlades in skulle hålla så som (Dalen, 2015) förespråkar,  tillräcklig kvalitet och 

underlaget gick att tolkas och analyseras (ibid). Totala antalet informanter blev till slut 8 

och utifrån Dalens (2015) rekommendationer så ansåg jag att det var ett tillräckligt 



 

24 

 

underlag till min empiri för min studie. En person ifrån habiliteringen föll bort och en 

specialpedagog i förskolan. Därefter skickades min frågeguide ut per mail (se bilaga 2) 

så att informanterna i förväg skulle kunna läsa igenom vad intervjun skulle komma att 

handla om och förbereda sig om de så önskade. 

 

5.4 Studiens genomförande 

Av de 8 intervjuer som jag genomförde genomfördes 6 intervjuer på respektive skola i 

ett konferensrum eller liknande rum där inga störande objekt förekom. Davidsson 

(1994,s 64) påpekar att man klart och tydligt måste redogöra om sitt syfte för 

undersökningen samt klargöra varför individen valts ut vid första kontakten och vid 

intervju tillfället, vilket jag också gjorde. Alla frågor var inte helt aktuella föra alla 

informanter, men detta var inget problem. Vissa intervjuer kom att ledas in på 

följdfrågor.  

En intervju skedde på informantens kontor som befann sig i en separat byggnad och en 

intervju kom att bli en telefonintervju vilket var tidsbesparande för mig. Intervjuerna 

genomfördes succesivt under en treveckorsperiod. Enligt Kvale (1997) så är det en 

fördel att intervjuerna sker i miljöer som är kända för aktörerna därför att det är där 

målet för undersökningen finns och känslorna för vad samtalet kommer att handla om 

förstärks.  

Intervjuerna tog runt 30 minuter att genomföra vardera, vilket jag informerat 

informanterna om i förväg via samtal på telefon. Forskningsintervjuerna kan komma att 

bli för långa utan att bli rik på mening (Kvale och Brinkman, 2009). Transkriberingen 

gjorde jag fortlöpande på en sticka allt efter att jag genomfört intervjuerna. Dalen 

(2008) menar att det är en fördel att transkribera omedelbart efter intervjuerna, detta var 

något som jag tog till mig för att få bästa återgivning av intervjuerna (ibid). Det 

transkriberade materialet läste jag igenom ett flertal gånger för att sedan slutligen 

bestämma mig för olika teman som jag skulle redovisa mitt resultat på utifrån och som 

stämde överens med mina frågeställningar i studien, det jag ville ha svar på. 

Intervjuguiden kom i min studie att bli ett sätt att utifrån mina semistrukturerade 

intervjuer gå ifrån en helhet till att fånga upp viktiga delar som var av intresse för detta 

arbete. Bryman (1997) och Stukát (2005) är förespråkare för att innehålls analys är det 

vanligaste tillvägagångssättet när text ska analyseras i ett examensarbete. Ett skäl för att 

använda innehållsanalys är tidsaspekten. Innehållsanalys är tidsbesparande. 

Jag klippte ut intervjuerna i delar som jag lade ut på ett stort bord. Varje intervju svar 

lade jag sedan under det temat som svaret passade bäst in på. Jag försökte på så sätt att 

bearbeta mitt material och samtidigt sortera bort svar som var likvärdiga för att inte 

resultatdelen skulle bli alltför stort i förhållande till hela studiens omfång.  

Analysprocessen innebär en ständig växling mellan helhet och delar för att försäkra sig 

om att viktiga delar fångas upp. (Graneheim & Lundman, 2008).  
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Kvalitativ forskning är en utmaning hävdar Kvale och Brinkmann (2009) eftersom 

kvaliteten på analysen vilar på en rad faktorer, så som behärskning av analysverktygen, 

känslighet för det empiriska materialet och kunskap om ämnet (ibid). I det stora hela så 

innebär det att hela texten läses igenom upprepade gånger för att man ska få en känsla 

för helheten. Slutligen kan man formulera teman, där det latenta innehållet i intervjuerna 

framgår, vilket jag också gjorde.                                                                                                                                                                                                                                                              

 

5.5 Validitet 
Granheim och Lundman (2008) hävdar att det finns en strävan i kvalitativa studier att 

komma sanningen så nära som möjligt. Under min bearbetning av mitt material har jag 

haft möjligheten att återkoppla till mina informanter via mail som jag sparat utifrån om 

någon fråga skulle behövas kontrolleras igen, så att inte missförstånd uppstått under 

inspelningens gång. Jag har noga valt ut citat ifrån informanterna för att påvisa 

samstämda och variationer i de svar som jag fått in utifrån intervjuerna.  

Hartman (2003) beskriver att kravet på validitet innebär att det material forskaren 

presenterar i sitt arbete ska stämma överens med den problemställning som formuleras.  

Detta anser jag stämmer överens med hur jag har hanterat och bearbetat min studie. 

Forskningsmaterialet ska vara tillförlitligt Tillförlitligheten och antalet intervjuer kan ha 

ett samband.  

Kvale (1997) eftersträvar mellan 10- 15 intervjuer för en go grogrund i en vanlig 

intervjustudie. Efter mitt sökande efter informanter och tidsbegränsning för mitt arbete 

så kom informantantalet att sluta på 8 genomförda och transkriberade intervjuer. 

Underlaget är således på gränsen till vad som räknas till ett värde av validitet.   

5.6 Bearbetning av empiri 
Jag har valt en kvalitativ ansats då jag vill studera vad som händer vid övergångar från 

förskola till grundsärskola utifrån olika aktörers erfarenheter. Med utgångspunkt ifrån 

mina semistrukturerade intervjuer har jag transkriberat och plockat ut tre teman i 

resultatet som varit gemensamma för aktörerna: Erfarenheter av organisationer kring 

inskrivningsprocesser till grundsärskolan. Motiv till mottagande i grundsärskolan, 

Konsekvenser på individ, grupp och organisationsnivå. Dessa har jag sedan valt att 

behandla i vidare diskussion och analys.   

5.7 Forskningsetiska överväganden 

1990 antogs av humanistisk- samhällsvetenskapligliga forskningsområdet tillsvidare 

gällande forskningsetiska principer, gällande även för Vetenskapsrådets ämnesråd för 

humaniora och samhällsvetenskap.  De uppgifter som framkommer i arbetet är utifrån 

de regler som finns från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011). Det är 

bestämmelser om att de personer som ingår i en undersökning ska ha ett berättigat 

skydd för sin personlighet i behandlingen av det empiriska materialet (Olsson & 

Sörensen, 2007). Individskyddskraven utgår ifrån fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets kravet och nyttjande kravet (HSFR, 2002).  
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Informationskravet innebär att de intervjuade är informerade om syftet med arbetet. 

Syftet med mitt arbete meddelade jag till samtliga informanter vid första kontakten via 

telefon alternativt via mail. Samtyckeskravet innebär att allt deltagande är frivilligt. Allt 

deltagande i studien kan när som helst avbrytas. Detta tog jag också upp vid första 

kontakten med informanterna och även konfidentialseringskravets innebörd.   

Konfidentialiseringskravet innebär att varken riktiga namn eller plats kommer att synas 

i studien. Alla deltagande är således avidentifierade. 

Slutligen så bör man beakta Nyttjandekravet som innebär att informanterna blir 

informerade om att de endast kommer att användas till det självständiga arbetet. Den 

sista regeln som beaktar nyttjande kravet tog jag upp vid intervjutillfället samt så 

upprepade jag samtyckes kravet som en påminnelse för deltagandet vid intervjutillfället.   
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6 Resultat 
Nedan har jag valt att redovisa mitt resultat i teman som jag har analyserat fram med 

rubriker; organisationer kring inskrivningsprocesser till grundsärskolan. Motiv till 

mottagande i grundsärskolan, Konsekvenser på individ, grupp och organisationsnivå. 

Barns och vårdnadshavares inflytande och delaktighet. Jag anser det inte relevant att 

skriva ut vilken rektor/chef respektive specialpedagog som säger vad, utan utgår ifrån 

kategorierna rektor/chef, specialpedagog. Vidare anser jag det inte heller vara av vikt att 

presentera informanterna mer ingående på grund av de forskningsetiska principerna 

samt att det inte har relevans för studien.  

7.1 Organisationen kring inskrivningsprocesser till grundsärskolan. 

Jag har ur resultatet valt att redovisa informanternas erfarenheter av 

inskrivningsprocesser till grundsärskolan. Det råder enighet om att det är noga med att 

de fyra utredningarna (psykologisk, pedagogisk, medicinsk, och socialbedömning) ska 

göras före det att eleven blir mottagen i grundsärskolan och att dessa bedömningar 

tillsammans har lett till att barnet/ eleven definieras med utvecklingsstörning. Begreppet 

utvecklingsstörning innebär en nedsättning i intelligensförmåga konstaterad under 

uppväxten (före 18 års ålder) och en samtidig nedsättning i adaptiv förmåga eller 

beteende. Det råder också enighet i uppfattningen om att vårdnadshavarnas vilja och 

önskningar har en stor betydelse i beslut som fattas inför särskoleplacering. För att 

tydliggöra erfarenheterna av inskrivningsprocesser har jag delat in det första temat i två 

underrubriker; Villkoren och utformningen av den pedagogiska praktiken. Alternativa 

lösningar före skolstart till den obligatoriska skolan. Under dessa rubriker visar jag på 

variationerna av erfarenheter när det gäller chefer/rektorer respektive specialpedagoger 

samt variationer inom olika organisationer. 

7.1.1 Villkoren och utformningen av pedagogiska praktiker 

Grundsärskolan skiljer sig ifrån den vanliga grundskolan menar en chef. Som skolform 

kan upplevas som en liten enhet i det stora vilket innebär att man får sköta sig ganska 

mycket själv, på gott och ont. 

 För att bli skriven i grundsärskolan så krävs vissa krav; 

”I styrdokumenten står det fortfarande utvecklingsstörning, men nu använder 

man intellektuell funktionsnedsättning i skollagen, lindrig, gravmåttlig eller 

svår utvecklingsstörning. Annars har man inte rätt att bli 

mottagen.”(specialpedagog) 

Informanterna är eniga om att det råder väldig kontroll numera och att det genom den 

nya skollagen (Lgr 11) finns en tydlighet om vilka som får tillhöra grundsärskolan och 

vilka som inte får det upplevs av informanterna som en viktig del inför mottagandet. 

Rädslan har ökat för att skrivas in och det har svängt åt andra hållet.  

”Går vi tillbaka åtskilliga år så fanns det ju barn som var felaktigt inskrivna i 

särskolan men det vill jag påstå att det är upp säkrat i dag med uppföljningar 

och träningsskolan, jag har inte varit med om en tvekan utan det är i 
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gränslandet grundsärskola/ grundskola det är där man har det, som man 

ibland, barnet finns inte på rätt sida.” (specialpedagog) 

”Rutinerna är nog ganska lika i och med att det finns allmänna råd framtagna 

för detta. Så vi har ju en skyldighet att göra så som allmänna råden säjer eller 

väldigt lika, för ett allmänt råd är ju en skyldighet.”(specialpedagog) 

Det råder enighet om att det är mera tydligt för de elever som kommer att gå i 

träningssärskola att det är den skolformen som blir bäst för barnet. 

”Om man har en elev i förskolan som är på träningsnivå. De har ju ofta ett 

gravt, dom ligger ju, det är ju rätt tydligt, men det är ju grundsär eleverna där 

som kan vara lite svårt ibland och veta liksom men det görs ju utredningar ju, 

men ofta är det någon indikator.” (specialpedagog) 

Alla informanterna var eniga om vikten av de fyra utredningarna. 

”Man anmäler det till BUP då ju, så är det ju, dom först och främst eller 

habiliteringen där då ju som man gör ju en psykolog utredning och sedan gör 

man ju både pedagogisk, social och medicinsk bedömning.”(specialpedagog) 

I det system som nu är rådande kan så kan man också gå som integrerad elev. Det vill 

säga man går i grundskolan men är inskriven i grundsärskolan och läser efter 

grundsärskolans kursplaner. Detta beror mycket på eleven, vilken grundsärskola det är, 

vart den ligger och hur man jobbar. 

”Alltså dom som skrivs in så tidigt som årskurs ett eller så det är barn som är 

jätte tydliga att dom tillhör särskolan ända från början eh är det ett barn som 

då hamnar i särskolan direkt men det är ett barn som är ganska hyfsat stark 

eh, då jobbar vi oftast med att dom är integrerade i en vanlig grundskoleklass 

dom första åren och sen kommer i en grupp i särskolan.”(rektor/chef) 

”Sen har det Varit ett väldigt hårt arbete har det. Sen har jag inte stött på 

något motstånd ifrån förvaltningens sida eller huvudmannens då utan dom har 

väl hejat på.” (rektor/ chef) 

”Dom som är integrerade är oftast barn som blir utredda ganska sent. De som 

är integrerade går i vanliga klasser.” (rektor/chef) 

Att vara inkluderad i en klass behöver för den skull inte innebära att man är i klassen 

hela tiden. 

Alla informanter var enstämmiga med att det är det bästa för barnet som ska vara 

vägledande. De menar att skolan ska möta alla barn och då är det ju självklart att barn 

som behöver mer ska ha de insatser och stöd de behöver. 

”Då kommer man ju in på skolpolitik och så vidare, det är ju politik det 

handlar om. Hur är det nu då när forskning för en gångs skull är överens för 

samhället för skattebetalarna för individerna osv… det är det bästa att man 
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samtidigt, vi ska ha så stor spridning i grupperna som möjligt i grupperna, hur 

kan man då samtidigt tillåta ett aktivt sorteringssystem av barn där man aktivt 

riktar kampanjer mot familjer med studie tradition, hur blir det 

då?”(specialpedagog) 

Det informanten ville säga enligt min tolkning var att det ute på fristående skolor idag 

finns konkurrens om elever. Det handlar om ett ”elittänk” – skolor sorterar genom att de 

vill skaffa en så stor vinst som möjligt genom att vinst möjligheten släppts in. Skolorna 

vill ha ”attraktiva” elever från familjer med studie tradition. Man vill ha stora grupper. 

Här lägger man mycket mot hem och friskolor menar informanten. 

”Vill man inte ha inkluderade elever? Man vill ju ge barnet det bästa.” 

(specialpedagog) 

Inkluderingssystemet fungerar inte utifrån ett sådant förhållningssätt där bara ”vissa” 

elever är välkomna. Det bästa för barnen/ eleverna är en inkluderande verksamhet 

utifrån informantens sätt att se det, vilket även stämmer överens med den rådande 

målsättningen ”en skola för alla.” 

 

 Alternativa lösningar före skolstart till den obligatoriska skolan. 

Erfarenheterna av att barn går om ett extra år i förskolan varierade men det framkom 

dock att det inte är alltför ovanligt. En specialpedagog kunde inte säja nåt antal men 

hade erfarenhet av att det rör sig om flera barn och att det också är ganska vanligt att 

man går om ett extra år efter att noga övervägt att det blir ett bra år.  

”De skrivs ju inte in förrän skolplikten börjaregentligen det är ju också en 

styrning där alltså, det finns ju ingen förkoleklass i särskolan gör det inte. Eh, 

och dom eleverna där det är tydligt och där föräldrarna är med på det så är 

det så i den här kommunen oftast så att vi väljer att dom går ett extra år på 

förskolan, för det är bäst för individen.”(rektor/chef)  

”Säj att jag skriver in tre eller fyra elever varje år i årskurs ett i särskolan, då 

har två av tre gått ett extra år på förskolan, alltså två 

tredjedelar.”(rektor/chef) 

Ett motiv till att barn går om ett extra år i förskolan är att de oftast inte är färdig utredda 

inför förskoleklass starten. 

”Bästa för barnet kan vara att gå sitt förskoleklass år i förskolan, sista 

utredningen görs inte på små barn.”(specialpedagog) 

Att det skiljer sig ifrån stad och landsbygd visar sig tydlig och många beslut som fattas 

är individualiserade. 

”Det finns ju alla, boxen är ju jätte stor när det gäller så här, här finns ju, 

alltså jag har ju elever på små skolor där förskolan ligger i samma lokal som 

skolan och då går man ju faktiskt i förskoleklassen eh för att man oftast är kvar 
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nåt år till i den skolan som integrerad elev, medan man i stan ser det oftast lite 

annorlunda ut man kanske har längre från förskolan till den skolan där 

förskoleklassen är.”(rektor/chef) 

”Jag begär in emellanåt vad har ni för elever som är på väg in. Då har jag ee 

lite samarbete med förskolecheferna i kommunen. Sen när de fyller fem-sex 

där, när det börjar bli dags för förskoleklass så eh har jag oftast tillsammans 

med förskolecheferna och ganska ofta med habiliteringen ett hab-plans möte 

som brukar vara året innan de börjar förkoleklass.”(rektor/chef) 

 Förskoleklass barn som gör sitt förskoleklass år i särskolan förekommer, det har hänt 

flera gånger men är inte vanligt förekommande enligt informanterna. 

”Vi har en del som går sitt förskoleklass år i grundsärskolan, så det är ju från 

dom yngsta, och då har vi elever som blir mottagna i årskurs ett, så det är ju 

alla år det kan vara.”(specialpedagog) 

”Man blir inte mottagen i sexårsåldern, men vi har elever som går sitt 

förskoleklassår i särskolan utan att vara inskrivna. Dom har sin 

klasstillhörighet.”(specialpedagog) 

7.2 Motiv till mottagande i grundsärskolan 
Förutom att jag ur resultatet kan utläsa enighet kring informanternas erfarenheter av 

inskrivningsprocesser så går det också att hitta variationer. Beslut måste fattas som 

innebär konsekvenser för barn som förväntas uppfylla kraven för att bli mottagna i 

särskolan. Exempelvis så är motivet till att låta barn gå om ett extra år i förskolan 

utifrån intervjuerna att man i alla ”ärenden” vill undvika för många byten, vilket kan 

vara ett problem i sig för en del barn. Med byten här menas bytet från förskola till 

förskoleklass till grundsärskola vilket även innebär byten av elevgrupp, klasskamrater, 

lärare, lokaler m.m. Man menar då att det är bättre att man är kvar och sedan börjar 

direkt i grundsärskolan. Gruppernas stora antal i den ”vanliga” grundskolan är ett annat 

motiv till ett extra år i förskolan. 

”Många av de här eleverna är känsliga för att det blir för många byten och för 

stora grupper som det är nu i förskoleklassgrupperna, en del barn fixar inte 

detta.”(rektor/chef) 

Man bör ha i åtanke att ett barn som har blivit utrett kanske befinner sig på en mycket 

lägre utvecklingsnivå än sin adekvata ålder vilket bland annat kan innebära att barnet 

inte har samma förutsättningar till socialt samspel. Detta kan bli ett motiv till 

Mottagande in i grundsärskolan. 

”Det är ju en väldigt personal tät verksamhet det är det ju va…och då har vi 

glädjande nu under dom sista åren fått en större spridning på den gruppen och 

det har utvecklat hela verksamheten.” (specialpedagog) 

”I särskoleklasserna jag har ganska skaplig budget för organisationen så, eh, 

är det ett barn som och då hamnar dom i särskoleklass direkt men är det ett 
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barn som kvalar in ändå men ändå är ganska hyfsat stark eh, då jobbar vi 

oftast med att dom är integrerade i en vanlig grundskoleklass dom första åren 

och sen kommer till en grupp i särskolan. Dom behöver, tänker vi en grupp 

normala barn och spegla sig i lite grann.” (rektor/chef) 

Att barnen har andra behov än ”vanliga” barn genomsyrar motiven till att behöva vistas 

grundsärskolan. 

”De här barnen behöver oftast möjlighet att komma ifrån och få det lite 

lugnare vissa delar av dagen.” (specialpedagog). 

Det är enligt förvaltningslagen § 20 viktigt att beslut om mottagande i grundsärskolan 

motiveras. Av olika motiveringar kan det också framgå vilka faktorer som beaktas i den 

sammanvägda bedömningen gällande elevens förmåga att nå kunskapskraven. 

Motiveringen är också viktig utifrån möjligheten att överklaga (Skolverket, 2013). 

”Det här osynliga lekandet, tisslet och tasslet med flickorna, då blir det svårt 

och då blir det ofta så att dom blir mer isolerade och då brukar det vara mer 

naturligt att dom går i en vanlig särskoleklass istället.”(rektor/chef) 

Träningsskolan överlag är väldigt personaltät, det finns åtskilliga specialpedagoger, 

assistenter, pedagoger. I grundsärskolan likaså. Rent gruppmässigt så menar 

informanterna att det man måste titta på är individ till individ. Det går inte allmänt att 

svara på att det skulle vara lättare för barn som går i grundsärskolan att vistas med 

likasinnade. Åter igen så får man utgå ifrån det enskilda barnet, vad som är bäst för 

denne. 

”I grundsärskolan och träning särskolan har vi välfyllt med pedagoger som är 

utbildade och resurspersoner. Men, däremot de elever som är integrerade där 

är det ju ibland lite svårare, specialpedagogerna får ibland gå in och jobba lite 

mera med elever som är integrerade.”(rektor/chef) 

Men….. 

”Vad vill samhället? Vill samhället att barn integreras då kommunerna 

signalerar samma signal. Vill man det om sänder den signalen vad jag syftar 

på då är att ett och samma barn som integreras har med sig en viss peng till 

skolan, men om barnet i fråga läser fortfarande mot särskolan men går mot en 

traditionell särskola så är det helt andra pengar. Det är betydligt mindre 

pengar då barnet integreras och då är det ju frågan vad det står för. När 

barnet går i särskola är det en helt annan peng”(specialpedagog) 

Generellt så speglar detta en verklighet som elever befinner sig i utifrån aspekter som 

jag har tagit del av ifrån flera av informanterna. Det finns i samhället motiv för att 

vårdnadshavarna ska välja särskola utifrån en ekonomisk aspekt.  
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6.2 Konsekvenser på individ, grupp och organisations nivå 

Nedan har jag valt att dela upp resultatet på individ, grupp och organisationsnivå. De 

olika nivåerna går ofta in i varandra eller är i beroendeställning till en annan nivå. Inom 

den pedagogiska praktiken står oftast inte en nivå för sig själv utan befruktas av 

varandra. 

 Individnivå 

För barnets del så verkar informanterna ha positiva erfarenheter kring hur utfallet blir 

för barnet på sikt då de får hamna bland ”likasinnade”. 

”Barnen mår ju väldigt bra när de får den här strukturen ju, så ser man ofta 

att de blommar upp, då får de verkligen den möjlighet o lära sig för då behöver 

de inte fokusera på en massa andra saker utan här är ju tydlig struktur då, som 

är anpassad efter deras behov så många gånger ser man ett verkligt lyft, och 

föräldrarna är ofta jätte nöjda.”(specialpedagog)  

 Gruppnivå 

Grundsärskolan erbjuder eleverna att befinna sig på olika nivåer utifrån elevens starka 

och svaga sidor.  Vilket ger elever goda utvecklingsmöjligheter. 

”Största skillnaden grundsär eller träningsskola – flexibla, finns tvärgrupper 

för eleverna kan ju vara starka i vissa avseenden då.” 

Rent ämnesmässigt menar informanterna inom grundsärskoleverksamheten att eleverna 

klarar det bra. Svårigheterna ligger mera på det sociala planet.  

”Det stora bekymret för den här gruppen är bristande nätverk. Ensamhet osv, 

nu generaliserar jag undantag finns alltid. Jätte stort 

bekymmer.”(specialpedagog) 

 Organisationsnivå 

Närhetsprincipen kan vara en annan oroande faktor för många föräldrar då 

grundsärskolan ofta inte ligger i upptagningsområdet där barnen bor. För en del barn 

innebär det långa dagliga resor till och från skolan. 

”Också så är det så att i 95 % av fallen så får de helt plötsligt åka taxi till skolan då för 

det har dom ju rätt till, dom bor ju oftast inte i upptagningsområdet eh och då är det 

ofta en stor grej för föräldrarna, eh väldig oro.”(rektor/chef). 

Samarbetet verkar viktigt mellan olika organisationsformer för att få verksamheten att 

fungera. 

”Grundskolerektorn tar hand om barnet som är integrerat, däremot har vi 

organiserat ett uppföljnings ansvar. Jag har ett ansvar att följa upp att det 

funkar. Sen skickar jag ut specialpedagog och handledare, 5% per elev ja, jo 

då löser man det” (rektor/chef). 

”På organisationsnivå då om vi ska upp på den där så har jag ju, samarbetar 

jag ju med mina rektorskollegor som har alltså har på nån skola särskole 
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integrerade elever, och då blir det ju på ett sätt en liten grupp i det stora och 

då är jag boll-plank runt organisationen hur man kan tänka där.”(rektor/chef). 

 

6.3 Barns och vårdnadshavares inflytande och delaktighet 
Samtliga informanter ser samverkan med föräldrarna som en viktig länk mellan de olika 

skolformerna. 

”Det är ju alltid föräldrarnas beslut. Det är ju dom som bestämmer om barnet 

ska gå i särskolan eller ej. Då påvisar säkert ju alla utredningar på att man är 

särskoleelev.”(specialpedagog) 

”Vi diskuterar lite grann så får man stämma av lite vad föräldrarna tänker och 

känner inför särskoleplacering eller om dom ska vara särskoleintegrerade eh 

så.” (rektor/chef). 

Informanterna var överens om att det finns lika många upplevelser hos vårdnadshavare 

som det finns vårdnadshavare. 

”Mycket varierande, alla föräldrar önskar ju att det ska gå bra för sitt barn, 

process för föräldrarna. Jobbig process att se sina barns förutsättningar, när 

det gått så långt så att beslutet ska tas. Flertalet föräldrar är ju nöjda…ja, utan 

det har varit en lång process tidigare, oftast flera år.”(specialpedagog)  

 

Samtliga informanter var eniga om att det beror på funktionsnedsättningens grad och 

ålder på barnen hur mycket de kan vara delaktiga i beslut som fattas angående deras 

skolgång och skolform. Träningselever upplevdes svårare överlag att få delaktiga i 

beslut. 

”Dom som är lite äldre och har en lindrigare utvecklingsstörning är alltid med 

och tar beslut.”(rektor/chef) 

”Mycket varierande, det är ju föräldrarna, föräldrarna påverkar sitt barn, tyngsta 

beslutet det är ju föräldrarna. Där är det viktigt det som görs mellan hem och skola och 

på förskola.” (specialpedagog) 

Man brukar inom skolväsendet prata om barn som väcker funderingar redan i tidig ålder 

och det framkom av informanterna att det ofta är en lång process. 

”Ibland är det ju föräldrarna som är osäkra och sedan förskolan som ger lite 

indikationer att det är något dom funderar över.” 
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6.4 Sammanfattning av resultat 

Informanterna är eniga om att det råder väldig kontroll numera och att det är uppsäkrat 

om vilka som får tillhöra grundsärskolan och vilka som inte får det. Uppfattningarna är 

att för de barn/ lever som tillhör träningssär så råder det ingen tvekan om att de tillhör 

den skolformen. Det är för de barn/ elever som är i ”grå-zonen” som man ibland inte 

finner barnet på rätt sida. Vårdnadshavares inverkan på beslut och ogjorda utredningar 

kan vara påverkans faktorer var i ”systemet” som barnet befinner sig. Likaså hur 

kommuner väljer att organisera sin verksamhet utifrån olika förutsättningar. Här finns 

stora skillnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

35 

 

7 Analys och diskussion 
Syftet med studien var att undersöka vad som händer vid övergångar från förskola till 

mottagande i grundsärskola. Diskussionen är indelad i metoddiskussion och resultat 

diskussion. Avslutningsvis kommer jag att ge förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

Jag valde att göra en kvalitativ studie med en innehållsanalytisk ansats eftersom jag 

ville få en djupare förståelse för chefer/rektorers och specialpedagogers erfarenheter av 

övergångar. Jag ansåg att det valet var det bästa för mig då jag ville se variationer inom 

de olika professionerna och jämföra likheter och skillnader. Intervjuer passar för en 

kvalitativ studie och för att får fram så många erfarenheter som möjligt kring 

övergångar så använde jag semistrukturerade intervjuer. Under arbetets gång har jag fått 

gå tillbaka till mina intervjuer och söka svar på de frågor jag ville ha svar på för att inte 

sväva ut, utan hålla mig till mitt syfte och frågeställningar. Innehålls analys är inriktad 

på att få en bild av det påtagliga innehållet i det tema som är av intresse, eller vad det 

uppenbarligen verkar handla om, det vill säga innebörder som ligger bakom de mer 

ytliga indikationerna på ett visst innehåll.  

Jag valde främst på grund av tid, att genomföra intervjuerna inom en ganska kort 

tidsintervall om tre veckor. Likaså transkriberade jag intervjuerna ganska kort efter att 

jag genomfört dem. Jag lämnade ut intervjufrågorna före intervjuerna vilket kan ha 

påverkar informanternas svar eftersom de då har fått möjlighet att fundera före på vilket 

som för dem skulle anses vara det ”rätta” svaret. Jag tog kontakt med chefer/rektorer, 

specialpedagoger som själva bedömt kunna delat i intervju och kunna ge en ”bra” bild 

av hur övergångar ser ut där de är verksamma någonstans i södra Sverige. 

 Ifråga om tillförlitlighet är jag medveten om att det är mina egna tolkningar som ligger 

till grund för de transkriberade intervjuerna. Intervjuerna upplevde jag som att 

informanterna tyckte det var intressant att delta i. 

Då jag lyssnade på mina intervjuer så blev jag medveten om engagemanget hos 

informanterna och jag var nöjd med mina frågeställningar. Jag anser att valet av metod 

har varit korrekt.  

För ett bredare perspektiv på övergångar så valde jag olika professioner att delta i 

studien. Denna studie kom på så sätt att utgå från ett vuxenperspektiv. För att få en ökad 

inblick mellan olika skolformer hade jag också velat intervjua barn/ elever och på så sätt 

få in ett barn perspektiv. Men då hade studien blivit för omfattande och tiden hade inte 

räckt till. 
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7.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen har jag valt att använda fyra rubriker i diskussionen i relation till 

syftet och forskningsfrågorna. Mottagande i grundsärskolan, Alternativa lösningar, 

Inkludering/ Exkludering, Pedagogiska implikationer. 

 Mottagande i grundsärskolan 

Informanterna var eniga om att Styrdokumenten genom den nya Skollagen (Lgr, 11) har 

lett till att det är tydligt vilka barn/ elever som tillhör grundsärskolan och som troligtvis 

kommer att bli mottagna inom den skolformen. För att bli mottagen i grundsärskolan 

krävs det en färdigutredd utvecklingsstörningsdiagnos som innebär en psykologisk, 

medicinsk, social och pedagogisk basutredning. Barnet ska även ha uppnått skolpliktig 

ålder. Vårdnadshavarnas vilja och önskningar har stor betydelse i beslut som fattas, då 

det är de som är ytterst ansvariga.  

Tideman (2000) beskriver utifrån intervjuer med vårdnadshavare att ekonomiska motiv 

har använts i diskussionerna mellan skola och vårdnadshavare för att övertyga 

vårdnadshavare om att särskoleinskrivningen var nödvändig.  Inom 

särskoleförordningen så har man, så som också resultatet visar på, en skapligare budget 

än den grundskolans organisation har, generellt sett. Rektor/chefer beskriver dessutom 

sin verksamhet som en väldigt personaltät verksamhet. Informanterna som har sin 

tillhörighet i grundsärskolan bekymrar sig inte så som informanterna inom grundskolans 

verksamhet över resurs brister. Det borde inte vara så att ekonomiska motiv skulle vara 

ett motiv för en särskolelösning, vilket verkar vara fallet. 

Det är fortfarande så att förutom att det har tillkommit ekonomiska vinster inom skolor, 

för skolor så är det en helt annan peng för de elever som går i en traditionell särskola. 

Är barnet i stället integrerat så blir det en betydligt lägre peng. Detta synes vara ett stort 

dilemma i grundskolorna, då alla barn enligt läroplanen ska få det stöd de behöver och 

mötas efter sina behov. Det ställer stora krav på samhället, att verksamheterna utformas 

så att alla barn får det stöd de behöver utifrån sina förutsättningar oavsett om barnet 

befinner sig på ena eller andra sidan av ”staketet”.  

Barn/ elever som blir mottagna i grundsärskolan är utifrån informanternas erfarenheter 

överlag positiva. Vårdnadshavare verkar också bli nöjda med övergången efter en lång 

Bearbetningsprocess, då de märker att detta är det bästa för deras barn som får 

anpassade mål att uppnå.  Svårigheter som kan uppstå menar informanterna är när man 

på ett tidigt stadium ska göra den pedagogiska bedömningen att eleven inte har 

möjlighet att uppnå målen som är i årskurs tre, sex eller i årskurs nio. 

Rektor/chef ser i sin yrkesroll vikten av att inte se en bedömning som statisk utan det 

kan vara så att en bedömning kan behöva kompletteras och kvalitetssäkras för att 

försäkra sig om att eleven har hamnat på ”rätt sida”. En elev som är väldigt stark i 

särskolans sammanhang kan ju fortfarande vara en väldigt svag elev i 

grundskolesammanhang menar någon informant. 

Utifrån ett barn/elevperspektiv så har Szönyi (2005) i sina intervjuer med elever som 

befinner sig i särskolan kommit fram till att vid sidan av de likheter som elevernas 
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berättande mynnade fram till så fanns det vissa skillnader och upplevelser. Normalitets 

och avvikelse problematiken var mera framträdande hos de äldre eleverna. Där kan man 

också uttyda en klar strävan av att man som elev ville vara ”vanlig” och att 

konsekvensen av att elever kände sig avvikande bidrog till utanförskap.  Detta är något 

som jag fann stämma överens med informanternas beskrivningar. 

Motiv till att låta elever gå i en ”vanlig” klass i dem lägra åldrarna berodde i högre grad 

på motivet att barnen/ eleverna behövde en grupp ”normala” barn att spegla sig i, än att 

se variationer i gruppen som en tillgång.  

 Alternativa lösningar 

I min studie så har det visat att det finns en rad olika alternativa lösningar för 

barn/elever vid övergångsprocesser. Vilken eller vilka skolformer som barn/elever 

befinner sig i skiljer sig ifrån landsbygd och stad men också från kommun till kommun, 

och visar sig utav resultatet vara individualiserade. På små skolor så förekommer det att 

förskolan ligger i samma lokal som skolan och då blir det en naturlig övergång till 

förskoleklassen och att barnet sedan oftast är kvar på skolan något år som integrerad 

elev. I större städer ser det oftast lite annorlunda ut. Förskolan ligger oftast i egna 

byggnader långt ifrån skolan, enligt informanterna, vilket kan leda till ett motiv till att 

barn går ett extra år i förskolan. Tanken är oftast då att barnet ska slippa fler övergångar 

än nödvändigt, vilket i sig själv kan innebära kritiska punkter i form av gruppbyten, 

miljöombyten och pedagogbyten. 

Barn som har funktionsnedsättning visar sig ofta ha svårt med just sådana förändringar. 

En tydlig struktur och en vardag som ser likvärdig ut dag från dag brukar generellt sätt 

gynna de här barnen.  Ett extra år i förskolan är inte ovanligt förekommande enligt 

resultatet vilket också Lumholdt (2015) bekräftar. Det finns således inget tydligt system 

för ”trygga” övergångar som är generella, utan utifrån resultatet så kan man antyda en 

trend om att det handlar om närhetsprincipen och så bakar man in motiv som att det 

utifrån ett barnperspektiv är bättre att ”hålla kvar” än att skapa för många byten. Enligt 

forskning så råder det ingen enighet om att kvarhållning skulle gynna elever på sikt 

(Range, Pijanowskim & Holt, 2009).  

Studier visar på både positiva och negativa effekter. Resultatet om man väger samman 

visade att de negativa effekterna dock övervägde de positiva och som alternativ för 

åtgärden kvarhållning rekommenderas mindre klasstorlekar, forskningsbaserade insatser 

för lärarna och personliga planer för eleverna. Grundsärskolans utformning visar på att 

det är en personaltät verksamhet med utbildade pedagoger, ofta flertalet 

specialpedagoger och ett fåtal elever i varje klass. Att de senaste årens kraftiga 

nedskärningar inom grundskolan främst har drabbat barn i den så kallade gråzonen 

mellan grundskola och grundsärskola råder det relativt stor enighet om (Skolverket, 

1996c, 1999b).  

En annan lösning för barn i övergångsprocessen är att de går sitt förskoleklass år i 

grundsärskolan, utan att för den skull vara ”inskriven”. Detta är en annan lösning för att 

komma undan alltför många – täta övergångar. Barnet är då redan ”på plats” från start, 

och utav resultatet så är detta inte vanligt förekommande, men det har hänt flera gånger. 
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Skollagen säger att om beslut om mottagande i grundsärskolan fattas innan barnets 

skolplikt inträder behöver beslut verkställas när skolplikten inträder. Barn som inte är 

färdigutredda kan därför komma att hamna vid denna så som jag ser den kritiska 

punkten att inte vara mottagen i grundsärskolan eftersom man inte blir mottagen i 

sexårsåldern och ändå bli placerade där.  

Enligt de allmänna råden för grundsärskolan finns det rekommendationer om att elever 

kan få en prövotid inom grundsärskolan i sex månader i väntan på utredning, men av 

resultatet att utläsa så var denna prövotid mycket varierande i tid, och oftast länge än 

sex månader. Att barn inte utreds kan bero på olika faktorer. Samverkan med 

vårdnadshavare verkar här vara en viktig faktor. Beslutet är ju deras.  Det finns enligt 

informanterna lika mång reaktioner som det finns vårdnadshavare, vilket i sig verkar 

helt logiskt. En gemensam oroande faktor synes dock vara är att grundsärskolan oftast 

inte ligger i upptagningsområdet där barnen bor, även om de är nöjda med beslutet att 

deras barn ska gå i den skolformen efter en lång bearbetningsprocess. I många fall så 

visar det sig att transport med taxi är en nödvändighet för att förflytta eleverna från 

hemmet till skolan. Transporten har visat sig vara en oroande faktor för många 

vårdnadshavare. 

Det som skilde sig mest åt i de olika kommunerna var hur elever var integrerade eller ej 

i ”vanlig” grundskoleform. Fram till 1990-talet talades det mycket om integration av 

barn med funktionshinder, men det begrepp som numera är vanligast, speciellt på den 

internationella arenan är, inclusion (Nilholm, 2007).  I några kommuner var det inte så 

vanligt förekommande, medan det i andra kommuner var ganska vanligt förekommande 

och i någon kommun hade integrerade elever ökat markant under en ganska kort period. 

Sett ur ett kritiskt perspektiv på specialpedagogik så skulle idéer om en skola för alla 

ses utifrån bakomliggande sociala faktorer som påverkande, och om dessa sociala 

faktorer kunde åtgärdas förefaller det som om specialpedagogiken inte skulle vara 

nödvändig (ibid). Detta visar sig också i resultatet där antalet integrerade elever främst 

berodde på organisationens utformning och på chefers/rektorers intressen och intressen 

ifrån andra påverkande instanser.  Men För att bedriva denna typ av verksamhet krävs 

det mycket engagemang och arbete internt. Dels så blir rektorer i grundskolan ansvariga 

för elevers målplanering, dels så måste samverkan med grundsärskolan fungera för att 

de ska kunna följa upp eleven på avstånd Integrering behövde för den skull enligt 

resultatet inte innebära att en elev är i klassrummet hela tiden. 

Integreringens formerna kunde se ut alltifrån att elever som är ”hyffsat” starka jobbar 

integrerade de första åren för att sedan i de högre åldrarna då det visade sig finnas en 

tendens till att eleverna fick svårigheter i att förhålla sig till resten av klassen varpå det 

brukade vara vanligare att man då gick över till grundsär helt och hållet istället. 

I vissa kommuner förekommer också så kallade samverkansklasser. Detta var enligt mitt 

resultat inte en vanlig skolform, men förekommande.  Samverkans klasser har studerats 

i tidigare forskning. Det är rektor som ansvarar för fördelningen av hur eleverna 

fördelas i olika undervisningsgrupper. Samundervisningsgrupper kan ses som en 

”särlösning” (Jansson, 1999) där särskoleelever och grundskoleelever undervisas i 
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samma klass men åtskilda i varsin skolform. Utifrån mitt resultat så handlade det om 

elever i de högre åldrarna. Elever kan alltså läsa både grundskolans och grundsärskolans 

kursplaner samtidigt. Bedömningar av valen görs utifrån elevens starka och svaga sidor. 

Eleven själv kan vara med och bestämma om denne vill ha betyg enligt grundskolan 

eller enligt grundsärskolan. Motivet till denna form av skolgång synes vara att skolan 

ska möta alla behov. Problematiken här enligt forskning innebär en komplicerad 

schemaläggning för att tillgodose alla elevers rättigheter (Blom, A2004:7). 

 Inkludering/ exkludering 

I den här studien är det övergångar mellan skolformer som social situation eller 

sammanhang som är intressant. Jag fokuserar på detta och framförallt på de 

sammanhang där barn/ elever i någon form blir utsatta för inkludering eller exkludering. 

Som jag nämnt i ovanstående stycke så var det som skilde åt sig mest i de olika 

kommunerna. Inkluderingen så som enskild person anser vara inkluderande skiljer sig åt 

och chefer/rektorer organiserar sin verksamhet olika, vilket inte var ett överaskande 

resultat på sitt sätt. 

 Claes Nilholm (2007) menar att elever per definition klassas som inkluderade om 

eleven befinner sig i det ”vanliga” klassrummet och jag är beredd att hålla med. Utifrån 

resultatet så synes integrerade elever vara ”utifrån sett” inkluderade men riskerar att bli 

en liten grupp i den stora gruppen trots målbeskrivningen att skapa inkludering. Det jag 

kunde se var dock att inkluderingen kunde se olika ut utifrån elevers olika starka och 

svaga sidor. Med detta menar jag att en elev kan vara mycket ojämn, det vill säga att en 

elev kan växla från att i ett sammanhang vara mycket delaktig och inkluderad, till att i 

nästa sammanhang vara mycket exkluderad utifrån elevens egna förutsättningar och 

behov. Detta kan ske under en och samma skoldag, och det är viktigt att komma ihåg i 

sammanhanget då man talar om inkludering och exkludering. Den är alltså inte statisk 

utan kan se olika ut, under en och samma dag. 

Sedan har vi barns/ elevers egna berättelser om huruvida eleven känner sig delaktig i sitt 

sammanhang som kanske inte stämmer överens med betraktarens glasögon Huruvida 

betraktaren upplever eleven inkluderad eller exkluderad utifrån situationen som äger 

rum just där och då kanske inte stämmer överens med elevens egna upplevelser, enligt 

min mening. Läroplanen är på sitt sätt neutral gentemot inkluderings begrepp. Ordet 

inkludering finns överhuvudtaget inte med i skolans styrdokument. Angående 

specialpedagogiken och inkludering/ exkludering så tycker Peder Haug, norsk professor 

och förespråkare för inkludering att specialpedagogiken i sig står i konflikt med 

inkluderingstanken. Eleven pekas ut som någon som behöver något speciellt.  Det finns 

än så länge ingen bra styrning i lagen gällande delningen från grundsärskola till 

träningsskola. Här tittar man överlag mycket på var eleven har bäst möjlighet att 

utvecklas.  

Men man kanske inte ska vara så rädd för att hitta på alternativa lösningar i en skola 

som faktiskt är en pliktskola enligt min mening. Skollagen öppnar i paragraf 11 upp för 

andra lösningar än de inkluderingsförespråkare brukar använda sig av ”Om det finns 

särskilda skäl, får ett beslut innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan 
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undervisningsgrupp än den som eleven normalt tillhör” (Kap.3§11). Man kan jämföra 

det med att om man jobbar på ett företag så kan man välja mellan att jobba i eget rum 

eller i ett öppet landskap, ha glasögon eller inte. Varför inte tala om pedagogisk 

flexibilitet istället?  Eller är det så att pedagogisk flexibilitet är ett måste för att 

inkludering ska fungera? Claes Nilholm ger stöd för inkludering men menar att de i 

princip är utkonkurrerade av kunskapskrav på individnivå – Jag konstaterar att en skola 

för alla - inte är här. 

 Pedagogiska implikationer 

Det behöver finnas en tydlig struktur i övergångsprocessen enligt mitt sätt att se det. 

Samverkansformerna runt familjerna behöver vara tydliga. Det är vårdnadshavarna som 

står inför alla tuffa beslut som ska fattas. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad.  Hur hanterar vi dem? En del vårdandshavare 

är mer insatta i pedagogiska frågor än andra och en del vårdnadshavare har själva 

funktionshinder som gör att det kan vara svårt att sätta sig in i vad det innebär att tacka 

ja till ett mottagande i grundsärskolan. Skulle det kunna vara så att specialpedagogers 

roll att vara en nyckelperson i övergångsprocesser är en möjlighet i framtiden? 

Samverkan är nödvändigt för att utveckla skolors lärandemiljöer och arbetsmiljöer 

(Socialstyrelsen & skolverket, 2014; Gustavsson, 2009). För att samverkan ska fungera 

och för att specialpedagogerna ska kunna vara närvarande blir det avgörande ur ett 

ramfaktorteoretiskt perspektiv vilket ramsystem respektive regelsystem som verkar 

styrande.  Det kan ur ramsystematiskt perspektiv röra sig om en organisationsfråga, hur 

tjänsterna fördelas och hur schemastrukturen ser ut. Det kan ur regelsystematiskt 

perspektiv röra sig om exempelvis skolkultur (Gustavsson, 1999).  

Kanske skulle specialpedagogerna kunna ha en samverkans samordnande roll för att 

skapa tydliga riktlinjer och rutiner vid övergångsprocesser i kommuner, vilket även 

skolverket förespråkar gällande vad som ska belysas och redovisas då det finns elever 

som i övergången från förskola blir inskrivna i särskola. Dessa barn går inte vidare till 

förskoleklass. Det är ju alltid vårdnadshavarnas beslut, men man bör ha i åtanke anser 

jag, att ett beslut får många följdeffekter som man som ”utomstående” den pedagogiska 

verksamheten kanske ha svårt för att se innebörden av på lång sikt. Men vilka val finns? 

Förskoleklassen är på ett sätt fortfarande exkluderande då det i särskolan inte finns 

någon förskoleklass men det finns ute i verksamheterna elever som trots det ”gör” sitt 

förskoleklass år i särskolan utan att för den skull vara inskriven. Om vårdnadshavare ser 

detta alternativ som ett exkluderande eller inkluderande alternativ tordes utifrån denna 

studie vara osagt. Utifrån resultatet så kan man i allafall skönja att det skiljer sig en hel 

del åt hur förskolan generellt sett har möjlighet anpassa den befintliga verksamheten så 

att den tillgodoser alla barn och att den individanpassade åtgärden för elever med 

särskilda behov vanligare blir följden i den skolpliktiga skolformen. Där någonstans 

emellan finns det en förskoleklass att passera för vissa barn. Vilket är beklagligt enligt 

mitt sätt att se det utifrån barns rättigheter ur alla olika perspektiv. 

7.3 Slutsats 
En central tanke i ett sociokulturellt perspektiv är enligt Vygotskij att förstå hur lärande 

människor som lärande varelser interagerar med de tillgängliga kulturella produkterna 
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och hur dessa påverkar och driver lärprocesser. Min Studie fokuserar på individen i det 

sociala sammanhanget och kontexten kring övergångar där det enskilda barnet/eleven 

befinner sig och ska utveckla sitt lärande. I ett sociokulturellt perspektiv är bland annat 

focus den sociala miljön vi växer upp i och uti från resultaten så kan det se mycket olika 

ut för det enskilda barnet. Genom ramfaktorteorin kan analyser hjälpa till att förklara 

vad som styr skolans villkor. Teorin bygger på att det finns externa faktorer utanför 

lärarens direkta kontroll som har stor påverkan på hur undervisning faktiskt gestaltar 

sig. Bland annat så nämns faktorer så som tid, läroplan, vilken utifrån resultatet ser olika 

ut för elever om de befinner sig i en ”vanlig grundskola” och läser efter grundskolans 

läroplan eller om eleven går i grundsärskolan och läser efter grundsärskolans läroplan. 

Utifrån resultatet så finns det också exempel på hur elever ges möjlighet att läsa efter 

olika läroplaner samtidigt. Undervisningsgruppens sammansättning är också en 

påverkande faktor enligt ramfaktorteorin. Utifrån rådande skolsystem så tolkar jag 

Grundsärskolan som något exkluderad ifrån den ordinarie skolverksamheten. Utifrån 

intervjuerna så menar en chef att det skiljer sig ifrån den vanliga grundskolan att denna 

skolform kan upplevas som en liten enhet i det stora vilket innebär att man får sköta sig 

ganska mycket själv, på gott och ont. Hur ska organisationerna kunna befrukta varandra 

så att det uppstår kontexter mellan verksamhetsformerna om verkligheten är sådan som 

jag tolkar att informanten upplever? Utifrån Vygotskijs teori så är betydelsen av 

kontexten – det sammanhang vi befinner oss i en viktig komponenet. Att aktiviteter och 

innehåll ska kännas förståeligt och meningsfullt för varje elev. Då behöver klyftan 

minskas mellan de olika skolformerna anser jag utifrån ett övergångsperspektiv där 

broar måste byggas och skapa mening och sammanhang för alla elever. Förhållandet 

mellan språket och lärandet var det viktigaste symboliska verktyg som samhället gav 

individen enligt Vygotskij. Men, då måste också det talade språket talas tänker jag. Med 

det menar jag att vi måste förstå varandras verksamheter och innehåll och vilja börja 

diskutera hur klyftan skulle kunna minskas.  

Genom att vidga vyerna och se utanför vårt egna system kan man bland annat via 

delegaterna vid världskonferensen 1994, ”om undervisning av elever med behov av 

särskilt stöd” där 92 regeringar deltog och 25 internationella organisationer stadfästa att 

föreskrifter och rekommendationer av att tillhandahålla undervisning av barn, ungdomar 

och vuxna med särskilda utbildningsbehov inom det ordinarie undervisningsväsendet 

inte har slagit igenom här i Sverige i vårt skolsystem (ännu).  Här arbetar Professioner 

inom pedagogiska verksamhetsformer för att hitta individuella lösningar på skolgångar 

vilka innebär ett antal övergångar för den enskilde individen, utifrån olika 

förutsättningar och organisationsformer som kommuner i landet har att förhålla sig till.   

7.4 Förslag till vidare forskning 
Under skrivandets gång och utifrån resultatet så har ett intresse väckts hos mig kring 

idéer för framtida forskning. Då det framkommit att barn går kvar ett extra år i förskolan 

på grunder som fattats, så skulle det vara intressant att studera hur stödet ser ut för barn 

som går om ett extra år i förskolan. Tanken bakom beslutet är ju uti från ett 

barnperspektiv att det är det bästa för barnet (hoppas jag), och att det ska ges möjlighet 

att utvecklas så långt som möjligt individuellt, vilket förövrigt gäller alla barn som går i 
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förskolan enligt läroplanen för förskolan (Lpfö-98). Vad ger då detta extra år? Vilka 

insatser görs? Vilka resultat ser man ute i verksamheterna? Vad gör en ”kvarhållning” 

under ett läsår med ett barn som har en funktionsnedsättning, eller är det bara en 

”förvaring” i väntan på en övergång som inte blev av vid sex års ålder och som för de 

flesta barn innebär en övergång in i förskoleklassverksamheten? 
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Hej!                                                                                                              Bilaga A 

 

Mitt namn är Annika Spetz och jag arbetar som specialpedagog på tre förskolor i Södra 

Sverige. Vid sidan av mitt arbete så håller jag på att slutföra min utbildning genom att 

på distans vid Linnéuniversitetet fullfölja mitt egna arbete på avancerad nivå (tidigare 

kallad examensarbete). Syftet med mitt arbete är att studera vad som händer med barn 

vid övergångar från förskola till grundsärskola.  

Min avsikt är att intervjua 3 chefer/rektorer och 3 specialpedagoger verksamma inom 

grundsärskolan. 2 personer verksamma inom habilitering och 2 specialpedagoger i 

förskolan och undersöka deras erfarenheter kring denna övergång.  

De berörda personerna vill jag gärna bestämma ett möte med för intervju under slutet av 

maj och juni månad. Intervjun ska vara i ca en halvtimma. Frågor som kommer att 

beröras handlar om kritiska punkter då beslut skall fattas kring barn i 5-6års åldern som 

kommer att skrivas in i grundsärskolan.   

Intervjuerna kommer att spelas in men kommer att avidentifieras då resultat redovisas. 

Det är frivilligt att delta så när som helst kan medverkan avbrytas. Efter avslutat projekt 

så kommer materialet att förstöras.  

Väntar på att du tackar ja till denna medverkan och på så sätt kan bidra med viktiga 

erfarenheter.  

 

Vid frågor kontakta mig eller min handledare. 

Vänliga hälsningar 

 

Annika Spetz                                                                   Handledare: Kristina Hellberg 

Telfonnr: xxx-xxxxxxx               Telefonnr: xxx-xxxxxxx 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

Intevjuguide                                                                   Bilaga B 

 Vilken befattning har du? 

 Antal år som du varit verksam inom din verksamhet? 

 

 Inskrivningsprocessen, hur brukar det gå till enligt dina erfarenheter? 

 

1. Initiativtagare till beslutet? 

2. Orsaker till beslutet? 

 

 Vad ser du kan bli konsekvenser för barn som skrivs in i särskolan redan i 6-

årsålder? 

1. På individnivå? 

2. Gruppnivå? 

3. Organisationsnivå? 

 

 Hur många barn, som du har arbetat med under dina år har gått om ett extra år i 

förskolan? 

 Hur medvetna är barnen själva anser du om och delaktiga i besluten? 

 

 Känner du till hur föräldrarna upplever barnens inskrivning i särskolan? 

 

 Dina erfarenheter av tidigare fattade beslut om övergången till särskolan i tidig 

ålder? Positiva/ negativa erfarenheter. 

 

 Hur medveten är du om att antalet barn/ elever som skrivs in i särskolan har ökat 

markant sedan reformen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


