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Titel 
Vägen till och igenom grundsärskolan. 

 

English title 

 
The road to and through special school. 

A survey of how schooling can look for students with intellectual disabilities from a pa-

rental perspective.  

 

 

Abstract 
 

Students who do not achieve the different credentials that Elementary schools demand 

because of their mental disability, have the alternative to go to special school. Special 

school has a reduced course of studies, which correspond  to the students' different con-

ditions and qualifications. The students who go to special school have done assess-

ments to establish their need of extra help and support in their education. This paper 

want to show how the schooling of the children can be experienced from a parental 

point of view. Parents with children with special needs constantly have to make differ-

ent choices to promote their children's development. 

  

In this study the parents of disabled children have been interviewed about their chil-

dren's participation and intergration in ordinary schools and later in special schools. In 

the interviews the parents have experienced a possiblility to participate and influence 

their children's schooling. The results of the study show that children who have been in-

tergrated in ordinary schools and have been studying according to the curriculum of 

special schools, often end up in special school. Parents also talk about the importance 

for their child to be in a social context and their children have been able to experience 

fellowship and safety. 
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Sammanfattning 
 

Elever som inte når upp till de olika kunskapskrav som finns i grundskolan på grund av 

intellektuell funktionsnedsättning, har som alternativ att kunna gå i grundsärskola. Grund-

särskolan har anpassad utbildning som ska rättas efter elevers olika villkor och förutsätt-

ningar. De elever som går i grundsärskola har genomgått utredningar som styrker att ele-

verna behöver extra stöd och hjälp i sin utbildning. Meningen med detta arbete är att visa 

hur barns skolgång kan se ut från ett föräldraperspektiv. Föräldrar som har barn med sär-

skilda behov får ständigt göra olika val som ska gynna barnens utveckling.  

 

I studien undersöks vad föräldrar tyckt om deras barns skolgång då de både har varit på 

grundskolan, integrerade och gått i grundsärskola. I intervjuerna har föräldrar berättat om 

de upplevt att de fått vara med och påverka barnens skolgång, och hur skoltiden varit i 

grundsärskolan för eleven. Resultaten visar att det är ofta elever har provat att vara både 

på grundskola, integrerade och läst efter grundsärskolans kursplan, och avslutat helt i 

grundsärklass. Föräldrar berättar också om hur viktigt det sociala har varit och att barnen 

har fått känna gemenskap och trygghet. 
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1 Inledning 
Skolan och lärande är en viktig del i barn och föräldrars liv. För de flesta fungerar sko-

lan bra och barn följer utvecklingens normer. Föräldrar tillsammans med skolan ska 

värna om barns bästa och tillsammans komma fram till vad som ger de bästa förutsätt-

ningar för kunskapsutveckling. Ju tidigare avvikelser i utvecklingen upptäcks desto 

snabbare kan insatser göras. 

Studien handlar om föräldrars syn på hur skolgången varit för deras barn som har en in-

tellektuell funktionsnedsättning. Föräldrar som har ingått i denna studie har alla tidigare 

haft olika upplevelser och känslomässiga erfarenheter av skolan. Någon har fått kämpa 

för att bli hörd om hjälp för sitt barn, och andra hade anat från början att barnet skulle få 

svårt att klara kunskapskraven i grundskolan.  

Skolan är en plats där många olika människor ska mötas och kunna lära tillsammans, 

och det gäller att alla jobbar för att det ska bli så bra som möjligt för elever som går där. 

Föräldrar ska kunna känna att deras barn får de bästa förutsättningar för att lära sig, och 

att de själva ska kunna vara med att påverka vad som är bäst för deras barn. 

 

Varje elev har rätt att i skolan få känna växandets glädje, utvecklas, och få erfara tillfreds-

ställelse och övervinna svårigheter som sedan ger framsteg. Det kräver noggrant förarbete 

med utredningar som resulterar i ett tydligt resultat, för att kunna fatta beslut om att en 

elev har rätt till grundsärskola eller gymnasiesärskola på grund av en utvecklingsstörning. 

Ett felaktigt fattat beslut skulle få många och långtgående konsekvenser, därför är det av 

yttersta vikt att det blir ett korrekt beslut för varje elev. Det som är centralt enligt All-

männa råd om mottagande i grundsärskolan, är rättssäkerhetsperspektivet (Skolverket, 

2013). För vissa föräldrar har det varit svårt att ta beslut om sitt barns skolform och de 

har haft det känslomässigt jobbigt att låta dem flytta över till grundsärskolan. Det har 

också för någon annan inneburit en lättnad. 

 

Det är viktigt att föräldrar får veta vilka de olika alternativen är som finns att tillgå på en 

skola för att de ska kunna vara med att påverka. I samband med och efter de utredningar 

som gjorts när ett barn erbjuds mottagande i grundsärskolan, ska de veta vad en placering 

innebär. Föräldrar har stora rättigheter vad gäller att kräva omsorg om barnen och att 

skolan skall tillhandahålla vad varje elev behöver. Det kan vara en svår uppgift för skolan 

att ta sig an allas olika behov och det kanske inte alltid blir helt rätt. Förälders tidigare 
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föreställningar och okunskap om vad de olika skolformerna, grundskola och grund-

särskola innebär, kan inverka på föräldrars inställning vid en eventuell placering i särsko-

lan. Föräldrars kännedom om elevers rättigheter enligt skollagen är varierande. 

 

Intresset för studien har bland annat väckts av att det i olika medier har diskuterats att 

flera elever på felaktiga grunder blivit placerade i fel skolform. Vid en felaktig placering 

finns risken att eleven får det jobbigt i skolan och svårt att socialisera med klasskamrater. 

Lärare som jobbar med elever med behov av mycket stöd i sin utbildning, måste vara 

riktigt säkra på att allt har gått rätt till i utredningarna, och att föräldrarna har fått vara 

med och påverka de olika beslut som har tagits om elevens skolgång. Detta för att vi som 

pedagoger ska kunna ha en bra och självklar kontakt med föräldrarna angående elevens 

utveckling.  

Studien har alltså sin utgångspunkt i ett föräldraperspektiv. Swärd & Florin (2011) menar 

att för en tid sedan ansågs föräldrar vara en grupp som skulle påverkas och informeras 

om sina barns skolgång men som idag betraktas som värdefulla samarbetspartners med 

både kunskaper och värdefulla åsikter som gynnar arbetet för lärare och eleven. 

 

 

2 Syfte/ frågeställningar 
Syftet med en föreliggande studie är att undersöka hur skolgången kan se ut för elever 

med intellektuell funktionsnedsättning från ett föräldraperspektiv både socialt och kun-

skapsmässigt.  

 Hur upplever föräldrar skolgången fram till placering i grundsärskola och igenom? 

 Vilket inflytande har föräldrar med barn i särskilt behov haft gällande valet av skol-

form?  

 Hur passade grundsärskolan eleverna?  

 

 

3 Grundsärskolan 
 

I denna del beskrivs grundsärskolan både historiskt och hur det är i nuläget. Vidare be-

skrivs styrningen av grundsärskolan genom genomgång av skollagen, läroplan och 

Skolverkets allmänna råd. Efter det följer en genomgång av forskning kring elevers situ-

ation i särskolan och hur den upplevts. 
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3.1 Historik 

I kommande avsnitt presenteras historik för att sätta in arbetet i sitt sammanhang och 

belysa svårigheterna med att sätta rätt diagnos på elever. 

 

Pär-Aron Borg startade år 1809 ett institut för blinda och döva i Stockholm där han också 

tog sig an en mindre skara av debila barn, det vill säga måttligt utvecklingsstörda barn.  

Efter ett antal år utvecklade Kyrkoherden Pontus Glasell verksamheten genom att starta 

en utbildningsanstalt i Göteborg för utvecklingsstörda som i samhället gick under namnet 

debila, sinnesslöa eller idioter. Tideman (2011) skriver att han ville redan i tidigt skede 

påvisa svårigheten att ställa rätt diagnos på eleverna. Tideman (2011) fortsätter med att 

Glasell, efter att ha arbetat en tid med eleverna erfor att barnen inte var döva utan led av 

en låg intellektuell utvecklingsnivå vilket medförde avsaknad av talspråk. När Glasells 

verksamhet upphörde efter ett antal år tog Emanuella Carlbeck över verksamheten.  

 

År 1870 beslutade riksdagen att ge ett finansiellt stöd till skolan, vilken i samhället gick 

under beteckningen idiotskolan. Senare 1889 blev det obligatoriskt för döva barn att få 

gå i skola och sju år efter så blev det även det för blinda barn. Skolorna för de bildbara 

sinnesslöa drevs på ideell basis fram till år 1944 då riksdagen beslutade om obligatorisk 

utbildning även för de eleverna (Tideman, 2011). Abnormundervisningen, som den då 

betecknades, sköttes vid specialskolor och där fanns även de psykiskt utvecklingsstörda 

eleverna men deras undervisning sköttes av landstingets särskolor. Vidare beskriver Ti-

deman (2011), om hur flertalet hade det svårt att tillgodogöra sig den vanliga skolunder-

visningen och från början fanns det inte någon särskild undervisning vare sig inom klass-

rummet eller utanför.  

 

Så sent som år 1913 kom en skollag där det fanns något som kallades för hjälpklass för 

de elever som behövde extra hjälp, för de som hade det svårt i skolan. År 1938 kom den 

första särskilda klassen för elever med läs- och skrivsvårigheter och det fanns även flera 

andra olika hjälpklasser i mitten av 1900-talet. Under tiden började det inrättas skolmog-

nadsklasser, observationsklasser, synklasser, hörselklasser, hälsoklasser med för elever 

med dåligt uppförande eller annat avvikande beteende (Tideman, 2011).  
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Skolmyndigheterna bestämde i 1969-års läroplan att införa särskild eller samordnad spe-

cialundervisning och detta innebar att elever skulle gå kvar i sina klasser men gå ifrån för 

specialundervisning ett antal timmar i veckan. Dessa timmar hade ett tak för att inte rinna 

iväg och bli för många. Slutet på 1980- talet blev det enligt Tideman (2011) en ökad 

integrering på grund av att specialundervisningen börjat tolkas som att denna kunde ske 

tillsammans med övriga elever i klassrummen. Klassundervisningen och specialundervis-

ningen skulle skötas utifrån ett harmoniskt växelarbete. Skolorna fick ha särskilda under-

visningsgrupper men de fick aldrig enligt Lgr 80 bli permanenta. 

  

På 80-talet fanns en intention om att inskrivningarna i särskolan skulle minska under 

1990-talet (Tideman, 1998). Det antogs att elever med lindrig utvecklingsstörning, som 

alternativ till särskolan, skulle ges utbildning i grundskolan. Utfallet blev dock det mot-

satta och antalet elever i särskolan ökade. Tideman (2000) fastställer att det finns olika 

tänkbara förklaringar till elevökningen inom särskolan. En av förklaringarna varför kan 

vara att det kom att upplevas som mindre traumatiskt, att använda sig av särskolans re-

surser när uppdragsgivaren övergick till att vara densamma för de olika skolformerna. 

 

I dag finns grundsärskolan som är ett alternativ till grundskolan för elever som inte be-

döms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstör-

ning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser. 

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombi-

nation av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. 

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

social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället (Skolverket, 

2013). 

 

3.2 Styrning och organisation 
 

I Skolverkets allmänna råd (2013) står det att, skolans uppgift är att skapa förutsättningar 

för att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Alla elever ska ges den led-

ning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de 

utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbild-

ningens mål. Skolan ska också klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen 
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har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vård-

nadshavare har (Skolverket, 2013). De belyser vidare också att förutsättningen för elevers 

och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan grundar sig i tydlighet när det gäller 

fråga om mål, innehåll samt arbetsformer. Detta är även minst lika viktigt för den enskil-

des val i skolan.  

 

Elevers olika förutsättningar och mål skall tas i beaktande, vilket medför en syn på att 

det finns olika vägar att nå målet enligt Skolverket, (2013). De menar även att en likvär-

dig utbildning innebär att undervisningen inte skall utformas på samma sätt överallt 

utan att resurserna skall fördelas efter elevers skilda behov. 

 

 

3.2.1 Grundsärskolans elever  

 

Enligt Tideman (1994) har skolorna ett konstant behov att placera en viss andel elever i 

specialundervisning och grundsärskolan ansetts ha speciella resurser att ta hand om ele-

ver med allehanda problem. I en avhandling om skolformens komplexitet skriver The-

resé Mineur (2013) att internationellt så är Sverige unikt med att ha en grundsärskola 

med enbart elever som bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning. 

 

I Skollagen (2010,kap11§2) beskrivs grundsärskolan på följande sätt: 

 Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning 

som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. 

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder ele-

verna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.   

 

Enligt Skolverket (2013) så ska grundsärskolan vara ett alternativ för elever i grundskolan 

som riskerar att inte nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en 

utvecklingsstörning. Utbildningen ska bestå av 9 årskurser och anpassas efter varje elevs 

villkor och förutsättningar. Grundsärskolans utbildning ska så långt som möjligt motsvara 

den utbildning som finns i grundskolan och gymnasieskolan (Skolverket, 2001). De flesta 

eleverna i grundsärskolan studerar samma ämnen som de i gör i grundskolan men inne-

hållet är anpassat efter elevernas olika förutsättningar. Också mål och betyg sättningar 

samt timplan har reglerats i Läroplan för grundsärskolan,( Lgrsä 11) skolförordningen 

(SFS 2011:185).  
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Alla barn går igenom samma utvecklingsstadier även de med funktionsnedsättning. För 

en del barn kan det innebära att varje utvecklingsstadium tar längre tid och då kan det 

behövas extra tid och stimulans. På mer än ett avgörande sätt kan dessa barns omgiv-

ning påverka utvecklingen och enligt Sjöberg m fl. (2003) kan brister i stödet och för 

låga förväntningar bli en fara mot barnens utveckling.  Ett exempel på det kan vara att 

skolan har för låga krav och att barnen borde utmanas mer. 

 

Piaget som forskat om hur begåvning och tänkande utvecklas hos människan menar (re-

fererad av Forsell, 2011) att vi tänker från det konkreta till det abstrakta, och efterhand 

börjas förstå att till exempel symboler har olika värden. Det tar tid att förstå abstrakta 

begrepp och det är först i tonåren som det blir möjligt att tänka, både när det gäller sitt 

egets och andras tänkande. Piaget menar vidare att elever med intellektuell funktions-

nedsättning inte kan tänka på en abstrakt hög nivå, vilket i enlighet med Tideman 

(2000) är av vikt att veta så att med undervisningen kan möta dessa elever på rätt nivå. 

De båda menar att all inlärning bör vara så konkret som möjligt. 

 

3.2.2 Rätt till särskola 

 

Gällande grundsärskolan så beskriver Skolinspektionen (2011) när det gäller en elev som 

har grundsärskolan som skolform så innebär det lägre satta kunskapsmål vilket får kon-

sekvenser för möjligheten till fortsatta studier. Efter avslutad grundsärskola och gymna-

siesärskola är chanserna små att gå vidare till yrkesutbildning eller annan typ av högre 

utbildning, och detta medför att det blir begränsningar gällande valmöjligheterna på ar-

betsmarknaden. Det är därför viktigt att hanteringen är riktig och att utredningarna inför 

ett mottagande i särskolan håller en god kvalitet och är fullständiga, så att endast de barn 

som verkligen behöver och har rätt till särskola går där (Skolinspektionen, 2011). 

 

I svensk skollag (2010 kap 7, §5) står det att: 

 

Av skollagen följer att barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskaps-

krav därför att de har en utvecklingsstörning ska tas emot i grundsärskolan.  

Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Ett beslut om 

mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, 

psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska 

ske när utredningen genomförs.  
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Om rätten till grundsärskola framgår det från Skolverket (2001), att det gäller för barn 

med betydande begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada. Fram till den 

1 juli 2011 så hade även elever med autism eller autismliknande tillstånd, utan en utveckl-

ingsstörning också rätt att gå i särskolan. Före eller i anslutning till att ett barn skall mott-

tags i grundsärskolan måste vårdnadshavarna lämna sin tillåtelse. När ett beslut har fattats 

om att låta en elev börja i grundsärskola, kan det få många och långtgående konsekvenser 

för eleven. Rättssäkerhetsperspektivet är därför viktigt och det är betydelsefullt att beslu-

ten grundas på en tillfredsställande utredning. En utredning som ger tillräckligt besluts-

underlag (Skolverket, 2001). 

 

3.3 Utredningar om placering i grundsärskola 
 

Skolinspektionen (2011) beskriver att diagnosen lindrig utvecklingsstörning kan vara 

mycket komplicerad att bestämma. Det ställs höga krav på de utredningar som ska ligga 

grund för besluten som ska tas. Efter ett barn är mottaget i grundsärskolan måste skolan 

för övrigt fortlöpande vara uppmärksam på om det är rätt skolform för barnet. Skolan ska 

följa upp, utvärdera och eventuellt göra nya bedömningar om eleven fortfarande tillhör 

grundsärskolans målgrupp eller inte. 

 

Hemkommunen för eleven ansvarar för att en utredning genomförs som kan ligga till 

grund för en samlad bedömning om eleven kan tas emot i grundsärskolan eller gymnasi-

esärskolan. I en utredning för placering i grundsärskolan ska det alltid ingå fyra olika 

bedömningar. De bedömningarna är pedagogisk, psykologisk, medicinsk och sociala, för 

att ge en så allsidig bild som möjligt av eleven (Skolverket, 2013). De framhäver vidare 

att det är viktigt att de personer som genomför de olika bedömningarna i utredningen har 

relevant kompetens och utbildning, samt att bedömningarna håller en god kvalitet. Dess-

utom är det viktigt att miljön och situationen är trygg för eleven vid bedömningstill-

fällena. Under hela utredningsperioden är det viktigt att skolan som vanligt stödjer eleven 

och inte avvaktar med att anpassa eller ge stöd i undervisningen. 

 

   I den pedagogiska bedömningen tittar utredaren på den individuella utvecklingsplanen, 

åtgärdsprogram, lärarens kunskap om eleven. Utredaren tittar även på och vad som har 

gjorts för att eleven ska ha fått den möjlighet den behöver, möjlighet för att försöka nå 

upp till kunskapskraven i årskurs 6 eller 9 i grundskolans alla ämnen. Detta ska sedan ge 
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en allsidig och realistisk bild av eleven. De som gör utredningarna ska ha en adekvat 

kompetens. Det vanliga är att det är en specialpedagog, speciallärare, legitimerad lärare 

med specialpedagogisk kompetens eller annan personal med specialpedagogisk kompe-

tens. Det är viktigt att läraren som känner eleven hörs och att det vägs in i bedömningen 

(Skolverket, 2013). 

 

   Det görs också en psykologisk bedömning och den bör göras av en legitimerad psyko-

log, till exempel skolpsykologen eller en externt anlitad psykolog. Syftet är att fastställa 

om eleven har en utvecklingsstörning eller inte (Skolverket, 2013). Psykologen skall ut-

reda den kognitiva nivån och elevens adaptiva förmåga, det vill säga hur han eller hon 

kan använda sin förmåga i olika sammanhang, detta är enligt Skolverket (2013) viktigt 

för helheten. Det kan också behövas göra en utredning för att kunna fastslå orsaken till 

elevens svårigheter. Det kan ibland handla om funktionsnedsättningar och medicinska 

aspekter som påverkar inlärningsförmågan utan att eleven för det behöver ha en utveckl-

ingsstörning.  

 

   Medicinsk bedömning görs av legitimerad läkare. Den kan handla om att det finns en 

bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av 

yttre våld eller kroppslig sjukdom (Skolverket, 2013). Denna utredning kan också visa 

om det finns kromosomavvikelser, genetiska skador eller missbildningar som medför en 

utvecklingsstörning hos eleven. Det kan också vara en syn- eller hörselskada, ADHD-

problematik, autismspektrumtillstånd eller specifik språkstörning. Bedömningen kan 

handla om funktionsnedsättningar och medicinska aspekter som påverkar inlärningsför-

mågan utan att eleven behöver ha en utvecklingsstörning.  

 

   Syftet med en social bedömning är att redovisa om det finns några sociala orsaker och 

bakgrundsfaktorer som är av karaktär som kan förklara elevens svårigheter. I denna del 

har oftast en kurator dialoger med både föräldrar och eleven för att få en bakgrund om 

elevens uppväxt. Detta för att på bästa sätt klargöra om det kan vara sociala orsaker till 

att elevens kapacitet och förmågor kan misstolkas.   

 

3.4  Mottagande av elever 
 

I skollagen (2010 kap 7, § 5) står det att läsa: 

  



  
 

9 

Om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att barnet tas emot i grund-

särskolan, ska barnet fullgöra sin skolplikt enligt vad som gäller i övrigt enligt denna lag. 

Ett barn får dock tas emot i grundsärskolan utan sin vårdnadshavares medgivande, om 

det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.  

 

Swärd & Florin (2011) tar upp mottagande i grundsärskolan och de menar att det inte 

borde vålla något problem för mottagande om enighet råder och allt är klargjort om en 

skolplacering för en elev.  Det är mellan familjen, skolan och den ansvariga för elevens 

utredningar som allt ska vara klart. Dock menar författarna att många föräldrar har en 

känsla att de inte har så mycket val när det väl är klart med alla utredningar. 

 

 

Skolverket (2012) framhäver att enligt läroplanerna för de obligatoriska skolformerna så 

har vårdnadshavarna och skolan tillsammans ansvar för elevernas skolgång, också för att 

skapa förutsättningar som är de bästa för elevernas utveckling och lärande. För att ut-

veckla skolans innehåll och verksamhet ska alla som arbetar i skolan samarbeta med vård-

nadshavarna för att utveckla skolans innehåll och verksamhet. 

 

 

4 Forskning och teoretiska utgångspunkter  
 

Det har varit en svårighet att hitta tidigare forskning om hur föräldrar upplevt sina barns 

skolgång generellt och i synnerhet grundsärskolan. Jag har läst det jag hittat och sam-

manfattat det som är intressant utifrån mitt eget intresseperspektiv i förhållande till mitt 

arbete. I kommande stycken tars det upp forskning och teoretiska utgångspunkter, jag 

tagit upp kunskap i ett socialt sammanhang och om hur vi lär tillsammans med andra. 

Viktiga begrepp i sammanhanget är bemötande, integrering och inkludering. De teorier 

som finns med kommer att användas för att tolka hur föräldrarnas syn på hur skolan har 

kunnat stödja och stimulera barnens utveckling socialt och kunskapsmässigt. 

 

 

4.1 Forskning om särskoleelevers skolgång 
 

Therese Minuer, (2013), har gjort en avhandling som handlar om Skolformens komplexi-

tet och den gäller gymnasiesärskolan och elevernas syn på särskolan. I avhandlingen 

nämns det att elever och vårdnadshavare kan ta avstånd från gymnasiesärskolan då de 
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uppfattar särskolan som utpekande. De talar vidare om att har de tidigare varit grund-

skoleplacerade så uppges det vara svårt att känna tillhörighet i gymnasiesärskolan. Ele-

verna i avhandlingen uppger att deras lärande främjas av samlärandet med andra och be-

skriver att det är roligare än ensamlärandet. I avhandlingen tas också upp att relationer 

till andra är en bidragande faktor för trivsel i skolan. Relationen till vuxna är av stor vikt 

enligt eleverna i arbetet. Eleverna tar upp betydelsen av bra kamratrelationer något som 

inte alla har, eller är en självklarhet att det finns. Några elever i avhandlingen har saknat 

goda relationer i grundskolan men på särskolan fick de en nystart. De påpekar också att 

det var lättare att ha kompisar i sin klass i grundsärskolan än i grundskolan (Minuer, 

2013). Eleverna från en av gymnasieskolorna beskriver lokalerna där de går, och säger 

att det är avskilt och det inger trygghet och man får vara själv utan att alla tittar på en. 

Vidare säger de att de inte vill vara så mycket på ”stora skolan”.  Några elever hade öns-

kat att de inte blivit presenterade som särskoleelever i olika grupper ihop med gymna-

siet, utan de säger att bara läraren skulle vetat om det. Någon uttrycker att de andra inte 

vill vara med dem och att det kan handla om fördomar. När de övergick till särskolan så 

hade någon gått hela grundskolan. De hamnade på gymnasiesärskolan i mindre grupper 

och tempot var lägre och med färre prov och detta såg de som en fördel. En av eleverna 

berättar att han har vuxit och är mer självsäker nu, han tror att det beror på tryggheten i 

skolan och kompisarna han fått (Minuer, 2013). 

  

Jonsson & Karlsson (2008) tar i sitt specialpedagogiska examensarbete upp skolval ur 

ett föräldraperspektiv. I sitt arbete har de kommit fram till att eftersom några barn inte 

kan vara i stora klasser är de nöjda med att de gått på särskola och haft personal som va-

rit kompetenta för deras olika behov. Informanterna har också trott att barnen har större 

utvecklingsmöjligheter och att skaffa vänner på barnens egne villkor. Informanterna 

tycker att de inte behövt strida för att barnen ska få rätt resurser.  

 

   De föräldrar som inte valt särskolan för sitt barn vet att det går åt energi för att barnet 

ska få det stöd som behövs i grundskolan men ser barnets möjligheter att bli delaktig i 

samhället som det viktigaste och det får han/hon i grundskolan. 

   Där finns föräldrar som föredragit inkludering i grundskolan med extra resurs men på-

pekar att skolan har för lite resurser. De hade inga planer på att särskoleintegrera sitt 

barn. De beskriver att de upplevt att skolan ibland skyller på bristen på resurser. De me-
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nar vidare att viljan från skolans sida har funnits, men att omsätta det i praktiken har va-

rit svårare. Föräldrarna vet att de har rätt att få de resurser barnet behöver oberoende av 

vilken skolform föräldrarna väljer. Detta upplever föräldrarna inte att alla, ens inom 

skolan, är medvetna om.  

 

Vad gäller kunskapsnivån ser föräldrarna inte barnets brister som något problem. Enligt 

dem är det viktigare att barnet går i en ”vanlig” skola och får den gemenskap som följer 

med den, än att han går i särskolan, där han visserligen skulle ha fått tillgång till mer an-

passat material samt fler resurser (Johnsson & Karlsson, 2008). 

  

En av föräldrarna i Jonsson & Karlssons studie berättar emellertid att hon har fått 

mycket stöd när det gällde att välja rätt skolform både av habiliteringen och av läkare. 

Hon har vidare sagt att det finns inga direkta hinder inom särskolan eftersom allt är an-

passat för elevernas speciella behov. Hon var rädd att om hennes barn gått i en ”vanlig” 

grundskola skulle det ha uppstått stora hinder och extra arrangemang för att få det att 

fungera. Inom särskolan är det naturligt att man ordnar extra resurser. Valet av skolform 

grundar mamman på att man måste acceptera den situation man befinner sig i. Enligt 

henne är det en känslomässig sorg man måste komma över, först därefter kan man foku-

sera på att göra det bästa möjliga av situationen (Jonsson & Karlsson, 2008).  

 

Frithiof (2007) har i sin avhandling Mening, makt och utbildning, intervjuat elever som 

haft sin skolgång på särskolan och i ett avsnitt (s.172) tar eleverna upp att det är alla lä-

rarna och i viss mån rektor som tänkt ut det ska finnas an vanlig skola och en särskola. 

Eleven beskriver vidare att särskola handlar om att några får mycket hjälp. De tycker att 

det är bra att det finns särskola men den ena eleven tycker inte om namnet utan vill säga 

träningsskola. De nämner att de inte tror att det är föräldrarnas beslut att de gick på 

särskola.   

Eleverna minns sin skoltid från första klass och en av dem berättar att han trivdes bäst i 

skolan innan gymnasiet och en annan säger att hon minns sig själv i en gemenskap 

bland kamrater i klassen, vilket hon sedan saknade. Hon beskrev vidare att det inte var 

bra jämt då det fanns någon bråkig i klassen (Frithiof, 2007). 

 

I ett examens arbete som handlar om Frigörelseprocess i en beroendeställning (Ba-

girbayova & Lindh, 2009), intervjuas personal som jobbar på särskolan och har haft 
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många ungdomar integrerade i grundskolan. De menar på att det är efter år tre, som det 

blir stora skillnader och det blir svårt att hänga med i skolan och kompisarna växer 

ifrån.  De berättar också att ungdomarna fungerar bäst ihop med vuxna eller yngre barn. 

Det finns bra förståelse från vuxna och de yngre jämför sig inte på samma sätt som 

jämnåriga kamrater, hur man ska vara. Både personal och anhöriga som intervjuats i ar-

betet har tagit upp att dessa ungdomar som är integrerade ofta är väldigt ensamma. De 

har svårt att ta kontakter och vara tillsammans med kompisar, vilket har att göra med 

deras funktionsnedsättning. Det är enligt författarna ett känsligt ämne att prata om och 

det är smärtsamt för föräldrarna att se sina barn mycket ensamma.  

 

I samma studie har det framkommit från personal på särskola att många föräldrar har en 

negativ inställning till särskolan. Föräldrarna tror ofta att deras barn ska klara grundsko-

lan, och att om de gå på särskolan så tror de att framtidsutsikterna kan bli sämre (Ba-

girbayova & Lindh, 2009). 

 

 

 

4.2 Kunskap i ett socialt sammanhang        

 

Aspelin & Persson (2013) ger uttryck åt hur skolan styrs av olika effektiviteter. Den ena 

är den kunskapseffektiva skolan som med sina olika granskningar av status, profession-

alisering, konkurrens och valfrihet av utbildning styrs av kunder och konsumenter. Den 

andra är den socialt orienterande skolan som arbetar mer för elevens allmänna, sociala 

och personliga kompetenser. I den socialt orienterande skolan är det den demokratiska 

fostran som lärare jobbar aktivt för, insatser för elevhälsan och elevvård skapar sociala 

och fysiska miljöer som främjar lärandet. 

 

Alla människor behöver relationer, vänskaps- och olika kärleksband skriver Gotthard 

(1996) och hur vi skapar dessa olika band är något vi lär oss under vår barndomstid, i 

familjen och i umgänge med olika sällskap. Han fortsätter vidare att det är en nödvändig-

het för människan att ha något socialt umgänge. För att skapa en bild av sig själv och få 

sin identitet måste man umgås med andra och nu för tiden kan man som elev med en 

utvecklingsstörning kanske lättare få kamrater om han/hon går på särskolan än på en 

grundskola. Det är lätt att kamraterna växer ifrån när de kommer upp i åldrarna (Gotthard, 

1996). 
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Frithiof, (2007) tar upp om kunskapens sociala aspekter och beskriver att kunskapandet 

är socialt betingat. Det handlar även om vad vi lär och inte bara om att jag lär, vi lär av 

varandra, med varandras hjälp. Att kommunicera kring kunskapandet underlättar och 

hjälper genom de svårigheter som kan uppstå. Det kan ha betydelse att kunna reflektera i 

sitt lärande (Frithiof, 2007).  

 

Strandberg (2006) skriver om Vygotskijs syn på att vi människor lär oss tillsammans och 

om hur vi kan använda vår utveckling i olika sammanhang. Han menar att det som gör att 

vi har förstått och befäst det vi lärt oss, och om att ha tillgång till andra människor är det 

nav som all utveckling snurrar kring. Enligt Strandberg (2006) betonar Vygotskij hur bar-

net aktivt tar del av miljön och ger den sin egen mening. Han menar att barnet är kreativt 

när det gäller den egna miljön och använder sig av de delar som är meningsfulla för den 

egna utvecklingen och var vi befinner oss påverkar vilka vi är. 

 

Tössebro (2004) tar också upp om sociala relationer och att det är en resurs för den en-

skilde och ett mänskligt behov är att ha sociala relationer. Det som kan underlätta tillvaron 

och också vara ett avgörande stöd i en pressad livssituation är ett fungerande socialt nät-

verk. För att undvika att det uppstår ett handikapp gäller det att alla får vara delaktiga på 

samhällets skilda arenor. Det är alla människors rätt att få vara delaktiga trots sina even-

tuella funktionsnedsättningar men det kräver att samhället anpassar sig och tar hänsyn till 

människors olika förutsättningar. 

I enlighet med Bubers (1993) pedagogiska tänkande är äkta relationer lärandets plattform 

och det är i mötet mellan människor som människan når de egentliga målen med sin verk-

samhet.  

 

I linjer med det skriver Aspelin & Persson (2013) att skolor och lärare anses undervärdera 

sociala relationers betydelse för skolarbete. De skriver också att det inte spelar någon roll 

var människor sammanstrålar för varje beteende och handlingar dras in i ett gemensamt 

händelseförlopp. I ett klassrum jobbar elever som har sina livserfarenheter, sina typiska 

intellektuella förhållningsätt till olika skeenden, sina personliga egenskaper och så vidare. 

Ingen känner, tänker eller beter sig likadant som någon annan och det finns elever och 

lärare som påverkar varandra. 
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Även Olga Dysthe (1995) tar upp, att varje individ skapar på nytt eller konstruerar kun-

skap eftersom den vävs samman med det som individen kan och vet sedan innan och då 

kan kunskapen variera beroende på vem det är som lär sig.  Vidare skriver hon att män-

niskan själv måste bygga upp eller konstruera sina kunskapsstrukturer när hon/han ska 

lära sig något. Hon menar också på att det inte går att kopiera eller överta andras kun-

skaper. Kunskap är inte något oföränderligt som kan transporteras från lärare till elev, 

utan individer bygger upp den i samspel med varandra. 

 

I beräkningen ska man ha med, skriver Dysthe (1995), att nuförtiden är det fler som håller 

med om att både det sociala och det individuellt kognitiva perspektivet, måste finnas med 

om inlärning ska kunna förstås. Som lärare anser Dysthe (1995), bör man ha en stark 

förankring i sin syn på kunskap och inlärning.  Detta måste ske med undervisningsformer 

som en medveten relation till det pedagogen väljer att använda i olika situationer. 

 

Vygotskij återkommer till det han kallar ” utvecklingens allmänna lag”, vilket handlar om 

att all utveckling och lärdom uppenbarar sig två gånger, först på en social nivå och där-

efter på en individuell nivå; först som faktiska fysiska relationer mellan människor där-

efter som tankearbete inom individen (Strandberg, 2006). 

 

Även Piaget (Jerlang, 2009) nämner hur viktigt det är att få lära tillsammans med någon 

och utifrån ett intresse. För Piaget stod begreppet social, för att människan bara kan ut-

vecklas till människa genom uppväxt tillsammans med andra människor i ett skapade 

samhälle. Enligt Forsell (2011) menar Piaget vidare att människan lär sig språk framför-

allt genom imitation och dialog. Samspelet är med andra ord helt centralt. Piaget skriver 

vidare att pedagogiskt bör det läggas vikt vid att barnet tillägnar sig allt genom sin egen 

aktivitet, att denna aktivitet härrör ur barnets intresse och att barnet är socialt, det vill säga 

att samvaro och utbyte av handlingar och tankar gynnar aktiviteten. Han menar att en 

eventuell styrning eller strukturering från pedagogens sida ska genomsyras av stimulans 

i frånvaro av programmering och inlärning av färdig kunskap. 

 

En viktig utgångspunkt när det gäller John Deweys pedagogiska filosofi,(enligt Forssell, 

2011), är att människan/barnet är social redan från början och därmed en samhällsvarelse. 

Han menar vidare att om vi förstår människan som i grunden social så måste det få kon-

sekvenser för hur vi utformar skolan praktiskt. Skolan, samhället och individen måste 
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utgöra en helhet för att nå pedagogisk framgång. Dewey, framhäver också enligt Forsell 

(2011) att han tror att skolan är en social institution och att det blir en social utveckling i 

den utbildning som ges till individerna. Skolan är den del av samhällslivet där barnen har 

en chans att delges mänsklighetens sociala arv och få använda sina egna styrkor för soci-

ala ändamål, och att all utbildning får individen ta del av mänsklighetens sociala medve-

tenhet. Människan blir någon i en gemenskap och det är utmärkande för varje människa 

att få vara någon (Lundström, 2007). Forsell (2011) understryker att det är möjligheter att 

tolka individers personligheter och sociala situationer, som med tiden har blivit svårare 

att förtydliga. Samtidigt skriver han om hur det moderna industrisamhället skapat ett av-

stånd till människans grundläggande livsvillkor. Han menar att arbetsdelning och teknisk 

utveckling har gjort att avståndet mellan tanke, känsla och handling har vuxit (Forsell, 

2011). 

   

4.3 Bemötande mellan lärare och elev 
 

Swärd & Florin (2011) beskriver hur föräldrar till barn med funktionsnedsättning erfar 

olika känslomässiga upplevelser och problem jämfört med andra föräldrar. De fortsätter 

att skriva om skolpersonal som bör respektera hur föräldrar har sina olika sätt att handskas 

med de olika situationerna som uppkommer runt deras barn och att hur viktigt det är att 

ha kännedom om de olika specifika förhållanden som finns runt dessa barn. Enligt Swärd 

& Florin (2011) så finns det vissa fall då det troligtvis är avgörande att samarbeta kring 

elevens utveckling och lärande. Vidare skriver de att det inte går att kräva att elevers 

föräldrar ska vara insatta i hur skolans värld fungerar i detalj.  Det är på lärarna ansvaret 

ligger att informera om hur undervisningen är för eleven och utifrån dessa förutsättningar 

kan lärare samarbeta om hur det på bästa sätt kan bli för eleven.  

 

Också Bergqvist m fl. (2003) understryker att en förälder som känner sitt barn kan vara 

ovärderlig för en lärare och att som förälder kan tillåta sig att vara ledsen vid olika situ-

ationer som de kan ställas vid. De skriver också om att föräldrar kan komma in i olika 

återkommande kriser när det gäller skiften i skolåren. Elever med en funktionsnedsättning 

växer och utvecklas tillsammans med sina kompisar men de utvecklas i långsammare takt 

och skillnader kommer att bli synligare ju äldre eleverna blir. Detta kan enligt Bergqvist 

m fl. (2003) bli en påminnelse för föräldrarna om att barnet är annorlunda och det förblir 

så. Vidare belyser de att ha ett barn med funktionsnedsättning inte är en kris utan det är 

återkommande kriser, inte en tidsbegränsad anpassningsprocess utan en livslång kamp.  
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Kadesjö (2007) klargör hur skolan ska ta emot förälder med barn som behöver hjälp. Han 

beskriver att personal som ska prata med föräldrar, ibland förvänta sig en sorts saklig 

neutralitet från föräldrar i ett samtal om barnets svårigheter och detta är förstås orimligt. 

Föräldrar tar alltid sina barn i försvar när det gäller angrepp eller kritik. Kadesjö (2007) 

beskriver vidare att för många lärare kan det vara besvärligt att ta denna kontakt och att 

detta kräver både mycket kunskap och att man är trygg i sin yrkesroll. Det gäller alltid att 

fokusera på elevens starka sidor för att visa vilka styrkor man kan jobba från för att hjälpa 

eleven. Ibland kanske man avvaktar för länge och hoppas att det är övergående problem, 

men att det sedan kanske har gått för lång tid. Då kan föräldrarna undra varför skolan inte 

har sagt till långt innan. Som lärare måste man ge en så tydlig bild som möjligt av eleven 

till föräldern och samtidigt vara lyhörd av förälderns bild av eleven (Kadesjö, 2007). 

 

Att vara lyhörd för föräldrar och möta vikten av deras kunskap om sina barn har Wellner 

(2012) som är rektor för specialundervisningen i Perris Union High School District tagit 

upp i sin artikel ”Building parent trust in the special education setting”. Ett förtroende 

mellan föräldrar och en pedagogisk ledare är nödvändigt för effektivt långsiktigt samar-

bete och för att stödja och förbättra undervisning och lärandeprocess för barn i behov av 

särskilt stöd. Små konflikter tenderar att eskalera om det fattas kommunikation mellan 

föräldrar och skolans personal. Föräldrarna känner att det är ingen som lyssnar och kom-

munikation uteblir. Vidare beskrivs, att ju mer personalen ifrågasätter de krav föräldrarna 

ställer desto svårare blir alla möten och hela förtroendet för utbildningen kan utebli. Det 

är viktigt att all personal tar in föräldrarna i barnens utbildning (Wellner, 2012). 

 

   Wellner (2012) tar även upp att specialundervisning alltid har varit ett område som är 

en värld för sig själv fylld med olika tidslinjer, tester, kostnader, begränsningar, kompli-

cerade processer och varierande personal och detta kan vara främmande både för föräldrar 

och lärare.   

 

4.4 Integrering och inkludering 
I detta stycke tar jag upp begreppen integrering och inkludering och det finns många olika 

författare och teoretiker som beskriver dem. Detta är vad jag hittade och har tagit med. 
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Integration innebär en gemenskap, där alla har sin naturliga tillhörighet och delaktighet 

för att forma helheten (Tössebro, 2004). Begreppet integrering kan stå för utvecklings-

processen och med rätt riktning är målet integration. Demokratisk människosyn blir ett 

resultat när målet är integration. Emanuelsson (2004) menar vidare att alla har rätt till hel 

och full delaktighet och när alla ska vara lika värda kan ingen bli oviktig eller oönskad, 

uteslutas eller avskiljas. Istället menar han att olikheter ska betraktas mer som en tillgång 

för det gemensammas bästa än som orsaker till svårigheter (Emanuelsson, 2004). 

 

Nihlholm & Göransson, (2013) skriver om inkludering i sin rapport Inkluderande under-

visning, de tar upp om att många uppfattar inkludering som att det handlar om att undvika 

särlösningar utanför det vanliga klassrummet och att lägga ner särskilda undervisnings-

grupper. Författarna skriver att inkludering innebär att alla elever ska ha en bra skolsitu-

ation och att eleverna ska kunna känna att de har en plats i skolan är en förutsättning för 

inkludering. Elever bör vara socialt delaktiga i den mån de önskar vara det och pedago-

giskt delaktiga, vilket innebär både en delaktighet i en lärandegemenskap och rätten till 

att utvecklas så långt som möjligt utifrån ens egen förutsättning. Delaktighet i lärandet 

kan innebära dels att det är en viss kunskap som tillägnas och också vara en del av den 

inkluderande lärprocessen, att få lära tillsammans med andra (Nihlholm & Göransson, 

2013).  

 

Tössebro (2004) fortsätter att beskriva hur viktigt det är att verksamheten planeras så att 

det gynnar alla. Representanter för olika kompetenser, inklusive specialpedagogik, måste 

samarbeta. Detta för att det ska vara möjligt att framgångsrikt möta den variation av ele-

vers behov som visar sig i den centrala gruppen. Syftet är att ge stöd och hjälp efter behov, 

men också att minimera risker för att eleven ska hamna i svårigheter. Verksamheten i en 

grupp borde planeras och genomföras så att det blir möjligt för alla att ta del av de resurser 

som finns. Genom att effektivt använda resurserna så det blir det ett fungerande kollektiv 

och integrerande gemenskap. Det är först då när det medvetet eftersträvas dessa kvaliteter 

som det går att få till stånd påtaglig integrering. Integrering har blivit en benämning på 

försök att ”flytta in” enskilda ”handikappade” eller på annat sätt ”avvikande” elever eller 

grupper av elever i den vanliga klassen. Tössebro (2004) skriver att om en grundsärelev 

är i en vanlig grundskoleklass är hon/han placerad. Om beteckningen integrerad används 

om en eller några elever i en grupp blir begreppet ett tecken på avskildhet eller isolering. 

Detta kan då peka på ett avvikande från den vanliga normen. Vidare framhåller Tössebro 
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(2004) att även om de officiella styrdokumenten fortfarande i stort sett klart framhåller 

integrering och inkluderande undervisning som målsättningar och mål, har det varit och 

är fortfarande förknippat med svårigheter att fullfölja. Emanuelsson med flera (2001) 

skriver att framför allt blir det tydligt under perioder då skolor av olika orsaker utsätts för 

stress, t ex i form av reduceringar av resurser eller ökad konkurrens om elever och i jäm-

förelser av uppnådd kunskapsstandard. På många håll har det medfört att ett ökande antal 

eleverna förts över till separata grupper och till särskolan. 

 

Inkluderande skola innebär att skolan skall ta emot alla barn och kunna svara upp effektivt 

mot deras skillnader i förutsättningar av olika slag.  I Salamancadeklarationen står det att, 

specialskolor eller specialavdelningar inom integrerade skolor skulle vara den skolform 

som har de främsta förutsättningarna, att ge lämpligaste utbildningen för elever med 

funktionshinder som inte kan erbjudas en fullgod undervisning i vanliga klassrum eller 

skolor. Utbildningssystemet måste bygga på principen om lika och rättvis tillgång till alla 

(Persson, 2013). 

 

 

5 Metod 
För att undersöka hur vägen till grundsärskola kan se ut och hur skolgången har varit för 

några elever i grundsärskolan både socialt och kunskapsmässigt valdes en kvalitativ an-

sats. I kommande texter presenteras det för metoden som jag använt för mitt arbete, hur 

intervjun och datainsamlingen gick till, jag har med forskningsetiska principer, hur urva-

let av informanterna gick till och hur jag gjort och bearbetat arbetet. 

 

5.1 Kvalitativ studie 
Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än 

på kvantifiering vid insamling och analys av data, (Bryman, 2011). Vidare att det är en 

tolkande, induktiv och konstruktionistisk ansats. Han fortsätter med att uttrycket kvalita-

tiv forskning kan tolkas som ett synsätt där ingen kvantitativ data samlas in eller genere-

ras. Den kvantitativa metoden är ofta inriktad på siffror, medan den kvalitativa använder 

sig av mest ord vid presentationen av sina analyser. Bryman, (2011) förklara att kvalita-

tiva forskare använder sig ofta av olika metoder i en och samma undersökning. I en kvan-

titativ undersökning lämnar forskaren mer utrymme för det oväntade, det som informan-

terna vill meddela även om forskaren inte ställer direkta frågor om det. I en kvalitativ 
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studie eftersträvar forskaren en nära relation med sina informanter för att försöka uppfatta 

saker och ting på samma sätt (Bryman, 2011). 

  

Att det blev detta val av metod, beror på att jag ville vara öppen för föräldrars erfarenheter 

och synpunkter som jag inte kunde förutse innan och kunna göra frågor om. I efterarbetet 

ska man vara flexibel till att hitta olika tolkningar som är relevanta till studien.   

 

5.2 Kvalitativ intervju – studiens datainsamlingsmetod 
 
Kvalitativ intervjumetod skapar utrymme för fylligare svar från i detta fall föräldrarna 

och om deras upplevelse av sina barns skolgång. Jag använde mig av semistrukturerade 

intervjuer som gav informanterna frihet att utforma sina svar, samt gav mig själv utrym-

men att hitta följdfrågor. I mitt efterarbete har jag kunnat ringa upp informanterna vid 

eventuella frågetecken eller om arbetet krävt mer information. Informanterna har tyckt att 

det har varit bra att jag hört av mig om det varit några frågetecken i arbetet. 

 

Jag har utgått från teorierna som redovisats och från annan forskning när jag har konstru-

erat de öppna frågor jag ställt. 

Tonvikten måste ligga på hur intervjupersonerna uppfattar och tolkar frågor och skeen-

den, på det som intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av 

händelserna, mönstren och beteenden. Det kan komma nya frågor som en uppföljning av 

det som intervjupersonerna svarat, och det går att variera ordningsföljden i frågorna. I 

kvalitativa intervjuer vill man ha fylliga och detaljerade svar (Bryman, 2011). 

 

Jag hade mina grundfrågor och bandade eller skrev ner de olika intervjuerna. I mina in-

tervjuer ställde jag också samma frågor till de olika informanterna för att sedan se var 

frågorna ledde till.  

 

 

5.3 Forskningsetiska principer 
 



  
 

20 

Vetenskapsrådet (2011) skriver om att forskning är viktigt för samhällets utveckling och 

nödvändigt också för utvecklingen för individer. Samhället och samhällets medlemmar 

har därför ett motiverat krav på att forskning bedrivs, att den håller hög kvalitet och att 

den inriktas på väsentliga frågor. Detta krav kallas forskningskravet, innebär att till-

gängliga kunskaper fördjupas, utvecklas och metoder förbättras. Samhällets medlemmar 

har likväl samtidigt t.ex. i sina livsförhållanden, ett berättigat krav på skydd mot otill-

börlig insyn. Individer får inte heller utsättas för kränkning, psykisk eller fysisk skada, 

eller förödmjukelse. Den självklara utgångspunkten för forskningsetiska är övervägan-

den detta krav, som kallas individskyddskravet. Från Vetenskapsrådet (2011) finns fyra 

grundläggande huvudkrav på forskning: Dessa krav är kallas informationskrav, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskrav och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersök-

ningsdeltagare om vad uppgiften blir för dem i projektet och vad det finns för villkor 

som gäller för deras medverkan De ska veta att det är frivilligt att vara med och att de 

har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill (Vetenskapsrådet, 2011). Studiens delta-

gare har enligt kravet fått den information som behövdes per telefon innan intervjun 

gjordes. När sedan intervjun gjordes så togs detta åter upp innan start. 

 

Samtyckeskrav innebär att forskningspersonerna ska veta att det är frivilligt att vara med 

och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill (Vetenskapsrådet, 2011). Enligt 

detta krav har respondenterna informerats och gett sitt medgivande och också intervjuer 

kunde spelas in. Konfidentialitetskrav innebär att de uppgifter som samlats in förvaras 

så att ingen utomstående kan ta del av dem, och att inga identifierande data finns med i 

rapporteringen. I studien valdes det bort att nämna stad och skola för att på detta sätt 

komma ifrån att så mångt som möjligt avidentifiera intervjupersonerna. Även namn ute-

lämnas i studien. 

   Nyttjandekravet är ett krav som innebär att uppgifter om enskilda, som forskaren sam-

lat in för forskningsändamål, och får inte utlånas eller användas för kommersiellt bruk 

eller andra ickevetenskapliga ändamål. Uppgifter som samlats in för forskning får inte 

heller användas för beslut eller åtgärder som direkt berör den enskilde (vård, tvångsin-

tagning, etc.) utom efter särskilt medgivande av den berörda (Vetenskapsrådet, 2011).  

 



  
 

21 

Jag har meddelat mina informanter att materialet inte skall lämnas vidare för annan 

forskning eller bearbetning. Detta har gjorts muntligt via telefon och senare igen vid 

träffens tillfälle.  

 

5.4 Urval  
Intervjuerna till studien gjordes i en medelstor stad i södra Sverige och informanterna var 

enbart mammor. För studien gjordes val att intervjua föräldrar som haft sina barn både på 

grundskola och på grundsärskolan. Jag har gjort ett bekvämlighetsurval. Kontakten med 

föräldrarna togs via telefon och där förklarades för dem vad jag ville ha hjälp med. De 

fick veta att all empiri skulle avidentifieras så långt som detta är möjligt och vi tillsam-

mans bestämde tid och plats för intervjun.  

 

5.5 Tillvägagångsätt och bearbetning 

Första intervjun gjordes tidigt på eftermiddagen på ett fik och det var lugnt och tyst om-

kring oss. Informanten var en mamma och det var inga problem att banda intervjun. Jag 

hade frågorna framme och hon kunde berätta utifrån dessa för att vi lättare skulle hålla 

oss till ämnet. Efter intervjun transkriberade jag den. 

 

Andra intervjun hölls i informantens hem och det var tyst och lugnt och vi hade gott om 

tid på oss. Här valde jag att ha mina frågor själv och ledde samtalet till de frågor jag 

ville ha svar på. Även denna informant var en mamma. Någon gång under intervjun 

kom vi ifrån ämnet men med lite vägledning kom vi snabbt tillbaka till frågan vi höll på 

med. Dagen efter transkriberades även denna intervju och jag sparade intervjun på ett 

USB som kunde gömmas undan så ingen kom åt den.  

 

Även den tredje informanten var en mamma och vi träffades på ett lugnt café. Vi star-

tade med inspelning men det kom in fler gäster med barn som lekte, detta gjorde att det 

inte gick att banda mer för det slamrade och var mycket ljud. Jag bestämde mig snabbt 

att skriva istället och det fungerade bättre. För att lättare komma ihåg så skrev jag rent 

min intervju så fort intervjun var avslutad.  

 

Intervju nummer fyra skedde i informantens hem och innan intervjun skulle göras pro-

vades inspelningen på telefonen precis som de andra gångerna men hur jag än försökte 

ville inte inspelningen börja. Det slutade med att jag fick skriva ner den intervjun för 
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hand. Detta gick bra men det var lite trögare att renskriva efteråt. Detta var också en 

mamma som intervjuades. Ungdomarna till informanterna är 14, 17, 18 och 22 år och 

har en intellektuell funktionsnedsättning, och ADHD problematik. 

 

6 Resultat 
 

Jag har här valt att dela upp mina resultat i fyra olika teman. De fyra olika temana är 

processen, skolgång, inflytande och förväntningar. Efter varje tema görs en analys. 

 

I detta kapitel redovisas vad som kommit fram under intervjuerna med de fyra föräldrarna 

som alla har erfarenhet av både grundskola, integrering och grundsärskola. 

Resultatet grundas på syftet, hur föräldrar upplevt skolgången fram till placering i 

grundsärskola, vilket inflytande föräldrar med barn i särskilt behov har haft gällande va-

let av skolform och hur passade grundsärskolan eleverna och motsvarade placeringen 

förväntningarna från föräldrarna.  

 

Det har många gånger varit olika beslut som ska bearbetas och en elev med intellektuell 

funktionsnedsättning kan få slussas runt i olika konstellationer, innan han/hon hamnar 

på plats. Från förskola, till vanlig klass på grundskolan, integrerad med eller utan assi-

stent, till ett par dagar i särskolan i veckan eller bli placerad i en klass på grundsärsko-

lan. Jag har fått ändra i meningarna från intervjuerna så det ska bli mer läsvänligt.  

 

6.1 Processen 

I denna del handlar det om hur mammorna beskriver något om tiden innan beslutet för 

grundsärskola blev bestämt. Det är det tydligt att det redan tidigt har uppmärksammats 

att det har varit något som har varit avvikande för föräldrarnas barn. I tre fall har det varit 

mer tydligt än i det fjärde. Föräldrarna har på olika sätt fått göra sig hörda för att få tillgång 

till möjlig utredning.  

 

Mamma nummer ett var orolig att allt inte var bra med barnet då han skrek mycket som 

liten. Hon berättade att: 

- Jag har fått slåss för hans speciella behov och jag kände redan vid förlossningen att det var något 

som inte var som det skulle, men jag har mött motstånd hela tiden, har fått höra att jag varit en 

orolig mamma. 
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När han började förskolan förklarade hon att hon var orolig att det inte var som det 

skulle för barnet. Hon berättar också att det tog mycket energi att fråga och be om hjälp. 

- Jag sa ju naturligtvis till förskolan när han började på där, och de bara svarade nej, nej han är ju 

jätte duktig. Han kunde läsa när han var tre, han knäckte koden liksom. 

 

En annan mamma berättade att: 

- Pratade gjorde han inte, så då började vi ju ifrågasätta detta, men jag var bara en gnällig mamma 

på BVC. 

- Vi hade inte lärt oss ännu att stå på oss. Vi fick en remiss till barnmottagningen och vi kom bara 

innanför dörrarna till neurologen så frågade doktorn 

-  ”Tycker ni inte att han är sen?” – Jo säger vi.  

 

En tredje mamma sa att: 

- Jämfört med andra barn så var han väldigt stillsam, inte nyfiken och borde varit mer aktiv. Var 

väldigt nöjd med att sitta och titta på vad andra gjorde.  

 

Föräldrarna lyfter fram att det är ofta som förälder det krävs att man måste stå på sig för 

att det ska hända något. De upplever också att när de väl har framkommit en utredning 

så kommer det olika stödinsatser som till exempel resurser, assistenter och habilitering.  

 

Den fjärde mamman berättar att det var bra att de hade assistent från starten i skolan för: 

- Han var väldigt livlig som barn! 

 

6.1.1  Analys av process 

 

Föräldrarna berättar att de har känt att det varit något avvikande med deras barn och jäm-

fört med andra i olika sammanhang. De har tidigt påpekat att det har varit något som 

utmärkt sig till exempel att barnet har varit stillsammare eller livligare än andra barn. 

Bergqvist m fl. (2003) tar upp att, elever med en intellektuell funktionsnedsättning växer 

och utvecklas tillsammans med sina kompisar men de utvecklas i långsammare takt och 

skillnader kommer att bli synligare ju äldre de blir. Detta kan enligt Bergqvist m fl. (2003) 

bli en påminnelse för föräldrarna om att barnet är annorlunda och det förblir så. Vidare 

belyser de att, ha ett barn med funktionsnedsättning inte är en kris utan det är återkom-

mande kriser, inte en tidsbegränsad anpassningsprocess utan en livslång kamp.  
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Även Swärd & Florin (2011) tar upp, hur föräldrar till barn med funktionsnedsättning 

erfar olika känslomässiga upplevelser och problem jämfört med andra föräldrar. De me-

nar också att skolpersonal bör respektera hur föräldrar har sina olika sätt att handskas med 

de olika situationerna som uppkommer runt deras barn, och att hur viktigt det är att ha 

kännedom om de olika specifika förhållanden som finns runt dessa barn. De framhäver 

också att det finns vissa fall som det troligtvis är avgörande att samarbeta för elevens 

utveckling och lärande (Swärd & Florin, 2011).  

Föräldrarna har också lyft fram att de har fått stå på sig för att bli hörda om oroligheterna 

för sina barn.  

 

Det är viktigt att vara lyhörd och få föräldrarnas förtroende i de möten som sker i skolan, 

och detta har en avgörande betydelse för ett långsiktigt gott samarbete (Wellner, 2012).  

 

6.2 Skolgång 
 

I detta stycke beskrivs resultaten om hur skolgången har gått till från förskola till hur 

eleverna har blivit placerade på grundsärskolan. Här beskrivs också hur föräldrarna upp-

levt tiden på grundsärskolan. Även efter detta stycke kommer det en analys. 

 

Enligt föräldrarna så har deras barn provat på att gå integrerade i grundskoleklass och 

läst efter grundsärskolans kursplaner. Två föräldrar berättar att det har gått bra och att 

de har försökt att så länge som möjligt att barnen fått gå tillsammans med sina klass-

kamrater och med hjälp av extra resurs. Det har också funnits små grupper att jobba i 

med extra resurser. De andra två föräldrarna berättade att det inte var lätt för dem att gå 

integrerade och mamma nummer två berättar att det var svårt för han fick inte så mycket 

gjort och han tog sin tid till att hitta på saker som han fick uppmärksamhet för. Han blev 

frustrerad av att inte kunna hänga med. Hon berättar vidare att de försökte att skärma in 

honom så han skulle få lugn och ro men han hade behövt få göra något mer.  

Den tredje mamman berättar att barnet alltid hade tillsyn och framför allt på rasterna då 

det ofta hände något bråk. Han var alltid i olika samtal och hade svårt att inte ställa till 

bråk. 

 

När det inte har fungerat längre så har de i alla fyra fall blivit erbjudna att prova på i 

grundsärskola. Kontakten har de alla haft med en specialpedagog och de har fått komma 
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och hälsa på i grundsärskola och fått se hur det ser ut. Alla eleverna har börjat grund-

särskola innan år sex.  

 

Första mamman berättade att:  

- Han fick börja i sexan och med lite berg och dalgångar så blev det bra och han fick utvecklats som 

han kunde och förmådde. I liten grupp och med många vuxna omkring sig, med mer intressen för 

vissa ämnen så har han tagit in sin kunskap. 

 

Andra mamman sa att:  

- Det var ju glappet som blev för stort och det var alltid bråk och stök. Alltså…. för hen var ju alltid 

så frustrerad. 

 

De har också framkommit att när eleverna har gått som placerade i grundskolan har för-

äldrarna saknat ett samarbete mellan grundsärskolan och grundskolelärarna. Första 

mamman har påpekat att hon trodde det fanns samarbete mellan grundskola och grund-

särskola. Fjärde mamman säger att det kunde varit mer integrerade socialt på grundsko-

lan för att eleven ska få känna en tillhörighet med sina jämnåriga.  

 

Resultatet visar också att det fanns ett visst motstånd från några föräldrar och att de fak-

tiskt inte alls ville att deras barn skulle börja på grundsärskola.  

 

Andra mamman sa att: 

- Vi ju lite anti då….för vi hade ju en bild av  särskolan men så åkte vi dit och fick träffa lärare 

på skolan och tyckte det var skitbra, och då fick han börja där, och detta var ju toppen.  

 

En av eleverna själv hade uttryckt hemma: 

 

- Varför är de andra inte som jag? 

 

Resultaten visar också att två av föräldrarna har fått ta ställning mot sina egna uppfatt-

ningar för att deras barn behövde få prova på att gå i grundsärskola.  

Efter kontakt med grundsärskolan har det känts mer positivt än de hade trott. Alla har 

varit eniga om att det har varit viktigt att få ha kompisar. 
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Andra mamman berättade att: 

- Skolgången har varit jättebra sedan han kom på särskolan, den har varit jätte bra. Han har fått 

vara sig själv och han har fått vara duktig, han har fått utvecklas. 

 

Tredje mamman som varit lite negativ till grundsärskolan talade om att: 

Efter ett tag då han hade gått i skolan så upptäckte de att han blev bättre och började lära 

sig saker igen. Han var gladare och mer pigg på att gå till skolan. Kunde komma hem 

och berätta lite om vad de hade pratat om och ville lära sig. 

 

Föräldrarna har berättat att tiden på grundskolan gav eleverna trygghet, de har fått lära 

tillsammans med likasinnade kamrater. De tyckte att grundsärskolan hade lärartäthet 

och visste att lärarna hade både erfarenhet och kompetents för att på bästa sätt ge ele-

verna kunskap efter deras förmåga.  

 

- Där blev han inte undanstoppad……och han fick tänka själv. 

Andra mamma berättade också att hon tyckte att han byggde upp en självkänsla som 

bara fortsätter att öka. På grundsärskolan var de mindre i klassen och han fick vara med 

i gruppen på ett bra sätt som gynnade hans självförtroende. Innan hade han inte känt att 

han var ”med” i klassen.  

 

 

6.2.1 Analys av skolgång 

 

Föräldrarna tyckte att det var viktigt att barnen haft sina klasskompisar och det har varit 

viktigt för barnen att få lära sig tillsammans med andra. Föräldrarna tog också upp att de 

har tyckt att eleverna ska gå så länge som möjligt i sin grundskoleklass eftersom de känt 

dem sedan länge från förskolan. 

   Alla människor behöver relationer, vänskaps- och olika kärleksband (Gotthard, 1996) 

och hur vi skapar dessa olika band är något vi lär oss under vår barndomstid, i familjen 

och i umgänge med olika sällskap. Strandberg (2006) tar upp Vygotskijs syn på att vi 

människor lär oss tillsammans och om hur vi kan sätta vår utveckling i olika samman-

hang. Också att barnet aktivt tar del av miljön och ger den sin egen mening.  
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   Det framkom att några elever har varit integrerade och att det fungerade bra ett tag men 

att det borde vara mer samarbeten mellan grundskola och grundsärskola. 

   Integration anser Tössebro (2004), innebär en gemenskap där alla har sin naturliga till-

hörighet och delaktighet för att forma helheten. Emanuelsson (2004) framhäver att alla 

har rätt till hel och full delaktighet och när alla ska vara lika värda kan ingen bli oviktig 

eller oönskad, uteslutas eller avskiljas. Istället menar han att olikheter ska betraktas mer 

som en tillgång för det gemensammas bästa än som orsaker till svårigheter. Elever bör 

vara socialt delaktiga i den mån de önskar vara det och delaktiga i själva kunskapstilläg-

nandet.  

   Inkludering innebär att alla elever ska ha en bra skolsituation och att eleverna ska kunna 

känna att de har en plats i skolan är en förutsättning för inkludering. Delaktighet i lärandet 

kan innebära dels att det är en viss kunskap som tillägnas och också vara en del av den 

inkluderande lärprocessen, att få lära tillsammans med andra (Nihlholm & Göransson, 

2013).   

 

Till och med Piaget (Jerlang, 2009) påpekar hur viktigt det är att få lära tillsammans 

med någon och utifrån ett intresse. För Piaget stod begreppet, social, för att människan 

bara kan utvecklas till människa genom uppväxt tillsammans med andra människor i ett 

skapade samhälle. Resultatet visar också att olika tillsynsbehov har funnits och framför 

allt på rasterna hände det att det blev olika bråk. 

 

Tössebro (2004) belyser hur viktigt det är att verksamheten planeras så att det gynnar 

alla. Syftet för eleven är att ge stöd och hjälp efter behov, men också att minimera risker 

för att eleven ska hamna i svårigheter. Alla elever ska ges den ledning och stimulans 

som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (Skol-

verket, 2012).  

 

I intervjuerna har det framkommit att föräldrar på egen hand oftast fått söka information 

och skolan kan ha brustit i att förmedla rättigheterna. Resultatet visade att föräldrar har 

olika god kännedom om de rättigheter barnen har enligt skollagen. Om detta skriver 

Skolverket (2013)  att skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbild-
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ningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och de-

ras vårdnadshavare har. Några av föräldrarna tyckte att skolan fullgjort sin plikt gäl-

lande detta.  

 

 

6.3 Inflytande  
Olika svar har kommit fram när det gäller vilket inflytande föräldrarna har haft på valen 

av skolform och i skolan. Resultatet från vad en av mammorna säger är att det har varit 

svårt att få hjälp innan det fanns en diagnos. När sedan de har haft utredningarna klara 

så har det fungerat med olika resurser och annan hjälp. Resultaten visar också att det 

kan kännas som att det inte fanns så mycket val, utan att de upplever att de fick ta reda 

på allt själva när det gällde deras barns rättigheter i skolan, för det var inte självklart att 

det kommer fram från skolorna.  

 

Andra mamman sa att: 

- I och med att det blev aktuellt med särskolan, så fanns det inga andra alternativ som föreslogs från 

skolan.  

 

Om inflytande så sa första mamman att:  

- det jag blev mest besviken på…. för i lagen så står det att man…… att alla barn 

med speciella behov har rätt till att få hjälp, men som jag har tjatat i alla år 

 

Andra mamman berättar att de sa till på utvecklingssamtal vad de tyckte var viktigt att 

fokusera på: 

- vi har ju känt att lärarna har varit kompetenta och vi har litat på att de vet och 

vi har tagit fram det som är viktigt 

 

Fjärde mamman sa att: hon upplever att han aldrig skulle rätt ut att gå i helt vanlig klass 

men att det skulle finnas olika alternativ. Kanske små grupper där det fungera i något 

ämne med rätt stöd och blandade elever, både de som tillhör särskolan och grundskolan. 

 

 

6.3.1 Analys av inflytande 

 



  
 

29 

En mamma berättar att hon var besviken på att barnet inte fick mer hjälp innan utred-

ningarna började och tycker att hon inte blev hörd. 

Det är mellan familjen, skolan och den ansvariga för elevens utredningar som allt ska 

vara klart. Dock menar författarna att många föräldrar har en känsla eller känner att de 

inte har så mycket val när det väl är klart med alla utredningar (Swärd & Florin, 2011). 

De fortsätter att skriva om skolpersonal som bör respektera hur föräldrar har sina olika 

sätt att handskas med de olika situationerna som uppkommer runt deras barn och att hur 

viktigt det är att ha kännedom om de olika specifika förhållanden som finns runt dessa 

barn.  

 

Före eller i samband med när ett barn skall mottags i grundsärskolan måste vårdnadsha-

varna lämna sin tillåtelse, för när ett beslut har fattats om att låta en elev börja i grund-

särskolan kan det få många och långtgående konsekvenser för eleven. Skolan ska följa 

upp, utvärdera och eventuellt göra nya bedömningar om eleven tillhör grundsärskolans 

målgrupp eller inte (Skolverket, 2011). Föräldrarna har tyckt att det har kunnat finnas 

några fler alternativ innan särskolan, men efter utredningar så kom inga andra förslag 

fram. Resultatet visar att det inte alltid känns från föräldrarna som att de lyssnar från 

skolan. Som lärare måste man göra en så tydlig bild som möjligt av eleven till föräldern 

och samtidigt vara lyhörd av förälderns bild av eleven (Kadesjö, 2011). Bergqvist m fl. 

(2003) understryker om hur en förälder som känner sitt barn kan vara ovärderlig för en 

lärare och att som förälder kan tillåta sig att vara ledsen vid olika situationer som de kan 

ställas vid. Det är viktigt att all personal tar in föräldrarna i barnens utbildning (Wellner, 

2012). 

 

 

6.4 Förväntningarna  
Resultatet visade att föräldrarna tyckte att de hade en positiv bild av hur särskolan bemött 

och utvecklat barnen både kunskapsmässigt och socialt. Föräldrar gav uttryck för att bar-

nen även fått en mer positiv självbild och självtillit och detta ihop med andra, men även 

att det kunde ha varit mer socialt integrerade med jämnåriga kamrater på grundskolan. 

Alla föräldrarna hade samma åsikt när det gällde kompisar, och att det var viktigt att 

barnen har fått lära sig tillsammans med andra.    
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Det har också framkommit att föräldrarna tycker att det har funnits tillräckligt med per-

sonal och att deras barn har fått utvecklats och fått vara sig själv i utvecklingen. En 

mamma hade förväntat sig att det skulle vara mycket vuxentäthet och erfaren personal.   

 

Om förväntningar på särskolan så sa andra mamman så här: 

 

- Ja att han….. oh vi kände så här, att han ja att han skulle kunna få vara bäst en gång, att han 

ähhh skulle få vara sig själv och att han skulle få gå sin egna väg. 

 

Andar mamman berättar vidare att det inte var så mycket deras barn hade fått gjort på 

grundskolan innan och nu hade han mycket att ta igen.  Hon berättar vidare att: 

 

-  det var ett jätte lyft att få börja på –------han lärde sig så mycket, alla sa det runt omkring både 

mormor och morfar, farmor alla sa att han växte, han fick självförtroende. Han blev mer självstän-

dig ää… han hade så mycket att ta i fatt, engelska, skriva, räkna allt han kunde ju ingenting. 

 

Tredje mamman säger att efter första kontakten med grundsärskolan så kändes det bättre 

men innan dess hade de inte tänkt välja detta alternativ, efter tycker hon att personalen 

har lyssnat på dem om olika situationer i barnets vardag. 

  

Första mamman sa att hon tyckte det var bra att hennes barn hade gått så pass länge på 

grundskolan men att det blivit svårare och svårare framför allt socialt. Efter besök på 

grundsärskolan så ville de prova.  

 

 

6.4.1 Analys av förväntningar 
 

Att lära tillsammans med andra tycker föräldrarna har varit bra med särskolan och det 

var det som de ville när barnen började där. Att barnen skulle få kompisar var också en 

önskan från föräldrarna. 

För att skapa en bild av sig själv och få sin identitet måste man umgås med andra och nu 

för tiden kan man som elev med en utvecklingsstörning kanske lättare få kamrater om 

han/hon gå på särskolan än att hitta normalbegåvade kamrater på en grundskola (Gott-

hards, 1996). 
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Resultatet visar att föräldrar tycker att det var bra att de har försökt att gå i grundskola så 

länge som möjligt men socialt skulle det bli bättre på grundsärskola. Det var också bra att 

det fanns vuxentäthet och erfaren personal. 

Det gäller alltid att fokusera på elevens starka sidor för att visa från vilka styrkor man kan 

jobba från för att hjälpa eleven (Kadesjö, 2007). Också Bergqvist m fl. (2003) understry-

ker att en förälder som känner sitt barn kan vara ovärderlig för en lärare. 

 

Enligt Strandberg (2006) betonar Vygotskij hur barnet aktivt tar del av miljön och ger 

den sin egen mening. Han menar att barnet är kreativt när det gäller den egna miljön och 

använder sig av de delar som är meningsfulla för den egna utvecklingen och var vi be-

finner oss påverkar vilka vi är. Representanter för olika kompetenser, inklusive special-

pedagogik, måste samarbeta. Detta för att det ska vara möjligt att framgångsrikt möta den 

variation av elevers behov som visar sig i den centrala gruppen. Syftet för eleven är att ge 

stöd och hjälp efter behov, men också att minimera risker för att eleven ska hamna i svå-

righeter (Tössebro, 2004). 

 

7 Diskussion  
 

Barn är det bästa vi har och som förälder så vill man alltid hitta den bästa väg som för 

dem framåt i livet.   
I studien har jag bara intervjuat fyra mammor och därför är materialet begränsat. Det 

var svårt att hitta tidigare forskning om just vad föräldrar anser om hur skolan har varit 

och därför är det svårt att härleda till tidigare forskning som gjorts. Jag trodde själv in-

nan att det fanns betydligt mer, för att jag anser att det är av största vikt att föräldrars 

åsikt finns med i barns utbildning. Oavsett om det handlar om grundskolan eller grund-

särskola. Borde det inte finnas mer arbeten om föräldrars tankar och funderingar? 

   

I intervjuerna framkom det att det tar mycket energi för en förälder som ska kämpa för 

att få hjälp, och en av föräldern slogs av att det var så svårt att få hjälp med insatser in-

nan det gjorts olika tester. När hela utredningen var klar så öppnade sig olika vägar och 

insatser. Föräldrarna till barnen med en intellektuell funktionsnedsättning har upplevt 

skolgången för sina barn på olika sätt. Det som är gemensamt för dem i mitt arbete är att 
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de är nöjda med tiden som varit i grundsärskolan. De upplever att det har varit vuxentät-

het i utbildningen och att barnen har fått utbilda sig i lugn och ro. De tycker också att de 

har varit kompetent personal och som haft erfarenhet. När det gäller val och inflytande 

så har det inte alltid blivit som föräldrarna tänkt sig, utan några har upplevt att det inte 

har funnits så många andra val. 

 

Föräldrarna har kunnat förmedla många olika känslor i intervjuerna och det har jag med 

mig i mitt fortsatta arbete i skolan. De har även påpekat det som borde jobbas ännu mer 

med i särskolan, och det är att vi måste ta tiden till att integrera mer socialt med grund-

skolan för att eleverna ska kunna vara med sina jämnåriga kamrater. Det är viktigt att 

pedagoger vet och är bra förberedda när vi ska möta föräldrar som kämpar för sina 

barns bästa när det gäller utbildning.  

 

Elevers olika förutsättningar och mål skall tas i beaktande, vilket medför en syn på att 

det finns olika vägar att nå målet enligt (Skolverket, 2013). Jag hänvisar här vidare till 

Bergqvist m fl. (2003) som understryker att en förälder som känner sitt barn kan vara 

ovärderlig för en lärare och att som förälder tillåta sig att vara ledsen vid olika situat-

ioner som de kan ställas vid. Skolans uppgift är att skapa förutsättningar för att alla ele-

ver ska kunna utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2013). För att utveckla sko-

lans innehåll och verksamhet ska alla som arbetar i skolan samarbeta med vårdnadsha-

varna för att utveckla skolans innehåll och verksamhet (Skolverket, 2012).  

    

Särskolan har enligt föräldrarna varit ett bra val och det har i efterhand känts som rätt 

placering av deras barn. Efter att ha fått lära sig ihop med andra och fått de utmaningar 

de har behövt så har de vuxit med både självkänsla och trygghet. Att det har gjort sin tid 

på grundskola så länge de kunnat för att vara med sina klasskompisar. Minuer, (2013) 

skriver att relationer till andra är en bidragande faktor för trivsel i skolan. Relationen till 

vuxna är av stor vikt enligt eleverna i arbetet. Eleverna som intervjuades i Minuer, 

(2013) arbete, tog också upp betydelsen av bra kamratrelationer något som inte har va-

rit, eller är en självklarhet.  

Johansson & Karlsson, (2008) som har gjort föräldraintervjuer om skolval framhäver 

att, om barnen går i särskola har de större utvecklingsmöjligheter och att skaffa vänner 

på deras villkor. 
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När det gäller integrering för barn i behov av särskilt stöd menar Tössbro (2004) att syf-

tet är att ge stöd och hjälp efter behov, också att minimera risker som kan uppkomma, 

till exempel att elever ska hamna i svårigheter. Genom effektivt använda resurserna på 

rätt sätt så det blir ett fungerande kollektiv och en integrerade gemenskap, minska risken 

och det är först då, när man medvetet eftersträva kvaliteter, som man kan få till stånd en 

påtaglig integrering.  

 

Integrera, inkludera eller placera är begrepp som verkar användas med olika innebörder. 

När en elev inte når upp till målen som är satta för årskursen och man gör en ändring 

där eleven läser efter annan kursplan, blir då eleven integrerad i sin vanliga klass eller 

blir man inkluderad?  Eleverna har i denna studie har provat att vara integrerade (fortsatt 

i klassen men ändrat kursplan) i sin klass med extra resurs som stöd och detta fungerade 

ett tag. Enligt föräldrarna blir glappet till slut för stort både kunskapsmässigt och socialt.   

Eleverna har haft det svårt att socialt hänga med på vad som händer ihop med de gamla 

kompisarna och haft svårt att förstå varför de inte har varit som de andra. Det är viktigt 

som pedagog att se till att alla hänger med på de olika kunskapsnivåerna som finns i en 

klass, och Tössebro (2004) tar upp vikten av verksamheten planeras så att det gynnar 

alla. Representanter för olika kompetenser, inklusive specialpedagogik, måste samar-

beta. 

 

Det gäller att skapa förtroende mellan alla som är inblandade för att skapa de bästa för-

utsättningar för eleven. Wellner,( 2012) tycker att ett förtroende mellan föräldrar och 

pedagogisk ledare är nödvändig för effektivt långsiktigt samarbete, och för att stödja 

och förbättra undervisning och lärande process för barns i behov av särskilt stöd. 

 

 

7.1 Metoddiskussion  
Att intervjua föräldrar till barn som gått på grundsärskolan var inte svårt, och detta har 

säkert att göra med att de är väldigt vana att prata om sina olika situationer i livet. Ända 

sedan det har upptäckts att barnen haft någon avvikelse så har de fått kämpa på något vis 

i många olika situationer.  

Mina intervjudeltagare bestod bara av mammor och detta kan också påverka resultatet 

eftersom att den andra föräldern kan ha kommit med andra infallsvinklar. Även om man 

är två om upplevelser så har man säkert olika berättelser. Mitt mål var att jag skulle in-

tervjua sex olika föräldrar men av olika skäl blev resultatet fyra intervjuer. Det känns som 
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om det skulle behövas mer underlag för att få fram fler resultat i efterhand.  Nu hade jag 

bara en intervju med en förälder som hade barn som gått ut ur gymnasiesärskolan och det 

har ändrats en del i kursplaner och styrdokument på senare år. Om valet hade fallit på fler 

föräldrar med barn som har ännu äldre än de barn jag intervjuat är det möjligt att resultaten 

kunnat sett annorlunda ut.  

 

En av svårigheterna med detta arbete har varit att utlämna sina egna värderingar och be-

vara objektivitet. Det har varit svårt att inte låta sig engageras och ta ställning när inter-

vjuerna genomförts. Enbart i valet av litteratur i teoribakgrunden förekommer ett subjek-

tivt val och i processen har medvetna eller omedvetna val gjorts som styrt arbetet. Det är 

svår uppgift att bortse från sina egna åsikter.  

Den valda litteraturen har kunnat tillämpas i arbetet och den är från min sida relevant. 

Medvetenheten om att redan i teorierna så kan jag ha styrt mitt arbete i den riktning som 

arbetet tagit.  Den tar upp de olika områden som jag har kommit i kontakt med i mina 

intervjuer t ex om eleverna sätt att i de olika skolformerna lära sig själva och ihop med 

andra.  

Att ha ett begränsat underlag begränsar trovärdigheten och tillförlitlighet av resultatet. 

Något som skulle utökat tillförlitligheten hade varit en jämförelse mellan kommuner, ett 

större intervjuunderlag med fler föräldrar och dessutom med båda vårdnadshavarna. Nå-

got som skulle kunna ha förändrat resultat av föräldrars kunskap om rättigheter skulle 

vara om de haft en annan kulturell bakgrund, då språkförbistringar och kunskap om det 

svenska skolsystemet kan fattas. 

 

7.2 Avslutande synpunkter 
Att göra detta självständiga arbete har varit en utbildande resa för mig. Den har gett mig 

en kunskap om hur man kan vända och vrida på allt. Det gäller att vara förberedd och ha 

kunskap om hur ett stort arbete fungera, så man har den bilden med sig när man börja. 

 

Vad som skulle vara intressant för vidare forskning är vad elever tycker är viktigaste i 

skolan, ”skolkunskapen” eller att få känna att man har en tillhörighet och vänner?  För 

vem kategorisera vi elever? Vad är det som ger de bästa förutsättningar för lärande ute 

på skolorna?   
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Den erfarenhet jag hade innan om hur det kan gå till för en elev att bli placerad i särsko-

lan stämde delvis, men jag tycker också jag tar till mig de saker som går att förbättra. I 

detta arbete har många nyttiga tankar uppkommit och en tanke går genast till hur grund-

särskolan kan skapa mer sociala möten med grundskolan, och andra sidan hur grundsko-

lan kan skapa fler möten med grundsärskolan. Kanske skapa smågrupper med olika te-

man? Kan lägga in fler aktivitets tillfällen där det går att anpassa för alla? Även om 

dessa tillfällen kan finnas så går det säkert att jobba lite till. Det gäller kanske att vi som 

lärare ser till att dessa möten kan bli oftare och ha den mer öppna kontakten med grund-

skolans lärare. Även ta mer kontakt med närliggande särskolor för att kunna få till flera 

olika slags möten.  

Någon form av mer samarbete med olika skolor när det gäller elever som är lite svagare 

skulle kunna införas. Det bör finnas mycket erfarenhetsbyten skolformer emellan. Tiden 

och ekonomi kan vara en bidragande faktor till att det inte är finns så många ”broar”.  

Varför inte fråga föräldrarna om de har några bra förslag? 
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9 Bilagor 

Bilaga A Frågor till intervjun 

Frågor: 

Berätta lite om hur och när ni upptäckte att något var annorlunda med ert barn. 

 

Vad visste ni innan vilka olika alternativ eller skolformer det fanns som man har att 

välja på? 

 

Kände ni att det fanns olika val för ert barn?  

 

Vad var det som gjorde att det blev särskolan som bästa alternativ för ert barn? 

 

Hur har särskolan presenterats i förhållande till vad elevens behov har varit? 

Vilka förväntningar hade ni på särskolan när det var klart att barnet skulle gå där? 

Nu när de slutat skolan, hur har det blivit och vad har varit bra/sämre/bättre? 

 

 

 


