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Sammanfattning 
Syftet med vår undersökning har varit att belysa särskolesamordnarnas, 

skolpsykologens, lärarnas och föräldrarnas uppfattningar och kunskap av att elever 

fullgjort sin skolgång i särskolan. Ett ytterligare syfte har varit att ta reda på vilka 

strategier informatörerna använder sig av för att öka medvetenheten om 

konsekvenserna av vald skolgång. Ett vidare syfte har varit att öka kunskapen om hur 

rutiner för mottagande i särskolan ser ut i de kommuner som vi har gjort vår studie i.  
 

Vi har genomfört intervjuer med personer som har ansvar eller del i att ett en elev 

utreds för att eventuellt bli mottagen i särskolan. Resultatet av intervjuerna har visat att 

kunskapen om vilka konsekvenser som finns av att en elev blir placerad i särskolan är 

stor. Uppfattningarna ser olika ut beroende på vem vi har intervjuat. 

Särskolesamordnarna har en bredare syn på konsekvenser som sträcker sig i ett större 

perspektiv om vilka möjligheter och hinder det finns för eleverna i deras fortsatta 

vuxenliv. Lärarna och psykologen ser till stor del fördelar med särskolan. Att eleverna 

får jobba efter sina förmågor, skapa en bättre självbild och att de får hjälp till aktivitet 

efter skolans slut.  

 

Vi har även genomfört en enkätundersökning för att ta del av föräldrarnas uppfattningar 

om konsekvenser. Resultat visar att större delen av föräldrarna är insatta i vilka fördelar 

särskolan medför. Ungefär hälften av föräldrarna anser att de har fått information om 

möjligheter och hinder för deras barn efter de har gått ut gymnasiesärskolan.  

Nyckelord 

Särskola, särskolan, utvecklingsstörning, autism och överskrivning i särskolan. 

 



Förord 
Tanken till att skriva om konsekvenser av placering i särskolan börjades gro under en 

föreläsning, vårterminen 2007. Den handlade om vilka möjligheter och hinder elever, 

som har fullgjort sin skolgång i särskolan, har och kommer stöta på i sitt fortsatta liv 

som vuxna.  
 

Vi vill främst tacka alla som har ställt upp på intervjuer och alla föräldrar som deltog i 

enkätundersökningen. Vi vill också tacka alla som har hjälpt till att korrekturläsa 

uppsatsen. Slutligen vill vi tack vår handledare Lena Geijer som har varit ett stort stöd 

och bollplank med sina snabba svar under hela vår process. 
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Kapitel 1 

Inledning  

Studier och forskning visar att elever som fullgjort sin skolgång i särskolan har sämre 

förutsättningar att lyckas i samhället när det gäller att slussas in på arbetsmarknaden. 

Eleverna som har fullgjort skolgång i särskolan har inga rättigheter att fortsätta sina 

studier på högskola eller universitet. Det vi i den här studien främst fokuserar på är 

elever som ligger i gränslandet mellan särskola och grundskola och de elever som på 

felaktiga grunder placeras i särskolan. Vilken information får föräldrar när skolan eller 

kommunen uppmärksammar att deras barn behöver utredas för en eventuell placering i 

särskolan? På vilka grunder väljer föräldrarna särskolan framför grundskolan? 

Bakgrund 

I Sverige har vi skolformerna grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 

grundsärgymnasieskolan. I skollagen står det att de barn som inte bedöms kunna nå 

grundskolans kunskapsmål för att de är utvecklingsstörda ska tas emot i särskolan. Det 

gäller även barn som fått betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder 

på grund av hjärnskada samt barn med autism eller autismliknande tillstånd (Skolverket 

59-2001:878, s.11-12). En person som har en utvecklingsstörning har en intelligenskvot 

som är lägre än 70. ”Den regeln har utvecklat sig att begåvningen mätt med ett test, i 

vilken vederbörande kan göra sig gällande som bäst, bör ligga på en intelligenskvot 

lägre än 70 för att definitionen för utvecklingsstörning ska gälla” (Grunewald (1998) 

s.21). Personer som har autism har en störning i hjärnans funktion. Diagnosen autism 

eller autismliknande tillstånd ställs utifrån symptom på utvecklings- och 

beteendeavvikelser (Grunewald (1998) s.246). För att bli mottagen i särskolan krävs det 

en noggrann prövning med utredningar om barnet har en utvecklingsstörning eller andra 

svårigheter som ger rätt till mottagande i särskolan. Utredningarna bör omfatta 
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medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska bedömningar och aspekter 

(Skolverket 2006:01333 (2001) s.8). 
 

Enligt Tideman är en person handikappad eller inte beror på vilken tid och i vilket 

samhälle personen lever. Han hänvisar till sin egen forskning som visar att elever som 

för tolv år sedan klarade sig i grundskolan idag skrivs in i särskolan (Tideman (2006) 

FAS). Elinder tar upp fördelar med särskolan som att klasserna blir mindre och 

undervisningen mer individualiserad, eleverna befrias från överkrav och misslyckanden. 

Han tar även fram baksidan av särskolan och definierar den genom att eleverna inte når 

kunskapsmålen och behörighet till högre studier uteblir. Den här avvikarrollen leder till 

en sjukroll som anvisas en skyddad verksamhet och ett framtida bidragsberoende 

(Elinder (2001) Lärarnas tidning sid.31). Det finns fler skribenter som lyfter fram 

problematiken med att elever fullgjort sin skolgång i särskolan.  
 

”Kruxet är bara att en elev som hänvisas till särskola har mycket små möjligheter att 

gå vidare till studier eller jobb. Grundsärskolan ger inte behörighet till gymnasiets 

nationella program /…/ Därifrån är vägen stängd till universitet och högskola; inte 

heller är det särskilt lätt att därifrån ta sig till ett yrkesverksamt liv” (Friborg (2001) 

Presstext). 
 

Utöver problematiken runt att elever får svårigheter att komma in på arbetsmarknaden 

och saknar grund för högre studier känner föräldrarna frustration över att kraven är för 

låga i särskolan och efterlyser mer specialpedagogisk kompetens. De är även kritiska 

mot att barn som egentligen inte tillhör särskolans elevkrets skrivs in på svaga grunder 

och efter slarviga utredningar (Friborg (2001) Presstext). ”Kommuner och myndigheter 

bryter mot skollagen när de placerar slarvigt utredda, icke diagnostiserande barn, i 

särskolan för att lösa sina resursproblem” (Jahanmahan (2007) i&m s. 41). 
 

Vid eventuell inskrivning i särskolan har skolverket gett ut allmänna råd som bör 

tillämpas av kommunerna.  
 

”Handläggning av ärenden om mottagande i särskola är myndighetsutövning 

mot enskild. Med hänsyn till den enskildes rättsäkerhet är det viktigt att ärendet 

blir riktigt utrett och att beslut fattas på ett välgrundat underlag. Syftet med 

dessa allmänna råd att bidra till detta” (Skolverket 01:669 s.8). 
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Enligt de allmänna råden ska barnet utredas noggrant innan ett mottagande i särskolan är 

aktuell. Utredningarna ska ligga till grund för en samlad bedömning inför beslut om 

barnet ska erbjudas utbildning i särskolan eller inte.  
 

Pedagogisk utredning - Syftet med den pedagogiska utredningen är ta reda på om barnet 

har förutsättningar att klara av grundskolans kunskapsmål eller inte.  

Psykologisk utredning - Beskriver barnets kognitiva förmåga. 

Medicinsk utredning - Ger en bild av barnets hälsa och ska så långt som möjligt klargöra 

medicinska orsaker till barnets svårigheter och vad de kan innebära för barnets fortsatta 

utveckling. 

Socialutredning - Den sociala utredningen ska ge förklaringar av betydelser för barnets 

situation i hemmet och i övrigt utanför skolan som kan ge ytterligare klargöranden till 

barnets svårigheter (Skolverket 01:669 (2001) s.14-15). 
 

Skolverket har gjort en tillsyn på den obligatoriska särskolan. I den har de kommit fram 

till att nio av elva kommuner inte uppfyllde författningarnas krav när det gäller 

utredning och mottagande i särskolan. Bristerna var ofta relaterade till en kombination 

av brister i de olika utredningarna (Skolverket (2001) 59-2001:878 s.10). 

Centrala begrepp 

Centrala begrepp som vi har identifierat är elevökning i särskolan, konsekvenser av 

skolplacering, aktivitetsersättning, gränslandet och information till vårdnadshavare. 
 

För att kunna se konsekvenser av vald skolplacering i särskolan behövde vi sätta oss in i 

hur elevökningen i särskolan har sett ut över tid, vad en placering i särskolan ger för 

framtida konsekvenser. Vi behövde även diskutera tidigare forskning och rapporter för 

att kunna se helheten. 
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Relevanta begrepp som är bra att känna till beskrivs i ordlistan nedan. 

decentralisering Styret ligger inte centralt utan kommunalt 

kommunalisering Skolan styrs av kommunen och inte av staten 

grundskola Den skolform där eleverna läser efter grundskolans 

kursplaner och ska nå målen 

särskolan Den skolform där elever med utvecklingsstörning, autism 

eller autismliknade tillstånd eller förvärvad hjärnskada har 

rätt att gå. Kursplanerna är utformade så att eleverna jobbar 

efter sin förmåga 

aktivitetsersättning Den ersättning som utgår efter gymnasiala studier från 

försäkringskassan om man har en nedsatt arbetsförmåga 

lönebidrag Arbetsplasten får betalt för att ta emot en person som har 

lönebidrag, personen får sin ersättning av försäkringskassan.  

 

Undersökningens syfte 

Syftet med den här studien är att belysa särskolesamordnarnas, skolpsykologens och 

lärarnas uppfattning och kunskap om konsekvenser av att elever har fullgjort sin 

skolgång i särskolan. Dessutom vill vi belysa vilken information om konsekvenser 

föräldrar delges i samband med eventuell inskrivning i särskolan. Ett ytterligare syfte är 

att ta reda på vilka strategier särskolesamordnarna, skolpsykologen och lärarna använder 

för att öka medvetenheten om konsekvenser av vald skolgång, särskola eller inte. Ett 

vidare syfte är att i samband med studien öka kunskapen om hur rutiner för mottagande i 

särskolan ser ut i ett par kommuner i norra Stockholm och hur uppfattningar ser ut på 

fältet.  
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Forskningsfrågor 

1. Vilka kunskaper och uppfattningar har särskolesamordnarna, skolpsykologens, 

lärarna och föräldrarna om konsekvenser för att elever har fullgjort skolgång i 

särskolan? 

2. Vilka strategier använder särskolesamordnarna, skolpsykologen och lärarna för 

att göra föräldrarna medvetna på konsekvenser av vald skolgång? 

3. Vilken information upplever föräldrarna att de har fått om konsekvenser av 

särkoleplacering? 

4. Hur ser rutinerna vid mottagande i särskolan ut? 
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Kapitel 2 

Teorier och tidigare forskning 

Enligt Bourdieu ligger människors habitus till grund för de vanor hon införlivar i 

familjen och skolan (Broady 1998). Det fungerar sedan som ett seglivat mönster och ofta 

omedvetet handlingsmönster. Utifrån det här perspektivet kan elever bete sig olika 

beroende på vilken skolplacering de har, grundskola eller särskola.  
 

I slutet av 80-talet var tanken att inskrivningarna i särskolan skulle minska under 90-

talet. För att elever med lindrig utvecklingsstörning förmodades få sin utbildning i 

grundskolan istället för särskolan. Utvecklingen blev den motsatta det vill säga 

elevantalet i särskolan ökade markant (Tideman 1998). 
 

Tidigare studier har pekat på en rad orsaker till att andelen elever i särskolan ökar. 

Elevökningen hänger samman med t ex arbetssätten i grundskolan, kommunaliseringen 

av särskolan och ett ökande antal diagnoser inom autismspektrat (Skolverket (2006) 

06:974 s.5). 
 

Enligt Tideman (2000) finns det preliminärt flera tänkbara orsaker till elevökningen i 

särskolan.  

1. Decentraliseringen har medfört en geografisk tillgänglighet till särskolan. 

Kommunaliseringen har medfört att särskoleundervisningen ofta bedrivs på 

hemorten, vilket kan tänkas få fler föräldrar positivt inställda till att skriva in sitt 

barn i särskolan.  

2. Genom kommunaliseringen har kunskapen om varandra ömsesidigt ökat inom 

grundskola och särskola. Det i sin tur har möjliggjort ett ökat utbyte mellan 

skolformerna. 

3. En följd av ökade födelsetal. 

4. Dagens samhälle har mer kunskap om diagnostisering, vilket medför att fler barn 

får diagnosen utvecklingsstörning och autism, vilket ökar särskolans målgrupp. 
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5. I och med kommunaliseringen fick tjänstemän, ibland utan erfarenhet, mer 

inflytande över särskoleplaceringar. Det här kan ha inneburit att noggrannheten i 

bedömningarna kan variera.  

6. Besparingar i kommunerna har gjort att elever som behöver stöd inte har fått de 

resurser som är nödvändiga. För att få behoven tillgodosedda har de eleverna 

istället skrivits in i särskolan. 

7. Undervisningsformen går mot en allt mer teorisk inriktad undervisning, vilket 

sorterar ut de svagpresterande eleverna.  

8. När arbetsmarknaden blivit kärvare och resurser finns att tillgå i form av 

lönebidrag är risken stor att behoven definieras så att de passar in på det 

regelsystem som gäller för lönebidrag. Motsvarande process kan tänkas finnas 

vad gäller elevökningen i särskolan. 
 

Enligt Tideman kan inskrivning i särskolan, på kort sikt, ses som bra och human. Barnet 

får den hjälp den behöver och kan gå kvar i sin vanliga klass. Men det är inte så ofta man 

informerar föräldrarna och barnet om att barnet kommer att få ett betyg från särskolan. 

Ett faktum som påverkar möjligheterna på arbetsmarknaden (Tideman (1998) s.118). 
 

Redan 1989 uppmärksammades att före detta grundsärskoleelevers relativt låga grad av 

anställning på den öppna arbetsmarknaden, trots att de har lämnat skolan med en 

yrkesutbildning inom ett begränsat område (Rosenqvist (1989) s.39). 

 

Sedan aktivitetsersättning infördes 20031 har antalet ungdomar som beviljats 

aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga varit relativt konstant medan 

antalet ungdomar som beviljats ersättningen pga. av förlängd skolgång ökat kraftigt. I 

åldersgruppen 18-19 år utgjorde under 2006, gruppen som beviljats aktivitetsersättning 

pga. förlängd skolgång drygt 75 procent av nybeviljandet (Försäkringskassan (2007) s.2-

3). 
 

Vilka barn som ligger i gränslandet kan kopplas ihop med ekonomiska resurser. Färre 

speciallärare och större klasser är exempel på nedskärningar som i första hand påverkar 

barn som har svårigheter. Skolan har allt mer begränsade resurser som leder till en kamp 

om vilka medel som är tillgängliga. Det här medför att grundskolan har gränser för hur 

                                                 
1 Sjuk- och aktivitetsersättning infördes 2003 och ersatte tidigare ersättningar som förtidspension och sjukbidrag. 
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mycket skolan kan satsa på elever med behov av särskilt stöd med hänsyn till övriga 

elevers behov. En förälder i Tidemans avhandling utrycker sig så här: 

”Jag fick acceptera det (inskrivningen). ’Så här får man göra i kommunen för att få 

resurser’, sa Rektorn. (15)” (Tideman (2000) s.239). 
 

Barnen som ligger i gränslandet är beroende av hur samhället ser ut vid just det tillfället. 

Edgerton (1993) anför: ”Vi vet, naturligtvis, att definitionen av lätt utvecklingsstörning 

är godtycklig och har varierat över tid beroende på ekonomiska och politiska orsaker 

snarare än vetenskapliga” (Tideman (2000) s.252). 
 

Tideman skriver om att barn som i är i gråzonen inte har en definierad 

utvecklingsstörning när de börjar sin skolgång men som blivit inskrivna i särskolans 

under skoltidens gång (Tideman (2000) s.164). 
 

Enligt skolverkets allmänna råd om mottagande i särskolan ska den som ansvarar för 

utredningen informera vårdnadshavarna om vad utredningen innebär. När utredningen är 

klar ska föräldrarna delges resultatet av utredningarna samt vad det innebär för barnet. I 

de fallen när särskola kan erbjudas ska vårdnadshavarna få information av en person 

med ingående kunskap om skolformen. Vårdnadshavaren har därefter rätt att välja 

skolform för sitt barn (Skolverket 01:669 (2001) s.19). 
 

I skolverkets rapport ”Särskola eller grundskola” kan vi läsa om vilken information 

vårdnadshavarna anser att de har fått om konsekvenser av valet för att kunna välja 

skolform för sitt barn. Tjugofem procent av de vårdnadshavarna som tackat ja till 

särskolan och fyrtio procent av de vårdnadshavarna som tackade nej till särskolan anser 

att de inte har fått tillräcklig information om konsekvenser för att kunna avgöra vilken 

skolform som skulle passa deras barn bäst (Skolverket 2002). 
 

Av de vårdnadshavare som nämns tidigare och som tackat ja till särskolan men är 

missnöjda beskriver att de upplevde att de inte hade något annat val än att väja 

särskolan. Bland de vårdnadshavare som har tackat nej till erbjudandet om särskola och 

anser att de har fått för lite information om konsekvenser, tycker inte att deras barn hör 

hemma i särskolan (Skolverket (2002) 2002:2037). 

 9



 

Kapitel 3 

Metod 

Innan utformning av arbetet med den här studien kunde ske har vi letat efter teorier och 

tidigare forskning inom området. Vi har använt oss av Internetsök. Främst har vi använt 

oss av Lärarhögskolans biblioteks, Lärums, länkar för vetenskapliga artiklar. Vår källa 

blev Artikelsök. För att hitta artiklar som hade fokus mot vårt syfte använde vi de 

svenska sökorden särskola, särskolan, utvecklingsstörning, autism och överskrivning i 

särskolan. Träffarna gav oss många artiklar med vetenskaplig grund. Vi besökte även 

hemsidan för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). 

För att hitta rapporter som berör ämnet sökte vi i skolverkats databas för publikationer 

och på försäkringskassans hemsida.  
 

Magnus Tideman har skrivit många av artiklar som var av stor relevans. Vi sökte på 

hans namn på olika bibliotekssök och hittade hans avhandling ”Normalisering och 

kategorisering”. Vi sökte även efter böcker som kunde definiera olika begrepp och 

tillstånd inom området för utvecklingsstörning och autism. 
 

Mycket av vad den tidigare forskningen säger har vi kunnat tillämpa på vår studie. 

Andra artiklar och rapporter av vetenskaplig karaktär har bidragit till underlag för att 

kunna genomföra intervjuer och därefter diskutera utfallet. 
 

För att ta reda på hur uppfattningar ser ut på fältet har vi använt oss av intervjuer och 

enkäter. Samtliga är verksamma i två kommuner som är belägna norr om Stockholm. 
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Intervju  

Vi har intervjuat lärarna, särskolesamordnarna och psykologen. Anledningen till att vi 

valde att intervjua de här personerna var för att vi ville ta reda på deras uppfattningar och 

medvetenhet om konsekvenser av vald skolplacering och hur de gör för att öka 

kunskapen hos föräldrar. I en intervju får vi möjlighet att be intervjudeltagaren att 

utveckla sina tankar och resonemang. 
 

I planeringen av intervjuerna har vi valt att använda oss av intervjumetoder som har 

kvalitativ anknytning. Vid intervju av lärarna har vi använt dels fokusgrupp och dels 

enskild intervju. Fokusgrupper innebär att intervjun sker i en grupp och den som leder 

samtalet är moderator. Moderatorn har ansvar för att leda samtalet och äger 

frågeställningen som ska diskuteras. Alla personer som deltar ska få möjlighet att tala en 

i taget och till punkt. Varje deltagare får i tur och ordning berätta deras uppfattning om 

frågeställningen. När första rundan är avslutad kan moderatorn gå in och be om ett 

förtydligande genom att ställa en fråga. Därefter finns utrymme för en diskussion runt 

gällande ställd fråga (Geijer 2007-10-30). 
 

Särskolesamordnarna och skolpsykologen har vi intervjuat enskilt. I intervjuerna har vi 

utgått från reflexiva (Thomsson 2002), fenomenologiska (Wallén 1996) och 

surveymetoder (Bell, 2000).  

Enkät 

För att nå föräldrarna till barn som är placerade i särskolan har vi skickat ut enkäter (se 

bilaga 1). Syftet med enkäterna var att få reda på föräldrarnas uppfattningar om vilka 

konsekvenser en särskoleplacering kan innebära, båda positiva och negativa.  
 

Vi har valt att använda oss av gruppenkäter (Trost (2001) s.10), vilket innebär att 

eleverna är samlade och på så sätt kan föräldrarna lätt nås. Vi har haft hjälp av lärarna i 

klasserna för att distribuera enkäter. De har skickat hem enkäterna och samlat in dem.  
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Genomförande 

Intervju 

I början av alla intervjuer gick vi igenom vårt syfte med vårt arbete med samtliga 

intervjudeltagare. Vi har ställt samma frågor i alla intervjuer och fokusgruppintervjun för 

att kunna analysera och jämföra uppfattningar av konsekvenser för skolplacering i 

särskolan (se bilaga 2). För att kunna analysera och använda materialet av intervjuerna 

har vi ljudupptagning på samtliga intervjuer som vi har transkriberat efter hand. För att 

intervjudeltagarna ska känna sig bekväma har vi berättat att vi ska spela in och att vi 

kommer transkribera inspelningarna. Syftet med att göra inspelningarna är att kunna 

använda materialet, tolka vad som sägs och ha tillgång till hela berättelserna i 

analyserna. Vi är noga med att berätta att det som sägs enbart kommer att användas i 

forskningssyfte. Inom fenomenologin har man ett induktivt arbetssätt. Vi har sökt så 

öppet som möjligt att närma oss ett problemområde. Vanligtvis gör man djupintervjuer 

vilket vi har gjort. För att göra en reflexiv intervju måste man använda bandspelare för 

att kunna tolka det som skrivs ovan (Thomsson (2002) s.90). I en reflexiv intervju väljer 

man att reflektera istället för att acceptera. I och med det valet innebär ett speciellt 

förhållningssätt till intervjun. Ingenting är självklart, allt går att ifrågasätta och förklara 

och ifrågasätta igen (Thomsson (2002) s.37). I vårt arbete med att tolka vilka 

uppfattningar intervjudeltagarna har om uppfattningar och medvetenhet om 

konsekvenser för vald skolplacering har vi reflekterad och tolkat informationen från 

ljudupptagningen på ett reflexivt sätt.  
 

En utgångspunkt i arbetet med intervjuerna har varit att utgå från att göra en 

surveyundersökning (Bell (2000) s.19) vilket innebär att man ställer samma frågor till 

undersökningspersonerna på så lika villkor som möjligt. I och med att vi har haft samma 

frågor till alla och genomförandet av intervjuerna har skett inom samma ramar vad gäller 

tid, rum, och ljudupptagning så kan undersökningen kopplas till surveymetoden.  
 

Vi började med att genomföra en fokusgruppsintervju med lärare som jobbar i klasser 

för elever med långsam inlärningstakt. Intervjun genomfördes på skolan och arbetslagets 

lärare deltog. Det var sammanlagt fyra intervjudeltagare. Kirstin var moderator och 

Susanne observerade fokussamtalet. Efter samtalet har vi transkriberat vad som har 
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sagts. Samtalet genererade diskussioner mellan intervjudeltagarna som redovisas under 

resultatdelen.  
 

Vid genomförandet av de enskilda intervjuerna åkte vi till intervjudeltagaren som hade 

ordnat ett rum där vi kunde hålla intervjun. De vi intervjuade enskilt var 

särskolesamordnarna, skolpsykologerna och en särskolelärare på högstadiet som också 

är biträdande rektor för skolan. Samtliga intervjuer genomfördes i ett litet rum med 

intervjudeltagaren på ena sidan bordet och intervjuarna på andra. Vi turades om att vara 

intervjuledare medan den andra observerade och antecknade.  

Enkät 

Vi började med att utforma en enkät som skulle gå ut till föräldrar som har sitt/sina barn 

i särskoleverksamhet. Enkäten består av två sidor, på den första förklarar vi varför 

föräldrarna får hem enkäten och var de ska vända sig om de har några frågor. Andra 

sidan består av frågorna. Frågorna utformades efter vårt syfte att ta reda på vilka 

uppfattningar föräldrar har om konsekvenser av vald skolplacering i särskolan och 

vilken information de har fått från särskolesamordnarna och lärarna.  
 

När enkäten var klar tog vi kontakt med två grundsärskolor i norra Stockholm. Lärarna 

på skolan delade ut enkäter till eleverna som de tog med hem till sina föräldrar. 

Föräldrarna i sin tur svarade på enkäten och skickade tillbaka den till skolan. Vi hämtade 

enkäten av lärarna på skolan. 

Informanter 
Enligt Trost (2001) kan man inte alltid samla in data från alla medlemmar i den 

population man har bestämt sig för att inrikta sig mot. Det skulle bli för dyrt och för 

komplicerat. Därför behöver man göra ett urval av de medlemmar som finns inom 

populationen som är intressanta för en viss studie. För att kunna få svar på våra 

forskningsfrågor gjorde vi ett urval inom två kommuner i norra Stockholm. Vi har 

intervjuat personer som har ansvar för särskoleplaceringar och lärare som arbetar med 

barn som går i särskolan eller i långsamma inlärningsklasser. För att få ta del av 

föräldrarnas uppfattning har vi skickat ut enkäter till föräldrar som har sitt/sina barn 

placerade i särskolan.  
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I fokusgruppssamtalet var fyra lärare deltagande. Samtliga är lärare i klasser för långsam 

inlärning och har elever ifrån år fyra till åtta. Vi kallar personerna för Lärare 1, Lärare 2, 

Lärare 3 och Lärare 4.  

 

Lärare 1 är utbildad förskollärare och lärare år 1-3. Hon har jobbat sex år i arbetslaget. 

Hon är även arbetslagsledare för arbetslaget. Lärare 2 är i grunden hemspråkslärare i 

finska och beteendevetare med 20 års erfarenhet av arbete med barn som är i behov av 

särskilt stöd. Hon har jobbat i arbetslaget i fyra år. Lärare 3 är behörig lärare år 4-6 och 

har jobbat i arbetslaget i sex år. Lärare 4 har jobbat två år i arbetslaget och utbildad med 

inriktning på naturorienterade ämnen och matematik för år 1-7.  

 

I enskilda intervjuer har vi intervjuat särskolesamordnare i två kommuner, en 

skolpsykolog och en särskolelärare i en skola för år sju till tio. Särskolesamordnare 1 har 

en grund som speciallärare med inriktning mot särskolan. Hon har jobbat inom särskolan 

och med särskolefrågor i 32 år, varav det har varit arbeten som lärare, konsulent för 

rörelsehindrade barn i särskolan, verksamhetschef och biträdande rektor för två 

särskoleenheter. Sedan augusti 2004 har särskolesamordnare 1 jobbat som sakkunnig i 

särskolefrågor i kommun i norra Stockholm och i det jobbet ingår tjänsten som 

särskolesamordnare. Särskolesamordnare 2 har jobbat inom särskolan i trettio år. Idag 

jobbar hon som psykolog och särskolesamordnare i en kommun i norra Stockholm. 

Skolpsykologen är legitimerad psykolog och har arbetat som det i 14 år. Lärare 5 är 

särskolelärare och är utbildad mellanstadielärare och speciallärare med examen 1982. 

Han har arbetat i särskolan sedan 1981, både i tränings-, grundsär- och 

gymnasiesärskolan, större delen av tiden på grundsärskolan år 7-10. Nuvarande tjänst är 

på grundsärskolan år 7-10, där har han arbetat sedan 1991. År 2000 tillsattes han som 

biträdande rektor på tjugofem procent.  

 

För att nå föräldrar till barn som har sitt barn placerat i särskolan har vi använt os av 

enkäter. Samtliga föräldraröster som vi har med i studien har barn som är placerat i 

särskolan. Antalet enkätsvar vi fick in var sju stycken, vi kallar dem förälder 1, 2, 3.. 

osv.  
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Databearbetning 

Utgångspunkter för bearbetningen av data har skett genom samtalsanalyser och 

diskursanalys. Diskursanalys är ett relativt vagt uttryck som kan innebära olika saker för 

olika forskningstraditioner. Diskursbegreppet behandlas först ur ett strukturellt 

perspektiv och därefter ur ett funktionellt perspektiv (Norrby 2004). I vår studie har vi i 

första hand strukturerat upp vilken data vi har fått in genom intervjuer. Vid första 

genomgången av data har det uppstått diskussioner och i viss mån förvirring. Vad är det 

intervjudeltagarna säger? Vad är det de menar? Efter en strukturering av data har vi 

hittat vissa delar som är lika och vissa delar som motsäger sig varandra i intervjuerna 

och enkätsvaren. Utifrån dessa likheter och skillnader har vi lyckats hitta kategorier som 

går att koppla ihop med teorier och tidigare forskning. De kategorierna är barn i 

gränslandet, makt, decentralisering, kommunalisering och orsaker till skolplacering i 

särskolan. Alla dessa kategorier kommer vi att analysera och diskutera i kapitel 4 

respektive kapitel 5. 
 

I studien har vi valt en etnometodologisk ansats vi bearbetningen av data, vilket innebär 

att forskaren inte tar hjälp av yttre faktorer vid analysen och har inte hypoteser i förväg 

(Norrby (2004) s.33). I vår bearbetning av data har vi enbart lyssnat på vad 

intervjudeltagarna säger, vi har inte lagt någon vikt vid var intervjudeltagaren stannar 

upp i talet. Intresset ligger i vad intervjudeltagarna har sagt men inte på vilket sätt.  
 

För att kunna analysera vad som har sagts under intervjuerna har vi transkriberat alla 

intervjuer. Syftet med transkriptionerna för vår del har varit att ta reda på 

innehållsaspekter, vilket har gjort att det har räckt med att göra en grov transkription. 

Det intressanta är vad intervjudeltagarna har sagt, inte hur enskilda ord uttalas, om 

någon av talarna har stakat sig eller gjort en paus.  
 

Innan transkriberingen har påbörjats har vi valt att lyssna igenom intervjuerna ett par 

gånger för att få en helhet och antecknar när intervjun talar om våra frågeställningar till 

studien. Vi har däremot inte lyssnat och antecknat när intervjudeltagarna stakar sig. 

Anledningen till det är att vi inte ska göra en textnära analys i ett senare skede 

(Thomsson (2002) s.148).  
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För att kunna analysera resultatet av enkätsvaren har vi gjort en bearbetning av 

enkäterna. Vi började med en bortfallsanalys (Trost (2001) s.118). Vi skickade ut 40 

enkäter till föräldrar som har barn i särskolan. Av alla som fick enkäten hemskickad har 

en stor valt att inte svara på den. Av fyrtio utskickade enkäter fick vi sju enkäter tillbaka. 

Svaren på de enkäter vi fick tillbaka var tydliga och gav oss mycket information. Av den 

anledningen kan vi använda resultatet och analysera data på ett tillförlitligt sätt. Orsaker 

till att vi fick in så få svar kan vara många men vi tror att en anledning kan vara att 

enkäten var för svårt skriven. En annan orsak kan vara att frågorna som vi ställde var för 

personliga att svara på vilket resulterar i att föräldrar har valt att inte delta och svara på 

enkäten.  
 

Enkätsvaren beskriver vi  och analyserar i kapitel 4 och diskussion av beskrivningen och 

analysen i kapitel 5.  

Tillförlitlighet 

Enligt Hartman (2005 s.44-45) innebär kravet på validitet att ett forskningsmaterial ska 

vara relevant för problemställningen, både när det gäller avgränsning och djup. Kravet 

på realibilitet är att man ska kunna lita på sina data, oavsett forskningsmaterialets art.  
 

Validiteten i vårt material har stor relevans gentemot våra forskningsfrågor. Vi har utgått 

från syftet och forskningsfrågorna när vi förberett och genomfört intervjuerna och 

enkätstudierna. Samtliga intervjudeltagare och föräldrar som erhållit en enkät har fått 

tagit del av vårt syfte med studien. Materialet som vi har samlat och tidigare forskning 

har för oss en stor reliabilitet. De data som vi har samlat in har väl underbyggda grunder 

och därmed kan vi lita på den.  
 

Enligt Trost (2001 s.55) är standardiseringgraden av vilken frågorna är desamma och 

situationen är lika för alla. I vår studie har standardiseringen av intervjuer varit av hög 

grad. Av den anledningen kan tilliten för intervjuerna stå på starka grunder.  
 

De svar vi fick är av stort värde och då svaren är relevanta till frågeställningen. 

Bortfallet av enkätsvaren har inte påverkat vår möjlighet att kunna använda 

föräldraenkäten som underlag för resultat och analys.  
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Etiska perspektiv 

Vi har utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

krav innebär att forskaren informerar de berörda om forskningens syfte och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. Deltagare i studien har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Forskaren skall ge största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna 

skall förvaras på så sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Uppgifterna som samlas in 

under forskningen får enbart användas i forskningsetiska ändamål (Vetenskapsrådet 

2002). Innan varje intervju har vi berättat om att vi följer vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Alla intervjumedverkande har skrivit på ett dokument som 

visar att de har varit delaktiga i en intervju. (se bilaga 3). 
 

Enligt Angelöw och Jonsson (2002) tränger forskaren sig på en enskild eller grupps 

livsvärld. Hur långt får forskare gå i vår strävan att öka den allmänna kunskapen om oss 

människor? Vart går gränsen mellan individers och gruppers privata sfär och 

forskningens krav och skyldighet att ta fram ny kunskap? De här etiska 

frågeställningarna har vi haft i tanken under hela arbetet med studien. Vi vill lyfta 

medvetenheten och kunskaper om vad en särskoleplacering har för konsekvenser. I den 

frågan har vi märkt att flertalet intervjudeltagare har reagerat som om särskolan skulle 

vara någonting negativt, vilket inte har varit vår intention. Den reaktionen har gjort att vi 

har funderat mycket kring forskningsetiska frågor och försökt tydliggöra att vi vill se 

både positiva och negativa konsekvenser av placeringen.  
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Kapitel 4 

Resultat och analys 

Syftet för studien och forskningsfrågorna ligger i fokus vid redovisandet av resultatet. I 

kapitlet redovisas vilka resultat vi har erhållit genom intervjuer och enkäter. Under varje 

rubrik lyfter vi fram vilket resultat vi har fått. Därefter analyseras resultatet under 

kommentarerna. Det är utifrån syftet vi har gjort rubriker för att tydliggöra vad de olika 

parterna anser att de har för uppfattningar om fullgjord skolgång i särskolan.  

Syftet med den här studien är att belysa särskolesamordnarnas, skolpsykologens och 

lärarnas uppfattningar och kunskap om konsekvenser av att elever har fullgjort sin 

skolgång i särskolan. Dessutom vill vi belysa vilken information om konsekvenser 

föräldrar delges i samband med eventuell inskrivning i särskolan 
 

Mot slutet av kapitlet tar vi upp vilka strategier särskolesamordnarna, skolpsykologen 

och lärarna använder för att öka medveten om konsekvenser av vald skolgång.  

Ett ytterligare syfte är att ta reda på vilka strategier särskolesamordnarna, 

skolpsykologerna och lärarna använder för att öka medvetenheten om konsekvenser av 

vald skolgång, särskola eller inte.  
 

Den sista delen av vårt syfte att vi vill öka kunskapen om hur rutiner för mottagande i 

särskolan ser ut i ett par kommuner i norra Stockholm redovisas i slutanalysen sist i 

kapitlet.  

Ett vidare syfte är att i samband med studien öka kunskapen om hur rutiner för 

mottagande i särskolan ser ut i ett par kommuner i norra Stockholm och hur 

uppfattningar ser ut på fältet. 
 

I resultatdelen svarar vi på våra forskningsfrågor utifrån resultatet av 

intervjuer och enkäter.  
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1. Vilka kunskaper och uppfattningar har särskolesamordnarna, skolpsykologernas, 

lärarna och föräldrarna om konsekvenser för att elever har fullgjort skolgång i 

särskolan? 
2. Vilka strategier använder särskolesamordnarna, skolpsykologerna och lärarna för att 

göra föräldrarna medvetna på konsekvenser av vald skolgång? 
3. Vilken information upplever föräldrarna att de har fått om konsekvenser av 

särskoleplacering? 
4. Hur ser rutinerna vid mottagande i särskolan ut? 
 

Efter varje resultat analyserar vi stoffet under kommentarer. Vidare 

under kapitel 5 kommer vi att reflektera och tolka analyserna.  

Särskolesamordnarnas uppfattningar om konsekvenser av fullgjord 
skolgång i särskolan 

Enligt särskolesamordnare 1 är elever som har gått ut gymnasiesärskolan inte berättigade 

till att söka högskola eller universitet. En ytterligare konsekvens som hon ser är att det 

blir svårare att få ett arbete. Personer som har betyg från gymnasiesärskolan har svårt att 

komma ut på den öppna arbetsmarknaden eftersom arbetsgivaren ser att betygen 

kommer från gymnasiesärskolan. Har personen ofullständiga betyg från individuella 

programmet på gymnasiet så kan arbetsgivaren anta att man har varit skoltrött, vilket 

leder till en eventuell arbetslöshet. Särskolesamordnare 1 poängterar även att 

arbetsmarknaden har hårdnat de senaste åren. En konsekvens av att gå 

gymnasiesärskolan är att eleverna får hjälp att komma ut på arbetsmarknaden av 

kommunen och arbetsgivaren får lönebidrag vid anställning av den här personen. I 

intervju med särskolesamordnare 2 framkommer liknande uppfattningar om arbete med 

lönebidrag.  
 

Särskolsamordnare 1 […]: att vara mottagen det leder ju då till att du har ju inte du 

har gått hela gymnasiet. Gymnasiesärskolan och så vidare, så har du inte ju alltså inte 

rätt att söka till högskolan sen du kan inte söka till universitet och du kan inte söka in 

på såna utbildningar så det är ju en konsekvens. Sen en konsekvens också, som jag 

också brukar informera föräldrar om, det är ju givetvis när man ska ut i yrkeslivet 

sen nu är det ju som så att så gott som alla som har gått gymnasiesär har ju sen behov 

av hjälp för att komma in på arbetsmarkanden och det här blir svårare och svårare 

kan man säga faktiskt snudd på vart år som får att komma in på den öppna 
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arbetsmarknaden. Så att skulle man komma med gymnasiesärskolebetyg och söka ett 

vanligt jobb så förutsätter jag att det har den konsekvensen att arbetsgivaren drar 

öronen åt sig när ser att det är gymnasiesärskolan men så kommer jag från ett iv-

program2 t.ex. och ände inte lyckats få ihop betygen på ett vanligt gymnasium fast iv 

och det är nästan blankt så förutsätter kanske arbetsgivaren att det är en elev som har 

varit lite slapp och likgiltig och så kanske den skulle kunna bli anställd. 
 

Särskolesamordnare 1 […]: och samhället har hårdnat oerhört speciellt på 

arbetsmarkanden men går man ut gymnasiesärskolan så har man ju rätt till, får man 

oerhört mycket hjälp när man ska in på arbetsmarkanden och man får lönebidrag om 

personer anställer en och då kan som få upp till 75 % i lönebidrag och så vidare och 

det här omförhandlas vartannat år men visst har det konsekvenser. 
 

Särskolesamordnare 2 […]:man ligger man i gränslandet då är ambitionen att då ska 

de kunna få ett jobb med lönebidrag men det blir allt svårare med tanke på 

arbetsmarknaden och de får de veta också. 
 

I och med fullgjord skolgång i särskolan finns det ett skyddsnät som hjälper eleverna att 

slussas ut på arbetsmarknaden med lönebidrag eller daglig verksamhet.  
 

Särskolesamordnare 1 […]: men personer som har tillhört särskolan den har ju hela 

det här nätet. När den går gymnasiesärskolan år tre och framförallt år fyra så gör ju 

syvarna där jätteinsatser dom börjar kontakta arbetsplatser. Man är ute och 

praktiserar sen när dom är klara ska börja närma sig slut då på gymnasiet då tar 

syvarna kontakt med unga funktionshindrade, den arbetsförmedlingen om man tror 

att det är möjligt att de ska kunna komma ut på lönebidrag. Hjälper då till att föra in 

personen på arbetsmarknaden och kan då lämna lönebidrag och sen kan man tralla på 

där och ha ett jobb och eller så tar de kontakt med daglig verksamhet. Det finns ett 

nät och det här nätet finns ju resten av livet om personen har behov av stöd mens den 

här andra personen som står alldeles bredvid den har ingenting de är ingen som kan 

hjälpa den.  
 

Kommentar: 

Båda särskolesamordnarna är eniga i att personer som har fullgjort sin skolgång i 

särskolan har problem att komma ut på arbetsmarkanden. Den öppna arbetsmarknaden är 

svår att komma ut på med betyg från gymnasiesärskolan, arbetsgivarna drar öronen åt 

sig. Däremot om man har ofullständiga betyg från gymnasieskolan finns det en chans att 

få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Särskolesamordnare 1 understryker att 

                                                 
2 Individuella programmet på gymnasiet  
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arbetsmarknaden blir hårdare för varje år som går, vilket leder till att personer som är 

allmänt lågpresterande har större arbetslöshet överlag. Om eleverna som ligger i 

gränslandet går ut gymnasiesärskolan får de mer hjälp att få ett arbete då arbetsgivaren 

får lönebidrag och personen får sin ersättning från försäkringskassan. I de fallen har 

personerna ett arbete att gå till istället för att vara arbetslösa. Dagens samhälle kräver för 

mycket för att de här eleverna ska kunna uppnå kraven för en anställning på den öppna 

arbetsmarknaden. Idag ser arbetsmarknaden annorlunda ut, vilket har resulterat i en 

exkludering av personer som har kognitiva svårigheter.  
 

En ytterligare konsekvens som särskolesamordnare 1 presenterar i intervjun är att elever 

som har betyg från gymnasiesärskolan inte har rättigheter att söka vidare till vidare 

studier. Det här är en konsekvens som kan vara förödande för elever som ligger i 

gränslandet eller har blivit felplacerade i särskolan.  

Skolpsykologens uppfattningar av konsekvenser av fullgjord skolgång i 
särskolan 
Psykologen ser både positiva och negativa konsekvenser av fullgjord skolgång i 

särskolan. En negativ konsekvens för barn som har lindrig utvecklingsstörning som inte 

blir placerade i särskolan går oftast ut nian med icke godkänt i något av kärnämnena 

vilket leder till individuella programmet på gymnasiet. Studierna på gymnasiet kommer 

med stor sannolikhet inte fungera så bra vilket resulterar i att många av de här eleverna 

hoppar av skolan och det medföra att de inte har något kvitto på att de har genomfört 

någonting. Om eleven går i grundsärskolan och gymnasiesärskolan kommer eleven att få 

betyg efter gymnasiesärskolans kursplaner. Enligt psykologen är det här elever som 

kommer få det tufft i samhället vilken väg de än väljer. Arbetsmarknaden ligger inte för 

deras fötter, vårt samhälle kräver för mycket idag. 
 

Skolpsykolog […]:man kan säga det finns inget val, alltså alternativet är att man 

går ut nian utan godkänt i ett kärnämne att man börjar på ett individuellt program 

på gymnasiet vilket man gör i det läget och klarar inte dom studierna heller och så 

lägger man av. Man har ingen som helst utbildning man har inget kvitto på att man 

har genomfört nånting. Det är den ena extremen den andra är att man går 

grundsärskola och sen gymnasiesärskola och får betyg grundsärskolans och 

gymnasiesärskolans betyg, vilket är ett väldigt enkelt betygsystem ni vet hur det 

ser ut godkänt eller väl godkänt. Trevligt men, konsekvenserna sen, det här är 

personer som får det tufft i arbetslivet sen vilken väg man än går här det har man 

en lindrig utvecklingsstörning ligger inte arbetsmarknaden för dina fötter direkt. Så 
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är det ju och vi har ett samhälle som alltmer kräver kvalifikationer att man ska 

kunna göra alla jobb inte dom här rutinarbetena som fanns för tretti fyrtio år sedan 

som var på löpande band man gjorde sorteringsjobb och dom jobben finns ju inte 

längre utan det är genom samhall och skyddade arbeten man kan erbjuda. 
 

Eftersom arbetsmarknaden inte ligger framför fötterna för de här personerna finns det en 

styrka med gymnasiesärskolan, vilket är att skolan ska medverka till att slussa ut 

eleverna i arbetslivet. I gymnasiesärskolan får eleverna mycket mer praktik än elever i 

gymnasieskolan. Den skyldigheten har inte gymnasieskolan. Enligt psykologen är 

arbetslösheten större för dom här eleverna på den fria arbetsmarknaden men han fäster 

uppmärksamheten på att har man en lindrig utvecklingsstörning så finns det inte lika 

många jobb som man klarar av. Personens funktionshinder medverkar till att man inte 

har förmågan att klara dagens krav på arbete.  
 

Skolpsykolog […]:men jag tror inte att det går sämre för dom som har gått särskolan 

om man jämför med dom som inte har det. Om de har en lindrig utvecklingsstörning 

tvärt om skulle jag vilja säga en styrka med gymnasiesärskolan är ju att i läroplanen 

finns det med att, nu kommer jag inte ihåg den exakta formuleringen att, dom ska 

aktivt medverka att slussa ut eleven i arbetslivet och så är det ju inte på nationella 

programmen på gymnasiet där är det tack och hej när du är klar. Men det ligger i 

gymnasiesärskolans att försöka hjälpa eleverna att slussas ut mycket mer praktik man 

får öva på olika arbeten än vad man får på nationella program, så frågan är 

egentligen det finns ingen val det är så för dom här eleverna och visst dom har 

mycket större arbetslöshet än vad övriga populationen. Om man pratar om 

arbetslösheten om man ska säga fria marknaden men så är det ju, face it har du en 

lindrig utvecklingsstörning så har du ju då är det inte lika många jobb du kan få helt 

enkelt du har inte förmåga att klara den typen av arbete. 
 

Kommentar:  

Skolpsykologen lyfter att de här personerna får det tufft i arbetslivet oberoende om man 

väljer att hanka sig igenom grundskolan och gymnasieskolan eller om man valt 

särskolans samtliga former. Enligt honom har inte eleverna något val och de har mycket 

större arbetslöshet än övriga populationen på den fria arbetsmarknaden. Det finns inte 

lika många jobb som du kan söka om du har lindrig utvecklingsstörning. Enligt 

skolpsykologen tror han inte att elever som väljer att gå gymnasiesärskolan lyckas sämre 

än de som valt individuella programmet på gymnasiet. Eleverna som går ut 

gymnasiesärskolan har en utbildning inom ett visst område, men har oerhört svårt att få 
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ett jobb på den öppna arbetsmarknaden däremot får de hjälp till aktivitet av samhället 

vilket en elev som går på individuella programmet på gymnasiet inte får.  

Lärarnas uppfattningar om konsekvenser av fullgjord skolgång i särskolan 

Enligt lärare 1 finns det ett flertal konsekvenser för att ha fullgjort skolgången i 

särskolan. Den ena är personer som har gått i särskolan har rätt till sysselsättning efter 

skolans slut, de blir placerade på ett motiverande arbete. Den andra är att personerna 

som inte har gått i särskolan finns det risker att de förtidspensioners eller hamnar 

kriminalitet. Lärare 2 lägger till att problematik med droger kommer till. 
 

Lärare 1 […]: alltså har du väl blivit mottagen i särskolan och gått ut gymnasiesär så 

att säga då tycker jag att man ser på eleven att som själva har vunnit vinstlotten för 

det leder ju faktiskt till ett arbetsanpassat arbete och det jämför jag med tvärt om att 

dom när så kallade gränsfallen. Eller dom inte taget finns en chans att dom inte når 

upp till något betyg utifrån traditionella läroplaner. Att du ska nå målen slåss med 

vanlig normaliseringseleverna så att säga då är det redan ett kvitto på att du är ute på 

hal is och det är inte särskolebarnen eller särskoleeleverna som blir placerade på nått 

motiverande arbete den andra gruppen i västa fall så slutar det med en 

förtidspensionering i sämsta fall så är det kriminalitet. 
 

Lärare 2 […]: och droger  
 

Enligt Lärare 5 finns konsekvenser av att man går i grundsärskolan. Han lyfter fram att 

det inte är särskolan som sätter begränsningarna utan förståndshandikappet och då har 

det ingen betydelse om eleverna går särskolan eller grundskolan. Han belyser även att 

särskolan stänger vägar för eleverna. Eleverna har inte rätt till gymnasiet och att de 

aldrig kommer få betyg. Positiva konsekvenser för att eleverna har varit placerade i 

särskolan är att gymnasiesärskolan finns tillgänglig där de kan få en annan utbildning. 

Eleverna har även ett bättre skyddsnät efter skoltiden då de har rätt till sysselsättning. 
 

Lärare 5 […]: man arbetar ju efter de förutsättningar man har. Är det tror jag är det 

allra viktigaste sen har de ju betydelse då för fortsättningen. Det stänger ju vägar på 

gymnasiet och det blir de kommer aldrig få betyg eller godkänt eller så men det är ju 

i sig inte placeringen i särskolan som gör det. Hade man inte fått även om man inte 

blev placerad i särskolan utan de är det förståndshandikapp man har som sätter 

begränsningarna men det är klart att det stänger ju vägar för dem rent teoretiskt, i alla 

fall i särskolan samtidigt som de öppnar gymnasiesärskolan där man kan fortsätta gå, 

för att få en annan utbildning. Det kan jag väl tycka om man ser ännu längre så har 
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man ju bättre skyddsnät efter skoltid man har folk som ser till att man får en 

sysselsättning och så det är positivt. 
 

Enligt Lärare 1 finns det ytterliggare en konsekvens av en placering i särskolan vilket 

gör att många föräldrar tvekar inför att placera sitt barn i särskolan. Konsekvensen är att 

barnen kan bli av med sina livförsäkringar. 3

 

Lärare 1 […]: vi vet också att försäkringar påverkar familjerna många gånger blir de 

av med sina livförsäkringar för sina små tellingar. Det är många förmåner som 

försvinner och allt det här summa summarum gör ju att föräldrarna med en viss 

tveksamhet tvekar att bli mottagna i särskolan. 
 

Lärarna har även nämnt att en konsekvens av att placera ett barn i särskolan är att barnet 

får möjlighet att jobba efter sin förmåga. Enligt Lärare 4 kan det bli en lättnad för barnet 

att slippa kravet på att eleven ska nå målen i kursplanen utan istället på att fokusera på 

att lära sig efter sin förmåga.  
 

Lärare 4 […]: det kan bli en lättnad för barnet att slippa det här eleven ska som det 

står i kursplanen det står att nja att det blir lite en lättnad att slippa dom kraven. 
 

Kommentar: 

Lärarna lyfter upp konsekvenser som finns vid ett mottagande i särskolan och 

konsekvenser som finns när elever har fullgjort grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

Främst är det positiva konsekvenser av en placering i särskolan. Enligt lärare 1 är det 

eleven, som ligger i gränslandet, som vinner på att bli placerad i särskolan i och med att 

eleven blir placerad på ett motiverande arbete. De elever som ligger i gränslandet som 

inte väljer särskolan slutar med förtidspension eller i kriminalitet och droger. Det hon 

inte nämner är det motiverande arbetet antagligen ligger inom lönebidrag eller daglig 

verksamhet, vilket innebär att personerna lever på aktivitetsersättning och indirekt leder 

det till förtidspensionering i längden.  
 

Den enda lärare som tar upp konsekvenser av vilka möjligheter som finns vid fortsatt 

utbildning är lärare 5. Han belyser att elever som gått grundsärskolan inte kan söka 

vidare till gymnasiesärskolan, vägarna dit är stängda däremot är vägarna mot 

                                                 
3 Vi har inte hittat något stöd för den kommentaren i övrig litteratur men vi vill visa på vilka uppfattningar som finns 

hos samtliga intervjuade.  
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gymnasiesärskolan öppna. Enligt lärare 5 är det egentligen inte konsekvenser av 

placeringen i särskolan utan konsekvenser av elevernas funktionshinder.  

 

Lärare 4 tar upp konsekvenser av att bli placerad i särskolan. Hon visar på att eleverna 

inte behöver nå målen i särskolan utan jobba efter sin egen förmåga. I den tanken 

kommer barnet till en skolform där den kan jobba efter sin förmåga och får känna sig 

duktig och kan få en bättre självbild.  

Föräldrarnas uppfattningar om vilken information de har fått om 
konsekvenserna för skolplacering i särskolan 

Av enkätsvaren har vi fått in olika svar om vilken information föräldrar har fått vid val 

av skolplacering i särskolan. Enligt förälder 1 och förälder 2 har väldigt lite eller ingen 

information utgått från kommunen eller lärarna på skolan om konsekvenser av vald 

skolplacering i särskolan.  
 

Förälder 1 […]: Gick på föreläsning som föreningen som autism anordnande för 

föräldrar med barn som skulle börja skolan 2008. Då fick jag information om de 

olika skolformerna och läroplaner annars hade jag nog inte förstått vad som gäller för 

särskolan och vidare studier.  
 

Förälder 2 […]: Inga alls troligen pga. av att dotterns är så ung fortfarande. Vi har 

inte heller efterfrågat info. 
 

Resterande av föräldrarna anger att de har fått information om möjligheter och hinder 

efter avlutad skolgång i särskolan. Enligt förälder 3 vet föräldrarna att deras barn inte 

kan söka högre studier på universitet men att barnet är garanterad någon form av arbete.  
 

Förälder 3 […]: Kan ej söka högre studier t.ex. universitet, garanterad någon form av 

arbete.  
 

Några föräldrar anser att de har information att särskolan ger begränsade möjligheter vad 

gäller fortsatta studier och arbeten. De är medvetna om att de största tillfällen till jobb är 

inom samhällets försorg.  
 

Förälder 4 […]: Inte så mycket. Särskolan ger mycket begränsade möjligheter till 

”normala” fortsatta studier. Däremot så finns det ”yrkesinriktade” särgymnasium. 

Efter särgymnasium finns också möjlighet till ”yrkesarbete” samhällets försorg. 
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Förälder 6 […]: Samhall – dagverksamhet – eller komma ut på den vanliga 

arbetsmarkanden men den möjligheten känns som den minskar hela tiden genom att 

”vanliga” jobb har blivit så stressande och pressande. Har inte möjlighet att ha en 

anställd som bara gör vissa arbetsuppgifter. Jobbar långsamt eller att den måste ha 

ofta och tydliga instruktioner.  
 

Enligt förälder 7 har de fått information om gymnasiet av klassläraren, men ingen 

ytterligare information. De har nyligen startat högstadiet och känner att det enbart är 

viktigt om informationen om gymnasieskolan.  
 

Förälder 7 […]: Har endast fått information om gymnasiet av läraren i klassen. 

Eftersom ”vi” nyligen startat i högstadiet då känns det bara viktigt att få information 

om gymnasieskola just nu.  
 

Enligt förälder 5 har den familjen fått information om möjligheter efter avslutad 

skolgång i särskolan. De vet inte om det kommer att finnas hinder vid senare tillfällen 

men anger att det kommer att bli fortsatta studier.  
 

Förälder 5 […]: Vi har fått information om möjligheter men vet inte om de kommer 

och får hinder senare men det ska bli fortsatta studier. 
 

Föräldrarna anger även vilka för- och nackdelar de ser med särskolan i enkäten.  
 

Förälder 1 […]: Fördelar: Att det finns en skolform för dem som inte kan klara den 

normala skolan. Att det oftast finns specialutbildande resurser. 

Nackdelar: Risken att isoleras, minska kraven då kontakten med ”normala” 

barn/klasser inte finns (minskas).  
 

Förälder 3 […]: Fördelar: mer individanpassad undervisning, mer resurser, fler 

vuxna = mer tid för varje barn, uppmärksamhet! 

Nackdelar: Risk för att elevgruppen inte integreras i det vanliga samhället,  
 

Förälder 6 […]: Fördelar är man möter eleven på den nivå som den är på. Man ställer 

alltså lagom höga krav och eleven känner sig inte utslagen och behåller 

självförtroende. Här kan man känna sig duktig och lyckas! 
 

Kommentar: 

Av enkätsvaren har vi fått in varierande svar vad gäller vilken information föräldrarna 

uppfattar att de har fått om möjligheter och hinder efter avslutad skolgång i särskolan. 

Särskolesamordnarna uppger att de ger samtliga föräldrar information om positiva och 
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negativa konsekvenser efter fullgjord skolgång i särskolan. Det vi kan på svaren är att 

några föräldrar uppger att de har fått den informationen som särskolesamordnarna 

uppger medan andra anser motsatsen. Några av föräldrarna anser att de inte har fått 

någon information men inte heller har efterfrågat någon då de känner att informationen 

kan tas vid ett senare tillfälle eftersom deras barn är unga eller att annan information tar 

upp tid och kraft. Tre föräldrar uppger att de vet om konsekvenserna när det gäller 

fortsatta studier, att det inte finns någon möjlighet för deras barn för högre studier. 

Däremot uppger förälder 5 att det ska bli fortsatta studier för deras dotter. Lika många av 

föräldrar uppger att de inte har fått någon information om konsekvenser. Förälder 1 har 

fått information från autismcenter men inte från kommunen. Av hennes svar ser vi att 

hon har fått information om olika skolformer och läroplaner, vilket inte säger vilken 

medvetenhet hon har om konsekvenser. Hos föräldrarna 4 och 6 finns en uttryckt 

medvetenhet om att möjligheterna för arbete är begränsat. Förälder 6 skriver att den 

”vanliga” arbetsmarknaden har blivit så stressande och pressande vilket gör att 

arbetsgivare inte kan ha en anställd som bara gör vissa arbetsuppgifter och hela tiden 

behöver konkreta instruktioner. I vår studie uppger ungefär hälften att de har fått 

information om möjligheter och hinder efter avslutad skolgång i särskolan. Medan den 

andra hälften uppger motsatsen.  
 

I enkäten uppger föräldrar fördelar och nackdelar med särskolan. Gemensamt för alla vid 

fördelarna är att det finns mer resurser i särskolan och att eleven får mer stöd och 

anpassad undervisning. Flera föräldrar nämner att eleverna får synas och får känna sig 

duktiga. Nackdelar som föräldrar ser är utanförskap, att det finns en risk att eleverna inte 

blir integrerade i samhället. 

Strategier som används av särskolesamordnarna, skolpsykologen och 
lärarna för att öka medvetenheten om konsekvenser av vald skolgång 

Särskolesamordnare 1 har som uppdrag att informera föräldrar vad särskolan innebär 

både vad gäller just nu och vad som händer efteråt. Enligt särskolesamordnare 1 

informerar hon om vilka konsekvenser som finns om föräldrarna väljer särskolan för sitt 

barn. Eleven kommer inte att kunna söka sig till vidare utbildning och att det blir svårt 

att få jobb på den öppna arbetsmarknaden men att de får hjälp till aktivitet om de har gått 

i särskolan.  
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Särskolesamordnare 1 […]: som jag sa till er nu, det leder till att man inte kan söka 

högskoleutbildning och studier och jag brukar också säga, för många föräldrar säger 

man kan väl läsa in sen så kan jag säga också det att det har man all möjlighet att 

göra men det är nästan ogenomförbart. För ni vet ju själva att man själv av sin egen 

inre kraft då har man varit felplacerad om man helt plötsligt ska kunna läsa in ett 

vanligt gymnasiebetyg, alltså självständigt mer eller mindre. Så att det är föräldrarna 

medvetna om sen brukar jag också säga och det ska jag säga, vi som informerar att 

kommer man med ett gymnasiebetyg från gymnasiesärskolan så drar arbetsgivaren 

öronen åt sig om man söker jobb på öppna arbetsmarkanden, däremot blir föräldrarna 

ofta väldigt positiva när man säger det här att däremot ar man ju garanterad jobb eller 

daglig verksamhet. 
 

Särskolesamordnare 1 […]: sen vet alla föräldrar det informerar jag alltid om att just 

om dom då har rätt att bli mottagna och allt är klappat och klart så får dom 

informationen också att som när som helst kan bryta det här och gå tillbaka till 

grundskolan. 
 

Enligt Lärare 5 är en stor del av hans jobb att informera om vilka möjligheter som finns 

längre fram i livet både gymnasiet och arbetslivet. Ytterligare en stor del är att jobba 

med elevernas handikappmedvetande.  
 

Lärare 5 […]: det har vi det är en stor del utav mitt jobb att titta på gymnasier, vilka 

linjer finns. Det hela den här praktiken som vi gör där finns det där jobbar vi med alla 

elever, sen så finns det ju i det här också viktigast som man kallar för nåt sorts 

handikappmedvetande att prata med eleverna om vad de har för svårigheter. 
 

Lärare 2 jobbar i en klass för elever med långsam inlärning och har några elever som har 

utretts för eventuell placering i särskolan. Utredningen har visat att eleverna har lindrig 

utvecklingsstörning och i vissa fall även autism. Föräldrarna har tackat nej till särskolan. 

Enligt Lärare 2 pratar hon med föräldrarna för att hon vill informera om särskolan. Hon 

är tydlig med att föräldrarna inte behöver ta ställning direkt och om föräldrarna vill ha 

information kontaktar hon särskolesamordnaren som kommer ut och informerar 

föräldrarna.  
 

Lärare 2 […]: då pratar jag tillsammans med föräldrar och säger i alla fall, eftersom 

dom är särskolelever vore det kul att i alla fall lyssna, kanske vad särskolan innebär 

och du behöver inte ta ställning nu utan bara lyssna. Då ringer jag kommunen hon 

heter ”Särskolesamordnare 1” och ”Särskolesamordnare 1” hon ställer upp gärna hon 

är jätteduktig och bra. Sen kommer hon hit till skolan och tillsammans med 

”särskolesamordnare 1” och jag och rektor och föräldrar och hon informerar 
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föräldrar. Informerar och berättar allting och lämnar papper till alla. Ifall med mina 

elever har det varit så, lämnat papper till föräldern och sen har jag liksom samtalat 

med mamma eller pappa hur det ska bli ska eller är det med skrivelse eller inte och 

som frågar mig också vad jag tycker jag. 
 

Enligt Lärare 3 är det inte hennes jobb att informera föräldrarna om vilka konsekvenser 

som finns vid ett mottagande i särskola. Däremot säger hon att det enda hon, som lärare, 

kan göra är att få föräldrarna kan skriva på för att en utredning ska ske. Om den 

utredningen visar att eleven har rätt till särskola får föräldrarna information av 

särskolesamordnaren. Hennes strategier för att öka medvetenheten om konsekvenser för 

skolgång i särskolan är att hänvisa till särskolesamordnaren.  
 

Lärare 3 […]: ja alltså så här går det till, att det är ända vi kan göra med föräldrarna är 

att vi vill skriva på en utredning tillsammans med dom. Vi skriver och dom skriver 

på, utredningen skickas till elevstödsenheten och man för en utredning för att se om 

barnet är särskolemässig, heter det så särskolemässig eller inte? Psykolog gör en 

utredning och kommer fram till att barnet behöver gå i särskola, då får det här barnets 

föräldrar träffa särskolesamordnaren, den som placerar barnen i särskola i våran 

kommun. Hon träffar dom här föräldrarna för att diskutera den här rättigheten som 

särskola är och talar om för föräldrarna att dom tycker att det är bra med särskola. 

Hon berättar vad, jag vet inte vad hon berättar, för jag får inte vara med eller vi lärare 

får inte vara med. 
 

Enligt Lärare 4 måste processen hos föräldrarna få ta tid. Hennes strategier till att öka 

medvetenheten om vad det innebär att placera sitt barn i särskolan är att successivt 

informera föräldrar om särskolan och vilka möjligheter och hinder som finns där.  
 

Lärare 4 […]: jag kan tänka mig, på strategier är att man sakta men säkert bakar in 

det här tänket och lyfter läroplanen. För som jag har sagt det är en sorg och det är en 

process och hela det här och det tar tid, hos mig då där dom anses vara lite starkare, 

då är det klart att då vill man ju helst inte ha dom inskrivna, eller man, föräldrarna så 

att det är väl den enda strategi som jag har. 
 

Enligt skolpsykologen är svaret på att öka medvetenheten om konsekvenser av fullgjord 

skolgång är att ge föräldrarna tid. I hans arbete som psykolog är det han som delger 

föräldrarna svar på utredningen som görs för att ta reda på om det finns en orsak som ger 

rätt till mottagande i särskolan. 
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Skolpsykolog […]: frågan hur gör, man ju man ger föräldrar tid. Det är framför allt 

det de handlar om när man arbetar som psykolog och har gjort en sån utredning. Då 

ser jag till att framförallt när jag ska träffa föräldrarna att jag har ingenting efter det 

på den dan. För jag har ibland suttit kanske tre timmar och pratat om det här och sen 

har vi träffats igen och pratat i tre timmar man måste kunna erbjuda en massa tid. 

Ibland behövs det inte, det finns föräldrar som har accepterat det här och säger det här 

har vi vetat hela tiden. Och så men många gånger handlar det om tidsfaktorn vid 

utredningsenheter är det tyvärr så att man har väldigt mycket att göra ,man har väldigt 

mycket utredningar och behandlingar och så och man har ibland inte tillräckligt med 

tid. 
 

Kommentar:  

Särskolesamordnare 1 har stor del av att öka medvetenheten om konsekvenser av 

fullgjord skolgång i särskolan hos föräldrarna. Hela intervjun genomsyrar att hon 

berättar för oss vad hon ger för information till föräldrar som eventuellt ska placera sitt 

barn i särskolan. Det här är en strategi för att öka medvetenheten hos föräldrar som har 

ett barn med svårigheter. 
 

Lärare 5 jobbar mycket med att öka medvetenheten hos eleverna. I hans jobb ingår det 

att informera om vilka möjligheter eleverna har i sitt liv som vuxna, vilket blir en 

strategi för att öka medvetenheten om konsekvenserna, både positiva och negativa, av att 

de går i skolformen särskola. Eleverna själva lär sig att identifiera vad de har möjlighet 

att göra i framtiden. Det ger dem en rättvis chans att skapa drömmar om deras framtida 

liv. 
 

Lärare 3 anser att hon inte kan göra annat än att se till att föräldrarna skriver på papper 

för utredning. Det i sig är en strategi för att öka medvetenheten om konsekvenser hos 

personer som kommer i kontakt med särskolan eftersom de kommer att få information 

av särskolesamordnaren innan de väljer om särskolan passar deras barn eller inte.  
 

Enligt psykologen är det väldigt viktigt att ge föräldrarna tid när de får en utredning 

presenterad. Föräldrarna behöver tid för att kunna ta till sig informationen som de får för 

att sedan kunna ta beslut som de anser att särskolan eller grundskolan är bäst för deras 

barn.  
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Rutiner för mottagande i särskolan 
Vid intervjuerna med särskolesamordnarna gick vi igenom hur ett mottagande i 

särskolan ser ut i kommunerna. Båda särskolesamordnarna säger sig kräva noggranna 

utredningar vad gäller pedagogisk, psykologisk och medicinsk. Den sociala utredning 

som ska göras nämner inte särskolsamordnare 1. Enligt särskolesamordnare 2 väger de 

in den sociala sidan i utredningen men en social utredning görs inte konsekvent. Enligt 

särskolesamordnare 1 ska den pedagogiska och psykologiska utredningen stämma med 

varandra. 
 

Särskolesamordnare 2 […]:vi jättenoga med att då ska barnet vidare till 

basteamsutredning. Först för att få sin diagnos och har man då fått en diagnos en 

pedagogisk kartläggning, medicinskt och psykologiskt så. Social utredning som det 

står i direktiven från skolverket är man inte lika noga med, man väger ju in hela den 

sociala sidan men att det står att det ska vara en social utredning det gör vi inte 

konsekvent. 
 

Särskolesamordnare 1 […]:i och med att man märker att barnet har en försenad 

utveckling, utvecklingsstörning även, sen så finns det så system. Antingen så 

kontaktar förskolan eller skolan mig och då säger jag till dom att som först måste 

prata med föräldrarna, att föräldern är involverad i det hela, andra gånger då det 

föräldern som är först att kontakta mig och sen kontaktar jag skola. Sen går vi igenom 

och då gör ju informerar jag om särskolan väldigt noggrant och sen gör föräldern en 

ansökan om särskolan och då måste jag få in alla som har handlingarna, det känner ni 

till. Psykologutredning, pedagogisk utredning och medicinsk utredning och då ska ju 

psykologutredningen och pedagogiska utredningen vara samstämmiga. Det är det 

som är själva poängen för att då om psykologutredningen visar att eleven kanske är 

under 70 då, det är ju väldigt förenklat, men ändå ni förstår och den så visar den 

pedagogiska utredningen så skriver läraren att den kan med hjälp uppnå målen och så 

vidare borde komma och hela den här då är dom inte samstämmiga på så sätt och då 

måste man ju alltid ta upp en diskussion med föräldern igen hur man ska ställa dig till 

det här och framförallt en diskussion med läraren. 
 

Innan de allmänna råden kom från skolverket sa man att det var en persons helhetsbild 

som avgjorde om eleven skulle mottas i särskolan eller inte. Idag räcker inte en sån 

bedömning utan då krävs ytterligare bedömningar. Enligt särskolesamordnare 1 är det en 

mottagningsgrupp som går genom alla utredningar därefter sker ett mottagande eller inte 

särskolan.  
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Särskolesamordnare 1 […]: för tidigare sa man utifrån personens behov, man ska se 

till personens helhetsbild som man kan göra då att helhetsbilden har gjort att man 

ligger över 70 så att säga men ändå har helhetsbilden varit så kompakt svår att man 

har gjort ett mottagande i särskolan. Idag går man ännu längre och begär ytterlig 

utredning vi har också gett avslag. Nu sitter jag inte själv och läser det här längre utan 

då har jag en mottagningsgrupp som består av psykolog en annan specialpedagog och 

som vi nu också ska ha en samordnad skolsköterska till går vi alla igenom det här sen 

skriver på att vi rekommenderar nämnden heter det att godkänna ett mottagande eller 

göra ett avslag. 
 

Kommentar:  

Resultat av rutiner för mottagande visar att båda kommunerna gör noggranna 

utredningar innan ett barn mottas i särskolan. Enligt skolverket (2001) finns det 

allmänna råd som bör ligga till grund för ett mottagande i särskolan. De allmänna råden 

säger att det ska finnas psykologiska, pedagogiska, medicinska och sociala utredningar 

för att ha en god grund vid placering i särskolan. Båda kommunerna gör utredningar 

inom tre av fyra områden. Det området som inte utreds lika omsorgsfullt som de andra 

utredningarna är den sociala utredningen.  

Slutanalys 
Särskolesamordnarna är tydliga i att de har kunskap och medvetenhet när det gäller vilka 

konsekvenser det finns när ett barn blir placerat i särskolan. De lyfter att eleven inte har 

rätt att söka vidare till högre studier och de har svårt att komma in på arbetsmarkanden 

när de har betyg från gymnasiesärskolan. De framhåller även att arbetsmarknaden har 

blivit tuffare för elever som är allmänt lågpresterande och har de genomfört skolgången i 

särskolan har eleverna rätt till att få hjälp för att hitta ett arbete med lönebidrag eller 

daglig verksamhet. Lärarna som har en tätare kontakt med föräldrarna ser till stor del det 

positiva med att barnen blir mottagna i särskolan. De uppfattar att eleven då har rätt till 

ett motiverande arbete eller sysselsättning och att de har ett bättre skyddsnät efter 

skoltiden. Det är enbart lärare 5 som belyser att grundsärskolan, rent teoriskt, stänger 

vägar för studier på gymnasiet. Resultatet av intervjuerna med särskolesamordnarna och 

lärarna visar att kunskapen och uppfattningar om vilka konsekvenser som finns av 

placering i särskolan varierar lite. Större delen av lärarna visar inte att de har 

medvetenhet om att eleverna inte har rätt till högre studier och att de har tufft att få jobb 

på den öppna arbetsmarknaden, vilket kan vara en viktig kunskap när man uppmanar 

föräldrar att söka särskolan om barnet ligger i gränslandet. Däremot har de samtliga 
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kunskaper och uppfattningar om vilken hjälp elever har rätt till om man har genomfört 

skolgången i särskolan. Särskolesamordnare 1 framhåller hur arbetsmarkanden har 

hårdnat och att elever som är allmänt lågpresterande att få ett jobb i dagens samhälle. 

Har en elev rätt till särskola på grund av utvecklingsstörning, autism eller förvärvad 

hjärnskada kan ett mottagande i längden leda till att eleverna har någon form av 

sysselsättning istället för arbetslöshet.  
 

Skolpsykologen har fokus på att elever med lindig utvecklingsstörning egentligen inte 

har något val. De personerna kommer med stor sannolikhet inte klara av gymnasiet, 

vilket ofta leder till att de hoppar av skolan. I det fallet har eleverna inget kvitto på att de 

har genomfört någonting. Det scenariot är inte att föredra och grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan förbereder eleverna på ett annat sätt inför det vuxna livet. De får 

även hjälp till sysselsättning. Oberoende av vilken väg de väljer får eleverna det tufft 

men har mer hjälp och stöd om de har fullgjort skolgången i särskolan.  
 

Resultat på frågan om vilka konsekvenser som medför med att en elev har fullgjort sin 

skolgång i särskolan är särskolesamordnare, skolpsykologen och lärarna eniga. Den som 

visar ett bredare perspektiv på kunskap och uppfattningar är särskolesamordnaren som 

har ansvaret att informera föräldrarna som har barn som står inför en eventuell 

särskoleplacering.  
 

Resultatet av fokussamtalet med lärare 1-4 visar att de inte anser att det är deras ansvar 

att informera föräldrar om vilka konsekvenser som en elev ställs inför efter 

gymnasiesärskolan. Istället hänvisar de föräldrarna till särskolesamordnaren. Det är hon 

som har ansvar att informera föräldrar om vad särskolan innebär. I intervjun säger sig 

särskolesamordnare 1 att hon informerar föräldrar om konsekvenser för vidare studier 

och arbete men om de väljer särskolan får deras barn hjälp till sysselsättning efter 

avslutad skolgång. Resultatet av vilken information föräldrar anser att de har fått tagit 

del av är det ungefär hälften som anser att de har fått tagit del av konsekvenser som 

berör att rättigheter till högre studier försvinner. En förälder skriver i enkäten att det ska 

bli fortsatta studier för deras dotter. Det här resultatet visar att informationen som 

särskolesamordnaren påstår att hon ger föräldrarna inte når fram till alla. Speciellt inte 

till den föräldern som säger att det ska bli fortsatta studier för deras dotter. Det gjordes 

en undersökning i kommunen förra året som visar att långt från alla föräldrar ansåg att 

de fick tillräcklig information om särskolan innan de valde skolformen.  
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Resultatet av vilka strategier som används för att öka medvetenheten fungerar till viss 

del men har brister eftersom hälften av föräldrarna inte visar på att de är medvetna om 

vilka konsekvenser som finns efter att deras barn har gått ut skolan. 
 

Resultatet av vilka rutiner som finns vid mottagande i särskolan visar att kommunerna 

till stor del följer skolverkets allmänna råd för mottagande i särskola. Innan ett 

mottagande görs det noggranna utredningar inom psykologisk bedömning, pedagogisk 

bedömning och medicinsk bedömning. Ingen av kommunerna gör en social utredning 

kontinuerligt utan ser att den vävs in i det pedagogiska.  
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Kapitel 5 

Diskussion  

I kapitlet som följer kommer vi att diskutera våra resultat av studien och sätta dem i 

relation till teoribegrepp och tidigare forskning. 

Syftet med den här studien är att belysa särskolesamordnarnas, skolpsykologens och 

lärarnas uppfattning och kunskap om konsekvenser av att elever har fullgjort sin skolgång 

i särskolan. Dessutom vill vi belysa vilken information om konsekvenser föräldrar delges 

i samband med eventuell inskrivning i särskolan. Ett ytterligare syfte är att ta reda på 

vilka strategier särskolesamordnarna, skolpsykologens och lärarna använder för att öka 

medvetenheten om konsekvenser av vald skolgång, särskola eller inte. Ett vidare syfte är 

att i samband med studien öka kunskapen om hur rutiner för mottagande i särskolan ser 

ut i ett par kommuner i norra Stockholm och hur uppfattningar ser ut på fältet.  

 

Forskningsfrågor 

1. Vilka kunskaper och uppfattningar har särskolesamordnarna, skolpsykologens och 

lärarna om konsekvenser för att elever har fullgjort skolgång i särskolan? 

2. Vilka strategier använder särskolesamordnarna, skolpsykologen och lärarna för att 

göra föräldrarna medvetna på konsekvenser av vald skolgång? 

3. Vilken information upplever föräldrarna att de har fått om konsekvenser av 

särkoleplacering? 

4. Hur ser rutinerna vid mottagande i särskolan ut? 
 

I diskussionen har vi valt att skriva om fråga 2 och 3 under samma rubrik. Anledningen 

är att frågorna hänger ihop och är beroende av varandra i ett diskussionsforum.  
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Särskolesamordnarnas, skopsykolgens, lärarnas och föräldrarnas 
kunskaper och uppfattningar om konsekvenser av fullgjord skolgång i 
särskolan 

Resultat av intervjuerna visar att särskolesamordnarna är väl insatta i vilka konsekvenser 

en särskoleplacering kan ha för en elev. De är medvetna om vilka konsekvenser som 

finns både under och efter eleven har slutfört sin skolgång i gymnasiesärskolan. De 

framhåller både positiva och negativa konsekvenser.  
 

Som vi har redovisat tidigare har inte elever som har gått ut särskolan inte rätt till högre 

studier. Enligt Friborg (2001) ger grundsärskolan inte rätt till gymnasieskolans 

nationella program i och med det är vägen till universitet och högskola stängd. 

Särskolesamordnarna är väl medvetna om den här konsekvensen, vilket större delen av 

lärarna inte visar. I intervjuerna visar det sig att lärarna enbart tar upp vilka positiva 

konsekvenser som medför när en elev blir mottagen i särskolan det vill säga att eleverna 

får rätt till ett motiverande arbete med lönebidrag och aktivitetsersättning. Förutom att 

eleverna som har gått ut gymnasiesärskolan inte har rätt till vidare studier så har de 

mycket svårt att få jobb på den öppna arbetsmarknaden. Om eleverna istället har betyg, 

ej godkänd, från gymnasieskolan är chanserna något större att få ett jobb på den öppna 

arbetsmarkanden. Enligt Tideman (1998) kan man se en inskrivning i särskolan, på kort 

sikt, som bra och human. Men de får betyg från särskolan, vilket är ett faktum som 

påverkar möjligheterna på arbetsmarknaden. Enligt särskolesamordnare 1 drar 

arbetsgivarna öronen åt sig när de ser att personen har betyg från gymnasiesärskolan. 

Det visar att den etiketteringen och stämplingen eleverna får med sina betyg från 

särskolan gör att de får svårt att få en anställning på den öppna arbetsmarknaden. Ytterst 

få är villiga att anställa någon som har betyg från skolformen särskolan.  

Under intervjun med skolpsykologen ger han sin syn på hur arbetsmarknaden ser ut för 

elever som har en lindrig utvecklingsstörning. Oberoende om de väljer att gå i särskola 

eller inte. Dagens samhälle kräver för mycket och på en för svår nivå för att personer 

med lindrig utvecklingsstörning ska klara av de jobben som anses som enkla. 
 

Om personer som ligger i gränslandet väljer att gå i särskolan och får betyg från 

gymnasiesärskolan finns det ett större skyddsnät och mer hjälp att få efter skolans slut. 

Enligt särskolesamordnare 1 finns ett skyddsnät för de här eleverna som ger dem rätt till 

ett anpassat arbete eller daglig verksamhet. Under elevernas skoltid förbereds de för 
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arbetsmarknaden genom mycket praktik och mot de sista åren på gymnasiesärskolan ser 

studievägledarna till att hitta en aktivitet dit eleverna kan gå. Vilket arbete eller daglig 

verksamhet som tilldelas dem beror på vilken sysselsättning de bedöms att klara av. Den 

här synen lyfter lärarna fram under intervjuerna. Enligt lärare 1 är det eleven som vinner 

på att bli placerad i särskolan eftersom eleven får den här rätten till en sysselsättning 

som vuxen. Hon säger även att de elever som ligger i gränslandet och som väljer 

grundskolan och gymnasieskolan ofta slutar med förtidspensionering eller hamnar i 

kriminalitet och droger. I den intervjun nämner hon inte att den här sysselsättningen 

oftast är baserad på lönebidrag och aktivitetsersättning vilket innebär att personerna 

lever på bidrag och i längden slutar det i aktivitetsersättning. Enligt försäkringskassan 

(2007) har ungdomar som beviljats ersättning på grund av förlängd skolgång ökat 

kraftigt. Det här visar att elever som genomfört skolgången i särskolan, har en det skett 

en ökning vid beviljandet av aktivitetsersättning. Det visar att allt fler elever från 

särskolan lever på bidrag. Däremot har gruppen som är svaga i gymnasiet inte ökat den 

ligger konstant. Det innebär att de eleverna, som kan ha samma svårigheter som elever i 

gränslandet mellan särskola och grundskola, inte ansöker om aktivitetsersättning på 

grund av nedsatt arbetsförmåga.  
 

Många artiklar och avhandlingar lyfter fram fördelar med särskolan men påpekar även 

konsekvenser som särskolans stämpel skapar. Enligt Elinder (2001) är fördelar med 

särskolan att klasserna blir mindre och undervisningen mer individualiserad. Baksidan 

av särskolan är att eleverna inte når kunskapsmålen och behörigheten till högre studier 

uteblir. Den avvikarrollen leder ofta till en sjukroll som anvisas en skyddad verksamhet 

och ett framtida bidragsberoende. Den här sjukrollen som blir när en person lever på 

bidrag och inte kan klara sig på egen hand kan leda till att personer som lever i den 

verkligheten socialiseras in i en del av samhället och beteer sen därefter. Enligt Bourdieu 

socialiseras man in i samhället spelregler och beteer sig den därefter (Broady 1998). Om 

en person som ligger i gränslandet mellan särskola och grundskola blir placerad i 

särskola kan den placeringen leda till att personen börjar bete sig efter hur han eller hon 

förväntas bete sig på av mottagandet i särskolan. I ett längre perspektiv finns det risker 

att eleven inte kommer att söka arbete på den öppna arbetsmarknaden för att det inte 

förväntas av en person som har gått i särskolan. Det kan vara en andledning till varför 

försäkringskassans rapport visar att det är fler elever som har gått ut särskolan som 

ansöker om aktivitetsersättning än elever som har gått i ut gymnasiesärskolan.  
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Enligt lärare 5 är det inte konsekvenser av särskolan utan konsekvenser av elevens 

funktionshinder som gör att eleverna inte har samma möjligheter som de elever som 

klarar grundskolan. Han förtydligar även att grundsärskolan stänger vägar för studier på 

gymnasiet. Det här är ett annat synsätt som har berörts lite tidigare. Oavsett om eleverna 

går i särskolan eller inte kommer de ha svårt att klara sig på den öppna arbetsmarknaden. 

En elev som går gymnasieskolan som ligger i gränslandet har med stor sannolikhet svårt 

att klara av studierna. Enligt särskolsamordnare 1 har den eleven en större chans att få ett 

arbete än den som har betyg från gymnasiesärskolan. En ytterligare orsak till att 

gymnasieeleven kan få ett arbete kan bero på att den är insocialiserad i ett samhälle där 

man ska söka jobb efter gymnasiet. Eleven från gymnasiesärskolan har blivit 

insocialiserad i en annan gren av samhället vilket kan leda till att personen inte försöker 

söka jobb utan nöjer sig med aktivitetsersättning och sysselsättning inom daglig 

verksamhet eller ett arbete med lönebidrag.  
 

Enligt särskolesamordnare 1 har klimatet på arbetsmarkanden hårdnat oerhört under de 

senaste åren och den trenden fortsätter. Enligt Tideman (2006) om en person är 

handikappad eller inte beror på vilken tid och i vilket samhälle personen lever i. Miljön 

och samhället är två stora faktorer som påverkar om personer med betyg från särskolan 

klarar av ett jobb och om arbetsgivare är villiga att anställa dem. Längre tillbaka i tiden 

fanns det arbeten för personer som hade kognitiva svårigheter men med tiden blir de 

jobben allt färre.  
 

Särskolesamordnare 1 […]:en utredning den gjordes ju 1993. Elmander och 

Elmanuas gjorde en utredning som visar att elever som har gått i vanlig 

grundskoleklass och som inte är identifierad med utvecklingsstörning och därmed 

heller inte inskrivna i särskolan trots att som erhällde sen en intelligenskvot som 

lindrigt utvecklingsstörda klarar sig bättre som vuxna ur intelligens synpunkt. 
 

Elmander och Elmanuas utredning visade att elever som genomfört grundskolan klarade 

sig bättre som vuxna och den gjordes år 1993. Det var över tio år sedan och det fanns 

mer jobb anpassade för personer med svårigheter. När dagens samhälle hårdnar allt mer 

ställer vi oss frågan om det är bättre för elever som ligger i gränslandet att bli mottagna i 

särskolan. Där får de en mer anpassad undervisning och placeringen leder till att 

personerna får hjälp till sysselsättning i sitt fortsatta liv. Eller är det bättre att bli placerad 

i grundskolan och hoppas på att de får ett arbete men med stor sannolikhet är det 

arbetslösheten som väntar.  
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Strategier som används av särskolesamordnarna och lärarna för att öka 
medvetenheten om konsekvenser av vald skolgång och information som 
föräldrarna upplever sig har tagit del av 

Av resultatet av vår studie så visar det att större delen av lärarna anser att det inte är deras 

arbete att informera föräldrar om vad särskolan innebär och de hänvisar till 

särskolesamordnaren. En strategi som lärarna använder för att öka medvetenheten om 

konsekvenser av särskolan är att föreslå en utredning om eleven uppfyller kraven för att 

bli erbjuden särskolan. I och med det måste föräldrarna skriva på att en utredning får 

genomföras och då hamnar det på särskolesamordnarnas bord att informera föräldrar om 

vad särskolan innebär, både under skoltiden och vad som händer efter. Det här i sig är ett 

sätt att öka medvetenheten om konsekvenser eftersom föräldrarna kommer att få 

informationen oavsett om de är mogna och redo att höra vad som sägs på 

informationsmötet.  
 

Särskolesamordnare 1 har stor del av att öka medvetenheten om konsekvenser av 

fullgjord skolgång i särskolan hos föräldrarna. Hela intervjun genomsyrar att hon berättar 

för oss vad hon ger för information till föräldrar som eventuellt ska placera sitt barn i 

särskolan. Det här är en strategi för att öka medvetenheten hos föräldrar som har ett barn 

med svårigheter. Enligt skolverkets allmänna råd om mottagande i särskolan ska den som 

ansvarar för utredningen informera vårdnadshavarna om vad utredningen innebär. När 

utredningen är klar ska föräldrarna delges resultatet av utredningarna samt vad det 

innebär för barnet. I de fallen när särskola kan erbjudas ska vårdnadshavarna få 

information av en person med ingående kunskap om skolformen. Vårdnadshavaren har 

därefter rätt att välja skolform för sitt barn (Skolverket 01:669 (2001) s.19). I och med att 

kommunerna har direktiv från skolverket att föräldrarna ska delges information från en 

person som har ingående kunskap om skolformen har det hamnat hos 

särskolesamordnarna i de kommuner vi har genomfört studien.  
 

Enligt skolpsykologen är det viktigt att ge föräldrarna tid när de får svaren på utredningen 

presenterade. I många fall kan det behövas många timmar för att föräldrarna kan ha 

många frågor. För att kunna ta rätt beslut om skolplacering för sitt barn behöver 

föräldrarna få tid att fundera och ta in resultat. Därefter måste de få information om vad 

särskoleplacering kommer att innebära för sitt barn.  
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Särskolesamordnarna informerar om konsekvenser men alla föräldrar anser inte att de har 

fått information, vilket kan bero på flera omständigheter men en kan vara att man inte är 

mottaglig för den informtionen vid det mötet. En faktor kan vara att föräldrarna precis har 

tagit del av utredningen som visar att barnet får bli mottagen i särskolan. Vid den 

tidpunkten kan det finnas många tankar som gör att föräldrarna inte kan ta emot all 

information som ges. I intervjun med särskolesamordnare 1 berättar hon att det har 

genomförts en undersökning i kommunen, där de har frågat föräldrar till elever som går i 

särskolan om de anser att de fick tillräcklig information om särskolan innan de valde 

skolformen för sitt barn.  
 

Särskolesamordnare 1 […]:jag vet alltså inte det är svårt att veta. Vi gjorde en 

enkätundersökning förra året på två skolor i kommunen. En av frågorna var: Anser ni 

att ni fick tillräcklig information innan ni valde särskolan? 70 procent anser att de 

fick det. Det tycker jag var lågt man vill komma över 90 procent i alla fall. 
 

Enligt skolverket (2002) finns det en splittrad bakgrund när det gäller vilken uppfattning 

föräldrarna har om vilken information de har fått tagit del av för att kunna välja skolform 

för deras barn.  
 

I resultatet av vilken information föräldrarna uppfattar att de har fått om konsekvenser för 

placering i särskolan varierar. Ungefär hälften har en uppfattning om att deras barn inte 

har rättighet att söka högre studier och att det blir svårt med arbeten. De föräldrarna som 

hade fått den här informationen visste även att deras barn kan få jobb inom Samhall eller 

daglig verksamhet. Däremot den andra hälften uppgav att de inte hade fått information. 

En förälder skriver att de precis har börjat i högstadiet och vill bara ha information om 

gymnasiet just nu. En annan förälder uppger att det ska bli fortsatta studier efter särskolan 

för deras barn. Den föräldern har antingen inte fått information om vad särskolan innebär 

eller inte varit mottaglig för den informationen vid informationstillfället.  
 

Vårt resultat på den här studien visar att kommunerna anser sig informera men i många 

fall har inte informationen kommit till sitt rätta. Av det kan vi dra slutsatsen att 

särskolesamordnaren inte har tillräckliga strategier för att öka medvetenheten om 

konsekvenser.  
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Rutiner för mottagande i särskolan 
För att bli mottagen i särskolan krävs det en noggrann prövning med utredningar om 

barnet har en utvecklingsstörning eller andra svårigheter som ger rätt till mottagande i 

särskolan. Utredningarna bör omfatta medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska 

bedömningar och aspekter (Skolverket 2006:01333 (2001) s. 8). 
 

I kommunerna där vår studie har genomförts görs det noggranna utredningar inom tre av 

fyra utredningsområden innan ett mottagande i särskolan görs. Den utredningen som inte 

görs konsekvent är den sociala utredningen. Den vävs in i den pedagogiska bedömningen 

vilket inte är syftet från skolverkets sida. Skolverket (2001) har gjort en tillsyn på den 

obligatoriska särskolan. Den visar att nio av elva kommuner inte uppfyller 

författningarnas krav när det gäller utredningar och mottagande i särskolan. Vi ser att 

brister i utredningen finns eftersom det kan finnas bitar i den sociala miljön som kan ge 

ytterligare klargöranden till barnets svårigheter.  
 

Enligt särskolesamordnare 1 ska den psykologiska och pedagogiska utredningen stämma 

överens. Om de inte överensstämmer måste man ta upp en diskussion med samtliga parter 

för att kunna fatta rätt beslut. Hon säger även att en elev som bedöms ha ett IQ under 70 

men har en väldigt bra social kompetens som har möjlighet att klara sig i grundskolan då 

ska man ifrågasätta ett mottagande i särskolan. I och med att det här ifrågasättandets gör 

medverkar det till att felaktiga placeringar blir färre. Om utredningarna inte stämmer 

överens är inte kommunen villiga att bevilja ett mottagande i särskolan. Om det sätts på 

sin spets kan konsekvenserna gå åt andra hållet, det vill säga att barn som har rätt till 

särskola inte får bli mottagen. Då behövs ytterligare utredningar göras för att ett rättvist 

beslut ska kunna tas.  
 

I övrigt visar vår studie på att rutiner för mottagande i särskola ser bra ut. Samtliga 

parter är noggranna med att det finns utredningar på barnen. Inget barn skrivs in på 

felaktiga grunder. Enligt skolpsykologen finns det inget barn som är felaktigt mottagen i 

särskolan. däremot finns det fler barn som är i behov av särskolan men där ingen 

placering har blivit aktuell. 
 

Skolpsykolog […]: i många tiotals år och det kan ju naturligtvis vara så att det finns 

elever i vissa kommuner som skrivs in på grund av att man inte har tillräcklig 

utredning men så är inte fallet i den här kommunen 
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Avslutande reflektioner 
Den här studien visar att kommunerna följer skolverkets allmänna råd om mottagande i 

särskola till stor del. Det är inom den sociala utredningen som det kan finnas brister. 

Alla intervjuade påstår att det inte finns någon elev som är felplacerad i särskolan. Vi ser 

att det kan bero på att särskolesamordnare 1, skolpsykologen och lärarna anser att de 

barnen som befinner sig i gränslandet är rätt placerade i särskolan. I ena kommen säger 

särskolesamordnaren att gränslandsbarnen placeras i samundervisningsklasser där 

undervisningen sker i långsammare tempo. Vi ställer oss frågande till hur det ser ut i 

övriga landet. År 2001 gjordes en tillsyn på den obligatoriska särskolan som visar att nio 

av elva kommuner har brister när det gäller utredning och mottagande i särskolan 

(Skolverket 2001). Har det skett en förändring under de senaste sex åren? Eller blir barn 

placerade i särskolan om de befinner sig i gränslandet?  
 

Vi ser att ett mottagande i särskolan för elever som ligger i gränslandet är ett dilemma. 

Var är det rätt att placera för att barnet ska ha flest möjligheter att få ett bra fortsatt liv? 

Olika sidor har visat sig i vår studie. Det ena är att ett mottagande leder till att eleverna 

kommer att arbeta inom skyddade verksamheter och bli bidragsberoende, vilket kan leda 

till utanförskap gentemot det övriga samhället. Det andra är att mottagande i särskolan 

leder till att eleverna har ett skyddsnät och kommer med stor sannolikhet inte hamna i 

arbetslöshet, kriminalitet och droger. Elever som genomför grundskolan har inte samma 

skyddsnät och får inte samma stöd när de ska ut på arbetsmarknaden som elever från 

särskolan. I de fallet kan de å ena sidan få större chanser att få ett arbete på den öppna 

arbetsmarkanden och chans till att vidareutbilda sig, vilket elever från 

gymnasiesärskolan har stora svårigheter med. Dilemmat om var de här eleverna ska 

placeras är komplicerat. Vi ser både fördelar och nackdelar men vilken som väger högst 

är svårt att säga. Det måste vara enskilda beslut hos varje individ och föräldrarna måste 

få veta om vilka konsekvenser som kan medfölja. Därefter får var och en ta ställning till 

vad som passar deras barn bäst.  
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Nya frågor 
Efter och under tiden vi genomförde den här studien har många närliggande frågor dykt 

upp. Vi har förslag på fortsatta studier inom ämnet men med ett annat fokus.  
 

I vår studie har det visat sig att flertalet lärare anser att ansvaret ligger på 

särskolesamordnaren att informera om vad särskolan innebär. Samtidigt visar studien att 

lärarnas uppfattningar till stor del handlar om de positiva konsekvenserna. Det här skulle 

vi vilja veta mer om. Ska det enbart ligga på särskolesamordnarna att informera föräldrar 

om skolformen när det är lärarna som har en mer regelbunden kontakt med föräldrarna? 

Var vänder sig föräldrarna i första hand om information? Vi tror att det är till lärarna och 

anser att medvetenheten och kunskaper måste blir större, speciellt hos de lärare som 

arbetar i samundervisningsklasser men även hos lärare överlag.  
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Bilaga 1 

Föräldraenkät 
Vi är två studenter som ska skriva en c-uppsats som handlar om 
konsekvenser för skolplacering i särskolan. Därför behöver vi information i 
forskningssyfte till vår c-uppsats och behöver er hjälp att besvara ett par 
frågor. Ni behöver inte uppge namn då ni förblir anonyma. 
 
Syftet med följande frågeställningar är att få en inblick i vilka uppfattningar 
och vilken medvetenhet föräldrar har om konsekvenser vid val av skolgång 
i särskolan.  
 
Fyll i enkäten och skicka tillbaka den till skolan senast torsdag den 22/11. 
 
Tack på förhand,  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Susanne Petersson och Kirstin Kostiainen. 
 
Vid frågor går det bra att kontakta oss via mail: 
Susanne: susanne.petersson@student.lhs.se
Kirstin: kirstin.kostiainen@student.lhs.se
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     Bilaga 1 

Frågor 
1. Vilken uppfattning har du/ni om fördelar och nackdelar med 

särskolan som skolform? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

2. Vilken information har du/ni fått om möjligheter och hinder för ert 
barn efter avslutad skolgång i särskolan vad gäller yrkesarbete eller 
fortsatta studier? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

 
 
Kirstin, Kostiainen och Susanne Petersson 
Plats: 
Närvarande: 
Datum: 

Intervju  

Syfte med undersökningen 

Syftet med den här studien är att belysa politikernas, lärarnas och föräldrarnas 
uppfattning och kunskap om konsekvenser av att elever har fullgjort sin skolgång i 
särskolan. Ett ytterligare syfte är att ta reda på vilka strategier politikerna och 
lärarna använder för att öka kunskapen om konsekvenser av vald skolgång, 
särskola eller inte. 
 

Intervjufrågor 

Vi ska skriva om konsekvenser av placering i särskolan, då riktat mot barn som ligger i 
gränslandet, mellan särskola och grundskola. 

° Vad har du för uppfattningar om vilka konsekvenser särskoleplacering kan ha för 
ett barn i gränslandet? 
 

° Har du tanke på lösning? 
 

° Vilka strategier använder ni för att öka medvetenheten om konsekvenserna? 
- Till föräldrarna 
- Lärarna på skolorna 
- Skolledningar 
 

° Har du tanke på hur medvetenheten skulle kunna bli ännu bättre? 
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Bilaga 3 
 

Medverkande i intervjuer för underlag till 
c-uppsats 
Datum:  
 
 
Har idag deltagit i intervju i forskningssyfte och underlag för C-uppsats, ”Konsekvenser 
av skolplacering i särskolan.” Intervjun är sparad på ljudupptagning och kommer att 
transkriberas.  
 
 
 
 
Namnteckning 
 
 
 
 
 
 
 
Namnteckning 
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