
Specialpedagogiska institutionen 

Självständigt arbete 15 hp grundnivå 

Specialpedagogik 

Förberedande kurs i specialpedagogik (30hp) 

Vårterminen 2009 

Examinator: Fia Andersson 

 

Grundskola eller 
särskola? 
En undersökning om att välja skolform för 

barn med funktionsnedsättning 

 

Maria Arnberg och Iréne Pierre



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Grundskola eller särskola?  
 
 En undersökning om att välja skolform för barn med funktionsnedsättning 
 
  Maria Arnberg och Iréne Pierre   
 

 

Sammanfattning 
 
Syftet med vår studie har varit att belysa hur föräldrar till barn med funktionsnedsättning som 
mottagits i särskolan resonerar kring val av skolform. Vi ville undersöka hur val av skolform kan gå 
till och vad som kan avgöra ett skolformsval. Vi ville också få insikt i om föräldrarna upplevde att de 
har/hade ett val och om valet fått några konsekvenser. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning som är mottagna i grundsärskolan.  
 
Vi har intervjuat föräldrar till tre barn. Genom intervjuerna fick vi ta del av gripande 
levnadsberättelser där föräldrarna kämpat för att deras barn ska få det stöd i skolan som de enligt lag 
har rätt till. Intervjuerna visade att föräldrarna upplever att val av skolform egentligen inte är/var ett 
val. Föräldrarna är oroliga för att deras barn inte ska få tillräckligt stöd om de går kvar i grundskolan. 
Det är i slutändan resurserna som avgör vilken skolform föräldrarna upplever sig kunna välja. Några 
föräldrar har haft sina barn i grundskolan under flertalet år och de upplever att deras barn inte fått sina 
behov tillgodosedda i grundskolan och att det har varit huvudanledningen till att föräldrarna valt 
grundsärskolan. Några föräldrar upplever att när deras barn börjar grundsärskolan finns det inte heller 
där tillräckligt med resurser. Alla föräldrar upplever att valet är/ har varit jobbigt.  
 
Vi vill tacka föräldrarna som vi intervjuade, för er dyrbara tid och att vi fick ta del av era berättelser. 
Utan er hade inte uppsatsen varit möjlig! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: 
Funktionsnedsättning, grundsärskola, grundskola, inkludering, skolform,  
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Inledning 
Under hela 1900-talet har vi sett en ökning av antalet elever som mottas i särskolan (Skolverket, 
2006). Enligt den nationella statistiken (Skolverket, 2006) har antalet elever under 1990-talet ökat i 
både grundskolan och särskolan. Samtidigt med denna generella elevökning har andelen elever som 
går i särskolan ökat markant från 0,8 procent till över 1,4 procent. Elevökningen i grundskolan läsåren 
1992/93-2002/03 var 19 procent och motsvarande ökning i den obligatoriska särskolan 80 procent. 
Man ser vidare i Skolverkets undersökning att det är eleverna i grundsärskolan och framför allt de 
elever som kan finnas i en gränszon mellan grundskola och särskola som ökat. Nu har denna ökning 
mattats av men andelen elever i särskolan har hamnat på en betydligt högre nivå än tidigare.  

Vad beror då ökningen på? Är det ett mått på att grundskolan som den ser ut idag inte klarar av sina 
åtaganden? En skola för alla, är det fortfarande en skola för alla utom de eleverna med stora 
svårigheter och/eller funktionsnedsättning? Vi vill genom några intervjuer med föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning som är mottagna i särskolan belysa valet av skolform och vad som kan ligga 
bakom ett val. 

  

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva hur några föräldrar till barn med funktionsnedsättning 
som är mottagna i särskolan resonerar kring val av skolform.  

 

Problemställningar 

Det vi hoppas kunna få insyn i är bland annat följande:  

• Hur gick valet av skolform till? 
• Upplevde föräldrarna att de hade ett val? 
• Hur ser situationen i särskolan ut idag och vad har valet inneburit? 

 
                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                       

Teoribakgrund 

Funktionshinder eller funktionsnedsättning 

Danemark (2005) menar att ha en funktionsnedsättning är i sig inget ovanligt och det betyder inte 
heller att man är funktionshindrad. Alla har någon period i livet någon form av funktionsnedsättning 
utan att man betraktas som funktionshindrad. En del funktionsnedsättningar kan man kompensera t ex 
med glasögon för den som ser dåligt eller med en hörapparat som förbättrar hörseln. 
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Funktionsnedsättningen förhindras enligt Danemark (2005) på detta sätt att bli ett funktionshinder. En 
funktionsnedsättning kan alltså bli mer eller mindre funktionshindrande beroende på miljön men också 
vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Samhället står för många kompensatoriska åtgärder. Hissar, 
rulltrappor, bussar är några exempel på insatser som kan förhindra funktionshinder.  Det är brister i 
tillgänglighet, information, allmänna kommunikationsmedel och liknande som skapar funktionshinder 
enligt Danemark (2005). Ett funktionshinder blir det först när nedsättningen innebär en begränsning 
för individen i samhället (Grönvik, 2005). 

Grönvik (2005) menar att det är först när man kan tala om en systematisk begränsning som det blir ett 
handikapp i vidare bemärkning. Handikapp ses som status i relationen mellan individ och samhälle.  
Handikapp är dock inte samma sak som funktionsnedsättning eller funktionshinder utan ska ses i ett 
vidare perspektiv. Man kan vara handikappad utan att vara funktionshindrad t ex att vara kvinna kan i 
vissa hänseenden vara handikappande utan att för den saken vara ett funktionshinder (Grönvik, 2005).  

Numera har begreppet handikapp som tidigare användes nästan helt försvunnit och ersatts av 
begreppet funktionshinder även om betydelsen inte är exakt då funktionshinder ibland används för en 
individuell egenskap och ibland för att visa på relationen till omgivningen (Grönvik, 2005). För 
Grönvik (2005) är begreppet funktionshinder ett tomt begrepp som beroende på i vilken kontext det 
används fylls med innebörd. Begreppet har enligt Grönvik (2005) ingen allmänt accepterad betydelse. 

 

Standardisering av språket kring 
funktionshinderbegreppet 

Förhammar (2004) anser att vi de senaste två seklerna kan se en förändring av begreppet 
funktionshinder från en medicinskt definierad personlig egenskap till ett personligt attribut. WHO 
Världshälsoorganisationen gjorde på slutet av nittiotalet en klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa eller ICF som den internationella klassifikationen heter. ICF har som 
övergripande mål att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga 
och funktionshinder i relation till hälsa. Man kan läsa i den svenska översättningen, klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsas förord:  

ICF tillhör en ”familj” av klassifikationer, som utvecklats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att 
tillämpas på olika aspekter av hälsa. WHO-familjen av internationella klassifikationer erbjuder en 
begreppsram för att koda ett brett omfång av information om hälsa (t.ex. diagnoser, 
funktionstillstånd och funktionshinder samt orsaker till kontakt med hälsovård och service) och 
använder ett standardiserat gemensamt språk som möjliggör kommunikation världen över om hälsa 
och hälsovård inom olika yrkesområden och vetenskaper. (Socialstyrelsen 2003, s.3).  

Modeller för definition av funktionshinder  

Hur kan man då definiera gruppen med funktionshinder? Grönvik (2005) tar upp flera olika modeller 
för definition av funktionshinder.  

Diagnos- och/eller funktionsförmågebaserad avgränsning: 

Grönvik (2005) beskriver att den medicinska modellen utgår från en medicinsk diagnos och 
funktionshindret/funktionsnedsättningen är något kroppsligt avvikande. Orsaken är fysisk eller mental 
sjukdom eller skada och har ingen koppling till omvärlden. Konsekvensen blir att individen blir bärare 
av problemet och att man inte ser de brister som finns i miljön. Lösningen på problemet nedsättningen 
enligt Grönvik (2005) blir att bota patienten, eller åtminstone hjälpa patienten till ett sätt att fungera 
mer normalt. Eftersom problemet ligger hos individen söker man lösningar genom individuella 
åtgärder. Många av hjälpmedlen som finns härrör från en önskan att lösa individens problem och 
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kompensera för de brister som nedsättningen innebär. Modellen får ofta kritik för att bara se till 
individen och ej till den sociala kontexten enligt Grönvik (2005). 

Omgivningsbaserad avgränsning: 

Grönvik (2005) beskriver vidare att den sociala modellen ser den omgivande miljön kring den 
funktionshindrade som problemet. Den sociala modellen växte fram ur kritiken av diagnos- och 
funktionsförmågebaserade modeller på 1970-talet. Sociologen Michael Oliver är en av 
nyckelpersonerna bakom ”The social model”, den sociala modellen. Grönvik (2005) framhåller 
Olivers uppfattning att individer med funktionsnedsättning är en minoritetsgrupp och att samhället 
genom sin okunskap och bristande förmåga förtrycker dem. Bristerna finns alltid i miljön och det är 
det diskriminerande samhället som har handikappat individen. Ett exempel, är en rörelsehindrad 
funktionshindrad av sin kroppsliga nedsättning eller är det avsaknaden av hiss i huset där han bor som 
gör honom funktionshindrad? Enligt den sociala modellen är det enbart miljön som hindrar och det 
leder till funktionshinder. De individuella egenskaperna hos individen är oväsentliga utan fokus läggs 
på det som utgör hinder i vardagen. Den sociala modellen har fått kritik enligt Grönvik (2005) för att 
vara svår att operationalisera och har därför ansetts vara tveksam i empiriska sammanhang. 

Avgränsning genom både sociala och individuella avgränsningar: 

Sedan 1970-talet har den svenska handikappolitiken baserats på ett relativt handikappbegrepp det vill 
säga handikapp är något som uppstår i mötet mellan individ och omgivning (Grönvik, 2005). Det 
relativa perspektivet anser det viktigt att skilja på vad som är egenskaper hos individen och vad som är 
egenskaper hos miljön. Man ser till mötet mellan individen och dennes tillkortakommanden och 
miljön. Man försöker se ur perspektiv från både den medicinska modellen och den sociala modellen. 
Dessa modeller utgör enligt Grönvik (2005) i det relativa tänkandet ett komplement till varandra och 
ingen av modellerna är ensamt rådande utan en blandning av båda är önskvärd. En individ med 
funktionsnedsättning behöver ses ur perspektiv från både medicinskt och socialt håll för att få den 
hjälp han/hon behöver. Det är både avsaknaden av hiss och rörelsehindret i sig som ger 
funktionshindret.  
  

 Avgränsning genom administrativ definition av funktionshinder: 

Välfärdstaten skapar gruppen funktionshindrade genom administrativa definitioner enligt Grönvik 
(2005). De som får ett visst stöd anses vara funktionshindrade. Ofta måste man ha en diagnos- 
och/eller funktionsförmågebaserad utredning gjord för att få stödinsatser. Detta sätt att definiera 
funktionshindrade har enligt Grönvik (2005) en lång historia. Man kan spåra tänkandet ända bak till 
den brittiska fattigvårdslagstiftningen över 100 år sedan. Avgränsning genom administrativ definition 
av funktionshinder används bland annat av kommun och landsting. Ofta är rätten till vårdbidrag 
(Förordning 2000:1047) och Lss-insatser (Lag 1993:387) en sådan väg att definiera vilka som har 
funktionshinder på enligt Grönvik (2005).   

Kritik mot avgränsning genom administrativ definition av funktionshinder och den sociala modellen 
riktas enligt Grönvik (2005) bland annat av postmoderna kritiker och från feministiskt håll. Grönvik 
(2005) refererar till Thomas som menar att kritiken bygger på subjektets frånvaro i modellerna, 
individens egna upplevelser saknas. Funktionshinder kan inte definieras utan att ta den individuella 
upplevelsen av att vara funktionshindrad i beaktande. Den subjektiva upplevelsen av kroppen finns 
varken i den sociala modellen eller i den medicinska.  
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”The laminated system”- en indelningsmodell enligt Danemark och Bhaskar: 

The laminated system är ett inkluderande synsätt. Danemark (2005) refererar till Danemark och 
Bhaskar som menar att det finns en rad mekanismer som bidrar till att forma funktionshinder och 
handikapp. De urskiljer sju nivåer där dessa mekanismer återfinns, fysikalisk, biologisk, psykologisk, 
psykosocial, socioekonomisk, kulturell och normativ nivå. De ser nivåerna som komplement till 
varandra. Det är flera nivåers perspektiv som samspelar när man studerar handikappvetenskapliga 
fenomen. Det man enligt Grönvik (2005) vill aktualisera är teorier om de olika mekanismerna som 
bidrar till formandet av det fenomen man studerar. Helhets synen är viktig. De insikter vi får hur 
funktionshinder formas i de olika perspektiven ger tillsammans en helhets bild där alla delar har ett 
värde utan inbördes ordning. Betydelsen av de olika mekanismerna varierar beroende på i vilken 
kontext och av vilken aspekt funktionshinder och handikapp studeras (Grönvik, 2005). I ”the 
laminated system” ingår den medicinska modellen och den sociala modellen tillsammans med andra 
perspektiv.  

Senare synsätt på modeller 

Det finns även teorier om att generella och universala modeller är på väg att tappa sin 
genomslagskraft. Grönvik (2005) refererar till Giddens som menar att detta beror främst på att 
samhället går mot ett mer individualiserat tankesätt där identiteten och de egna valen ställs i centrum i 
allt större utsträckning. Det förutbestämda är inte längre förutbestämt av sociala förhållanden och 
kroppsliga egenskaper. Nu ses sällan handikapp ur bara en modells perspektiv utan oftast en blandning 
av flera. Valet av definitionmodell kan ha konsekvenser för vem som betraktas som funktionshindrad 
och vad funktionshindret består av. Nu börjar fler och fler acceptera begreppets definitionsmässiga 
mångfald och Grönvik (2005) menar genom att referera till Altman att det intellektuella krutet bör 
läggas på att beskriva hur man definierar begreppet i just den aktuella situationen först och 
främst. Grönvik (2005) menar att funktionshinder saknar en självklar och obestridd definition och 
måste därför aktiv fyllas med det innehåll som för stunden är meningsfullt.  

Normalitet och avvikelse 

Vad är godtagbart, normalt? Gränsen sätts alltid utifrån ett normalperspektiv. De som anser sig 
normala sätter gränserna för resten av befolkningen. Danemark (2005) menar att när vi talar om 
funktionsnedsättningar kan det röra sig om en eller flera funktioner som inte fungerar normalt och han 
uttrycker det på följande sätt: ”Vad som anses som normalt är det som bedömaren uppfattar som 
avvikande från det som är statistiskt normalt”. (Danemark 2005, s. 13). 

Vilka individer som definieras som funktionshindrade har varierat under olika tidsperioder. Det är inte 
samma nedsättningar som definieras som funktionshinder idag som för 250 år sedan. Det som är 
normalt i ett samhälle under en tid är kanske inte godtagbart i ett annat eller i en annan tidsperiod 
(Brodin och Lindstrand 2004). Föreställningen att personer med funktionshinder är avvikande har 
djupa rötter (Olsson 2004).  

 Enligt Olsson (2004) hade de funktionshindrade ungefär samma levnadsvillkor som de övriga under 
1700-talet och 1800- talet. Många förvärvsarbetade, männen ofta med hantverk eller som drängar 
medan kvinnorna hade tjänst som pigor. Det har alltid funnits en koppling mellan fattigdom och 
funktionshinder (Förhammar & Nelson, 2004). Individer har under vissa tidsperioder klassats som 
funktionshindrade på grund av sin oförmåga att försörja sig själv. Man kunde till exempel se en 
radikal ökning bland de fattiga och/eller funktionshindrade under industrialiseringen då många inte 
längre kunde försörja sig på hantverk eller ute på gårdarna som drängar eller pigor (Brodin & 
Lindstrand, 2004). 
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Enligt Olsson (2004) motiverade man under 1700- och 1800-talet ett avskiljande både utifrån den 
funktionshindrades och samhällets behov. Ofta blev avvikelsen stigmatiserande det vill säga individen 
kände sig märkt. De funktionshindrade betraktades som avvikande i flera avseenden enligt Olsson 
(2004). Avvikelsen visade sig framförallt ur religiöst, medicinskt, folkligt och arbetsmarkandspolitiskt 
perspektiv. Detta innebar bland annat att för att kunna gifta sig var man tvungen att kunna försörja sig. 
Som funktionshindrad hade man dock svårt att hitta arbete som räckte att försörja en familj på särskilt 
under 1800-talets senare hälft och framåt. Andelen som förvärvsarbetade minskade från 80 % till 50 % 
under 1800-talet (Olsson, 2004). 

Man fick inte heller enligt Olsson (2004) ha vissa typer av åkommor för att få gifta sig. Man ville inte 
att lyten eller sjukdomar som fallande sjukan (epilepsi) skulle ärvas och på sikt undergräva en sund 
folkstam. Det fanns enligt Olsson (2004) under denna tid ett utbrett medicinskt intresse för defekta 
kroppar och offentliga visningar och insamling av defekta kroppar var vanligt förekommande. Det 
medicinska intresset bottnade i ett diagnostisering behov där en noggrann diagnos kunde möjliggöra 
behandling (Olsson, 2004). 

Allteftersom upplysningstankarna fick fäste förändrades synen enligt Olsson (2004) på de 
funktionshindrade och de som hade möjlighet att klara ett yrke fick möjlighet att utbilda sig. Detta 
ledde till en ökad kategorisering då man sållade bort de som inte hade möjlighet att klara ett yrke. 
Enligt Olsson (2004) separerades de bildbara från de obildbara. De funktionshindrade betraktades 
således som mer normala i vissa sammanhang än i andra. 

Enligt Brodin och Lindstrand (2004) har det alltid funnits elever som inte ansetts smälta in i den 
ordinarie skolan och som inte kunnat ta till vara de möjligheter att lära sig som skolan ger. Brodin och 
Lindstrand (2004) refererar till Kristiansen som menar att under olika tidsperioder har man på olika 
sätt försökt stödja dessa elever för att de ska nå gränsen för det som anses godtagbart.  

Hur särskolan växt fram 

Enligt Brodin och Lindstrand (2004) finner man redan under upplysningstiden på 1700-talet modeller 
på hur skolsystemet organiserats för de elever som inte ansetts smälta in. 1842 kom den första 
folkskolestadgan och motivet bakom var enligt Brodin och Lindstrand (2004) som refererar Liljeqvist 
att fostra nya generationer med hängivna fosterlandsälskande ungdomar men kanske ännu viktigare 
var behovet av att bevara den rådande samhällsordningen, snarare än att bilda massan. I 
folkskolestadgan från 1842 finner man de första minimimålen, minimikurser för de obegåvade och 
fattiga. Från slutet av 1800-talet infördes specialklasser. Det betonades att placeringen i specialklass 
var tillfällig och man skulle återgå till sin ordinarie klass så fort som möjligt (Brodin & Lindstrand, 
2004). 

För dem som inte kunde följa skolans undervisning kom 1942 och kungörelse om hjälpundervisning 
(SFS, 1942) och 1943 en läroplan för hjälpskolan (SFS, 1943). De barnen med de största intellektuella 
begränsningarna hade ingen möjlighet till någon som helst undervisning enligt Brodin och Lindstrand 
(2004). 

 1944 kom den första lagen som gav så kallade bildbara sinnesslöa möjlighet att gå i skolan. Det 
handlade alltså inte om alla som var utvecklingsstörda utan bara de som var bildbara (Brodin & 
Lindstrand, 2004).  

1954 kom ytterligare en lag (SFS, 1954) där även de psykiskt efterblivna, tidigare så kallade 
sinnesslöa fick rätt till skolgång. Det var landstinget som hade ansvar för deras skolgång och en 
särskola upprättades för dem som inte vistades på vårdhem. Samtidigt rekommenderades de flesta 
föräldrar att sätta sina barn i en sådan institutionsvård. Tilltron till experter var under denna tid stor 
och de flesta lämnade ifrån sig sina barn. Idag menar Brodin och Lindstrand (2004) vet vi att dessa 
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barn inte fick någon ”specialundervisning” och att de förmodligen hade haft det bättre i sin egen 
hemmiljö.  

Under senare delen av 1950-talet började det att ställas försynta krav att barn med 
funktionsnedsättning skulle få möjligheten att få gå i den ”vanliga” skolan på hemmaplan (Skolverket, 
2005). I samma rapport kan man också se att på 1960-talet höjdes kritiska röster mot att 
undervisningen för barnen med funktionsnedsättning var segregerad från samhället. Det växte fram 
stora förhoppningar i samhället att begreppen normalisering och integrering för människor med 
funktionsnedsättning i rask takt skulle förändra deras livssituation (Rabe & Hill, 2005).  

1967 kom slutligen den lag som gav alla utvecklingsstörda skolplikt (SFS, 1967). Detta var en 
rättighetslag och alla barn oavsett graden på utvecklingsstörning hade rätt till undervisning. 
Träningsskolor upprättades och allt fler särskolor integrerades i den vanliga skolan (Brodin & 
Lindstrand, 2004). 

Från integrering … 

När 1969 års läroplan för grundskolan kom rekommenderades en förbättrad integrering av elever med 
funktionshinder. I skriften Integration i den svenska skolan, Debatt och utveckling från 50-talet 
(Skolverket, 2005) skildrade Karin Lundström som arbetade med handikappfrågor för 
Skolöverstyrelsen integrering så här: Specialklasser till exempel särskolan placeras i grundskolor. 
Samarbete förekommer till största del vid aktiviteter utanför klassrummet vid idrott, fritids, i 
biblioteket och i skolmatsalen. Undervisning tillsammans med en ”vanlig” klass kan i viss omfattning 
förekomma i de teoretiska ämnena i skolan. På en individuell nivå innebär integration att eleven med 
funktionshinder tillhör en vanlig klass där den deltar i all verksamhet. Om det behövs så får eleven 
extra resurser efter behov. I några situationer kan integrering med vanlig klass handla om vissa ämnen 
eller aktiviteter medan eleven tillhör en särskoleklass (Skolverket, 2005). 

I skolan på 1970- och 1980-talet innebar begreppet integrering att all undervisning för elever med 
funktionshinder som inte pågick i olika hus var integrering. Ett exempel på det är man började flytta 
elever från särskolan till vanliga grundskolor men eleverna gick kvar i särskilda klasser och då menade 
man att särskolan var integrerad. Kärnan i integrering var att eleven förväntades anpassa sig till skolan 
istället för att skolan anpassade sig till eleven skriver Eva Heimdahl Mattson (2008) som refererar till 
Westling Allodi. Skolverket (2005) beskriver i sin rapport att integrering handlar om att anpassa 
individer till befintliga system. Integreringsbegreppet misstolkades som en process med vissa elever så 
att de kunde anpassas till den vanliga verksamheten menar Rosenqvist (2005).  

Heimdahl Mattsson (2006) menar att den segregering som förekom i skolorna med speciella grupper 
och en växande särskola gjorde att integreringsbegreppet blev ifrågasatt och banade väg för 
inkluderingsbegreppet. Enligt Rosenqvist (2005) blev betydelsen i begreppet integrering under 1970- 
och 1980- talet otydligt och det manade fram ett behov att byta ut begreppet till ett nytt begrepp. 
Rosenqvist (2005) har undersökt de två olika begreppens ursprung. Begreppet integrering är av ett mer 
positivt ursprung än begreppet inkludering. Om man tar stöd av latinet så kan man påstå att integrering 
betyder att man återupprättar en från början riktigt omständighet. Svenskan översätter integrering till 
orörd, hel medan inkludering får innebörden innesluta eller stänga inne (Rosenqvist, 2005).  
  
  

 …till inkludering 

”.. en politisk, filosofisk och demokratisk vision och som en utmaning för existerande utbildningssystem ” 
(Nilholm 2006 ,s.7).  
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Hur kom det sig då att ordet inkludering började användas? Den 7 - 10 juni 1994 träffades 
representanter från 92 olika regeringar och från 25 olika internationella organisationer i staden 
Salamanca, Spanien för att realisera idén om en utbildning för alla. Tanken var att skapa skolor som 
kan möta alla elever utifrån inlärning och individuella behov, i synnerhet de eleverna med behov av 
särskilt stöd. På konferensen antogs Salamanca- deklarationen (SOU, 1998). Enligt 
Salamancadeklarationen betyder en inkluderande skola att alla barn undervisas tillsammans och att 
undervisningen måste förbättras så att skolan kan möta alla elevernas olikheter. Detta främjar alla 
elever. Det blir lättare för skolan att påverka elevernas synsätt och få olikheter att vara naturliga och 
positiva inslag i vardagen. Det finns också ett ekonomiskt perspektiv, det är dyrt att ha olika speciellt 
sammansatta skolor för många grupper av elever. 

 Ett inkluderande synsätt innebär att man lägger fokus på att förändra själva systemet så att man kan ta 
emot alla elever på ett inkluderande sätt. För elever med svåra funktionsnedsättningar ser Persson 
(2007) att särskilda skolor som till exempel träningsskolan och blindskolor som specialiserat sig på 
barn med specifika behov som det bästa alternativet. De här skolorna har de bästa kvalifikationerna 
och kan erbjuda den mest fördelaktiga undervisningen för de elever som med sina grava eller specifika 
funktionsnedsättningar inte kan få en fullvärdig undervisning i den vanliga skolan. 

 Det bör poängteras att när man pratar om alla barn och ungdomar så skall detta ses som en 
målsättning – att på längre eller kortare sikt- att skapa en skola för just alla. Särskilda 
utbildningslösningar för elever med mycket grava funktionsnedsättningar ser man som en 
tillgång och också i många fall som den bästa lösningen (Persson 2007, s.55). 

Under slutet av 1990-talet började man i USA och de engelska länderna att använda ordet inclusion för 
att skildra handlingar i skolan som gynnar integrering. I Sverige började ordet också att användas mer 
(Rosenqvist, 2005). Enligt Nilholm (2006) finns det ingen etablerad översättning av begreppet 
inclusion men Nilholm har valt att översätta inclusion till inkluderande. Nilholm (2006) refererar till 
Vislie som hävdar att begreppet inkludering fick ett internationellt genomslag i och med 
Salamancadeklarationen 1994 och därefter ersatte begreppet integrering. Det nu ersatta begreppet 
integrering hade fått en negativ betydelse under processen med att försöka motverka den pågående 
segregeringen i Europa. Inkluderingsbegreppet ansågs ha en mer opartisk betydelse. Nilholm (2006) 
refererar Vislie vidare och menar att man också ville visa en ny målsättning för elever i behov av 
särskilt stöd. Nilholm (2006) skriver att deklarationen hade stor betydelse för introducerande utav 
begreppet inclusion men när Salamancadeklarationen översattes till svenska blev inclusion översatt till 
integrering. När begreppet introducerades så ville man uttrycka något nytt, en tanke om ett förändrat 
system. Inkluderingsbegreppet (inclusion) används numera i allt större utsträckning, särskilt i 
sammanhang där det pratas om elever i behov av stöd (Nilholm, 2006). 
  

  

Inkludering en demokratisk idé  

”Vitsen med en skola för alla är just att den tillåter olikheter och rymmer mångfald. En 
demokrati bygger på olikheter, på en respekt och glädje över att det finns olikheter, medan en 
diktatur inte tål olikheter. Kärnan i en demokrati är att man tillvaratar på olikheterna och 
mångfalden” (Andersson & Thorsson 2007, s 6). 

Emanuelsson (2004) skriver ”i de sammanhang som här behandlas står integrering för ideologiskt 
motiverad målsättning” (Emanuelsson, 2004, s 105). Enligt Emanuelsson (2004) så är en segregerande 
politik för en stor del av befolkningen i vårt land ett hot mot de mänskliga rättigheterna och vår 
demokrati. När man jämför segregering och integrering får det senare en djupare innebörd och syftet 
blir tydligare. Emanuelsson drar paralleller till apartheiden i Sydafrika där segregering ansågs tvunget 
och var ett mål. Det rör sig om att skapa positiva förändringar som ger hela befolkningen en chans till 
fullständig medverkan. Det är alla människors rättighet och alla är lika mycket värda så ingen ska 
utestängas eller isoleras från vårt demokratiska samhälle. Den största faran mot integrering är inte 



                                                                                                                                                                                                                                                               8 

människors olikheter eller att man har olika förutsättningar, det är hur olikheterna och 
förutsättningarna värdesätts (Emanuelsson, 2004). 

För de personer som har möjlighet att påverka samhället, både i de små och stora situationerna är 
inkludering en utmaning. All personal i skolan har en del av makten när de deltar i inkluderings- och 
segregeringsprocesser. Det är hur ett samhälle behandlar sina medborgare som är mest i behov av 
stöd/hjälp som visar om samhället är på väg mot segregation eller inkludering (Emanuelsson, 2004).  

Skolan har haft som syfte att på en social och politisk värdegrund bygga en inkluderande skola. I 
realitet så leder processen åt ett omvänt håll. Nilholm citerar Daniels och Garner 

”Demokratins utveckling innefattar per definition ökande nivåer av deltagande i det sociala och 
politiska livet. Att förespråka någon form av demokratiska ideal betyder då att man har som 
mål att inkludera alla människor i utvecklingen av samhället”( Nilholm, 2006, s.21). 

Nilholm (2006) vill framhålla att inkluderingen i skolan också påverkas av vilken demokratisk modell 
vi har i samhället. Modellen har betydelse för hur inkluderingen praktiskt ser ut. Vad den medför och 
vilka valmöjligheter som finns. I en demokrati finns det fyra olika modeller att leva efter (Nilholm, 
2006). 

Vad innebär inkludering för skolan 

Salamancadeklarationen innebär att en inklusiv/inkluderande skola enligt Persson (2007) har:  

• ett pedagogiskt berättigande; förpliktelsen att utbilda alla barn tillsammans innebär att pedagogiska 
strategier som svarar mot individuella skillnader måste utvecklas, vilket därmed gagnar alla barn och 
ungdomar  

• ett socialt berättigande eftersom förutsättningarna att förändra attityder till olikheter individer emellan 
ökar om alla undervisas tillsammans  

• ett ekonomiskt berättigande, då det är kostnadskrävande att etablera och vidmakthålla komplexa 
system av olika slag av skolor specialiserade på olika grupper av barn och ungdomar (Persson, 2007, 
s 55). 

Skolverket har i sin rapport (2005) skrivit att all verksamhet ska ha ett grundläggande inkluderande 
synsätt. Med inkludering menas att skolan ska utgå från den enskilde eleven och kunna möta alla 
elevers olikheter. Olikheten ska ses som en resurs och något som är positivt för skolan. Detta budskap 
har även Persson (2007) som genom att påstå att för att en skola ska bli inkluderande måste den ha 
förmågan att ta emot alla elever och att skolan kan bemöta och ta tillvara på elevernas olikheter. En 
skola som är inkluderande uppskattar elevers olikheter och olika sorters kunskaper, ser det som något 
positivt och berikande (Heimdahl Mattson, 2008). Eleverna ska få rätt förutsättningar så att de kan 
delta i undervisningen på den närmsta skolan (Skolverket, 2005). Alla elever har rätt att få vara i 
klassrummet. Speciella lösningar ska så långt som möjligt förebyggas (Nilholm, 2006). I Skolverkets 
(2005) rapport uppmanas att ändringar i lärande miljön skall göras innan man provar speciella 
lösningar. Man hänvisar också till att det är en demokratisk och mänsklig rättighet att få vara delaktig. 

Att arbeta mot en inkluderande skola där elever ges förutsättningar att känna sig delaktiga och med i 
samvaron är en stor utmaning och ställer stora krav på skolan och dess lärare. Persson (2007) menar 
att när det blir mindre lyckat så är det för det mesta skolan och lärarna som får ansvara för det. Statens 
uppdrag till skolan innebär dubbla budskap. Skolan ska kunna möta eleverna där de är och ge stöd 
men alla ska nå målen inom en viss tid, alla elever jämförs mot samma norm. Det blir en komplex 
situation när avsikterna är att arbeta mot en inkluderande skola (Persson, 2007).  
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Specialpedagogiska synsätt 
 
Specialpedagogisk kompetens är enligt Persson (2007) ett nödvändigt inslag i grundskolan. Det är 
viktigt att den kompetensen ökas i de ordinarie arbetslagen på skolan. Det kommer enligt Persson 
(2007) alltid att finnas elever som behöver individuella pedagogiska lösningar och hjälp av en lärare 
med fördjupade kunskaper i specialpedagogik. Det är dock enligt Persson (2007) minst lika viktigt att 
få ut kunskapen i de vanliga klasserna för att få en högre nivå på undervisningen och nå fler elever. 
 
Man kan se på specialpedagogiken i olika perspektiv och Persson (2007) tar upp tre olika perspektiv. 
 
Det första perspektivet kallas det relationella perspektivet och då ser man specialpedagogiken i 
interaktion med alla övrig pedagogisk verksamhet. Man söker enligt Persson (2007) inte finna 
förståelse i en enskild individs uppträdande utan ser samspelet mellan individen och olika aktörer. Ser 
man på en elev med ett relationellt perspektiv kan man se att en elevs förutsättningar kan förändras om 
förändringar i dess omgivning inträffar (Persson, 2007).    
 
Det relationella perspektivet ställs mot det kategoriska perspektivet. Persson (2007) ser konsekvenser 
på sex olika pedagogiska huvudområden beroende på vilket perspektiv man har. Persson (2007) ser 
skillnader i hur de båda perspektiven ser på orsaker till specialpedagogiska behov. Det relationella 
perspektivet ser en elev i svårigheter och att svårigheterna uppstår i mötet medan det kategoriska 
perspektivet ser en elev med svårigheter och svårigheterna är medfödda eller på annat sätt 
individbundna. Fokus för de specialpedagogiska åtgärderna blir enligt Persson (2007) också helt olika 
då det relationella perspektivet ser elev, lärare och lärandemiljön som viktiga områden och det 
kategoriska perspektivet lägger allt fokus på eleven. Det kategoriska perspektivet ser den 
specialpedagogiska kompetensen som kvalificerad hjälp direkt relaterad till en elev medan det 
relationella perspektivet ser kompetensen som kvalificerad hjälp att planera in differentiering i 
undervisning och stoff (Persson, 2007).  
 
De två perspektiven är mycket olika men behöver enligt Persson (2007) inte utesluta varandra. Det är 
det kategoriska perspektivet som den specialpedagogiska verksamheten i skolan av tradition anammar 
och det tar lång tid att förändra perspektivet. Persson (2007) ser flera anledningar till att en förändring 
går så långsamt. En av anledningarna menar Persson är tidsaspekten. Att se ur ett relationellt 
perspektiv innebär långsiktiga lösningar och ett stort förändringsarbete för hela skolan då hela 
systemet behöver genomlysas. Som det är nu står den specialpedagogiska verksamheten för många 
akuta lösningar som man inte helt lätt kan avfärda med att ett förändringsarbete tar tid. Persson (2007) 
ser att under en övergångstid behöver båda perspektiven finnas parallellt med varandra. 
 
Persson (2007) refererar till Nilholm som lanserat ett tredje perspektiv, dilemma perspektivet där man 
uppmanas att under verksamheten analysera och belysa de motsättningar som finns inbyggda i 
specialpedagogikens arbetsområde. Verksamheten ställs hela tiden inför olika dilemman och genom 
att samtala kring dessa dilemman kan man öka möjligheten att skapa en skola för alla enligt Persson 
(2007).  
 

Elever i behov av särskilt stöd i grundskolan 

Alla barn och ungdomar i behov av särskilt stöd i skolan är inte elever med en funktionsnedsättning. 
Alla barn och ungdomar med funktionsnedsättning är inte i behov av särskilt stöd för att nå 
kunskapsmålen i skolan (Skolverket, 2005).  
I en motion till riksdagen, riksdagsåret 2002/03, beskrivs elever i behov av särskilt stöd på följande 
sätt: 
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Elever med behov av särskilt stöd är inte en tydligt avgränsad grupp utan de flesta elever har 
någon gång under sin skoltid behov av extra stöd. Behoven är därför lika många och varierande 
som det finns elever (Motion 2002/03:Ub443 av Inger Davidsson (kd) m. fl). 

 
Det stöd skolan har skyldighet att ge elever med svårigheter syftar främst till att eleverna ska nå målen 
för utbildningen. I regeringens proposition (1990) uttrycks detta på följande sätt: 
 

 För att alla elever skall uppnå goda resultat behöver särskild hänsyn tas till elever med olika 
former av inlärningssvårigheter. Det kan gälla elever med handikapp, läs- och skrivsvårigheter 
eller störningar av sådan art som påverkar elevernas arbete i skolan. (Prop. 1990/91:18, 
Ansvaret för skolan, sid. 29). 

 
 
Persson (2007) anger att som vanligaste skäl till att man behöver specialpedagogiskt stöd i skolan är 
socioemotionella problem det vill säga anpassningsproblem, stökighet, sociala problem men också för 
de riktigt tysta eleverna som försvinner i klassen. Lika vanligt är det enligt Persson (2007) att man 
upplever bristande intelligens som ett skäl till specialpedagogiska insatser.  
 
Persson (2007) refererar till Mehan som i sin studie sett att specialpedagogiska insatser fördelas med 
hänsyn till individuella egenskaper hos elever men att faktorer som skolans organisation och 
traditioner, antalet elever i klasserna och klasslärarnas krav på avskiljning betyder mer. 
Specialpedagogiken fyller med andra ord två funktioner den att svara på elevers behov av stöd och den 
att uppfylla skolans behov av sortering och avskiljning (Persson, 2007). 

 

Skolans möte med elever med funktionsnedsättning  

Enligt Skolverket (2006) finns det ännu stora brister i hur grundskolan klarar av att göra utbildningen 
tillgänglig för elever med funktionsnedsättning. Det finns en god medvetenhet på alla nivåer om att 
alla ska ges förutsättningar för en likvärdig utbildning.  Fysiska hinder som finns i skolan har man 
beredskap för och man vet hur man ska anpassa miljön däremot utgör hinder av psykosocialt slag ett 
större problem att handskas med. Att möta elever med DAMP, autism och dyslexi och hitta långsiktiga 
lösningar är svårt. I skolverkets studie (2006) framkommer det att det finns stora skillnader i 
tillgänglighet mellan olika skolor och de förklaras inte främst av skillnader mellan kommunerna, utan 
av skillnader i verksamheternas kultur där personalens kompetens, kreativitet och professionella 
inställning blir betydelsefulla. Det är också stora skillnader i hur man som kommun möter 
problematiken. En del kommuner har specialskolor eller specialklasser på eller utanför ordinarie 
skolor, en del har lösningar inom skolans eller klassens ram (Skolverket, 2006). 
 
 

Grundsärskolan 
 
Utbildningen i särskolan ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som finns i grundskolan 
och gymnasieskolan enligt Skolverket (2008). Särskolan är uppdelad i grundsärskola och i 
träningsskola. Den obligatoriska särskolan, grundsärskolan är jämförbar med grundskolan. I 
grundsärskolan går eleverna nio år med möjlighet till ett tionde år. Träningsskolan är för de elever som 
inte kan gå i grundsärskolan (på grund av utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd) 
(Skolverket, 2008). 
 
Särskolan har samma läroplaner som grundskolan och gymnasieskolan men har egna kursplaner, 
program, mål och betygskriterier (Skolverket, 2006). Målen i den obligatoriska särskolan sätts efter 
elevernas egna förutsättningar. I särskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt 
lärande.  Man läser oftast en lättare kurs och i ett långsammare tempo. Undervisningen är i större 
utsträckning individbaserad och man får mer hjälp i allmänhet än i grundskolan. Samarbetet med 
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föräldrarna är mer utbyggt. Lärartätheten eller i alla fall antalet vuxna/elev och grupp är fler. Miljön 
upplevs också som lugnare (Skolverket, 2000).   
 
 
Dessa mål uttrycker vad eleverna, efter sina individuella förutsättningar, skall ha uppnått när de 
lämnar särskolan enligt Lpo 94 (Skolverket, 2006). 
Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar grundsärskolan: 
 
• har ökat medvetenheten om sina egna förutsättningar, 
• efter sin förmåga kan lyssna, läsa och kommunicera, 
• har utvecklat sådana färdigheter i matematik att eleven kan lösa problem i den dagliga livsföringen, 
• känner till och förstår grundläggande sammanhang i sin omvärld och så långt möjligt får insikt i 
grundskolans kunskapsområden och övergripande perspektiv, 
• har ökat sin förmåga att söka kunskap och veta var man får hjälp att göra det, 
• har ökade kunskaper inom ett eller flera ämnesområden som utvecklar individen och kan berika 
fritiden, 
• kan förstå och använda enklare ord och uttryck på engelska, 
• har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets        
kulturutbud, 
• känner till grunderna för en god hälsa  
• har ökat sin förmåga att kompensera verkningarna av utvecklings störningen i det dagliga livet. 

Efter den obligatoriska särskolan erbjuds eleverna att fortsätta till den frivilliga fyraåriga 
gymnasiesärskolan. Alla kommuner måste även ge de elever med en utvecklingstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd som tillhör träningsskolan möjlighet att gå i gymnasiesärskola. 
Gymnasiesärskolan motsvarar gymnasieskolan och har 8 nationella program och därutöver även 
specialutformade och/eller individuella program (Skolverket, 2009). 

Enligt Skolverket (2006) har träningsskolans ungefär samma antal elever i klasserna år efter år. I 
träningssärskolan är det sällan tvivel om var eleverna hör hemma.  Det är också sällan nya elever 
tillkommer annat än vid inflyttning. Barnen på träningsskolan får nästan alltid sin placering vid 
skolstarten år 1. Eleverna i grundsärskolan däremot har år 9 mer än fördubblats jämfört med år 1. 
Tendensen är enligt Skolverket (2006) att fler elever än tidigare flyttas över till särskolan under sin 
skoltid. Lagen om försöksverksamhet (Skolverket, 1995) med ökat föräldrainflytande över barns 
placering i särskolan har medfört att en del föräldrar väljer grundskola i stället för särskola för sina 
barn vid skolstarten. Många av de eleverna kommer senare över till särskolan. Ungefär hälften av 
särskoleeleverna har tidigare gått ett eller flera år i grundskolan (Skolverket, 2006). 

Vilka har rätt att gå i särskolan 

Kommunala tjänstemän, lärare och vårdnadshavare är inte alltid överens om varför en elev 
aktualiserats för särskola, vilka svårigheter som är särskoleberättigande eller vilka behov särskolan 
som skolform ska tillgodose (Skolverket, 2000). Både bland vårdnadshavare och lärare förekommer 
det att man uppger svårigheter hos eleven som i sig inte är tillräckliga för en plats i särskolan. Det är 
därför viktigt att innan särskolemottagande sker görs en heltäckande utredning. Det ställs stora krav på 
såväl omfattningen som kvaliteten på den utredning som ska ligga till grund för bedömningen. 
Utredningen ska klargöra om barnets skolsvårigheter beror på någon av de diagnoser som enligt 
skollagen berättigar till särskola. I annat fall är det enligt Skolverket (2000) andra åtgärder än en 
särskoleplacering som bör föreslås.  
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Särskolans personkrets definieras i Skollagen på följande sätt: 

Barn i allmänhet skall tas emot i grundskolan. Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans 
kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan. (Skollagen SFS 1985:1100, 3 
kap, 3 §) . Det som i lagen sägs om utvecklingsstörda gäller även dem som har fått ett betydande och 
bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller 
kroppslig sjukdom, samt personer med autism eller autismliknande tillstånd (1 kap, 16 §).  

Utredningen som bör föregå mottagande har även en annan funktion att fylla, den att ge information 
till vårdnadshavare som söker förståelse för, och förklaringar till, sitt barns svårigheter och 
utvecklingsmöjligheter. Övergången för en elev från grundskola till särskola är inte alltid enkel att 
acceptera, vare sig för elev eller för vårdnadshavare. Det är viktigt att placeringen sker i samråd med 
familjen och att samtliga alternativ presenteras. En av förutsättningarna för att en elev ska bli placerad 
i särskolan är att vårdnadshavarna samtycker. Vårdnadshavarna har enligt lagen om 
försöksverksamhet (Skolverket, 1995) med ökat föräldrainflytande rätt att låta barnet gå kvar i 
grundskolan oavsett funktionsnedsättning. De flesta vårdnadshavare anser att deras barn främst är i 
behov av placering i en liten undervisningsgrupp för att få sina behov tillgodosedda. Lärarna å sin sida 
anser främst att eleverna är i behov av särskilt anpassad pedagogik/metodik (Skolverket, 2000).  

I skolverkets undersökning (2000) utgör de som angett en diagnos som orsak till särskoleplacering 
ungefär hälften av alla tillfrågade. De som menar att särskola blivit aktuell på grund av att grundskolan 
inte kunnat ge barnet tillräckligt med hjälp eller rätt sorts hjälp, utgör cirka en fjärdedel. Den sista 
fjärdedelen svarade ej eller hade andra anledningar till särskoleplaceringen.  

Val av skolform 

Enligt Brodin och Lindstrand (2004) är det viktigt att komma ihåg att ett barn med en 
funktionsnedsättning i första hand är ett barn, ett barn med ett barns alla tankar, drömmar och behov. 
Trots detta är det viktigt att acceptera funktionsnedsättningen och se de begränsningar som barnet 
faktiskt har. Det är viktigt att stödja barnet i det barnet behöver stöd men också att se dess möjligheter.   

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning som ska välja skolform har ett mycket viktigt och 
stundtals svårt val framför sig. Lagen om försöksverksamhet ger föräldrar till utvecklingsstörda barn 
samma möjligheter att välja skola för sina barn som andra föräldrar i samhället (Skolverket 2005). 
Idag finns rekommendationer från styrdokument och forskning att elever med funktionsnedsättningar 
bör inkluderas i den obligatoriska grundskolans undervisning (Skolverket, 2005).  

Brodin och Lindstrand (2004) refererar Gustavsson som menar att människans vilja att skilja ut de 
som är annorlunda alltid har funnits. Tittar vi tillbaka i tiden har en sortering av elever i skolan alltid 
förekommit men metoderna och motiven har skiftat (Skolverket 2005).  

I Skolverkets (2006) analys av kommunernas särskola ser man att gruppen som definieras som 
funktionshindrade ökar i antal. Studien av skolverket har som sagt visat att andelen elever i särskolan 
under 1990-talet har ökat från 0.8 till 1.4 % . Detta har flera orsaker bland annat ett nytt arbetssätt som 
i sin tur beror på de förändrade kraven på eleverna i grundskolan som det nya systemet med 
målstyrning inneburit, decentraliseringen av grundskolan, kommunaliseringen av särskolan och ett 
ökat antal diagnoser inom autismspektrat (Skolverket, 2006). 

Vad kan en särskoleplacering innebära i praktiken 

Lokalisering 

Att gå i särskolan behöver inte innebära att man går i särskilda lokaler utan det blir allt vanligare att 
lokalerna ryms i samma lokaler som den vanliga skolan. I Skolverkets rapport (2005) redovisas att 
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konsekvenserna av det ändrade huvudmannaskapet för särskolan har gett en positiv effekt. Särskolan 
som skolform har fått högre acceptans och samverkan med bland annat grundskolan har ökat. Man har 
enligt Skolverket (2005) sett en ökning av det integrativa tänkandet och närheten till grundskolan är 
större. Gymnasiesärskolan finns däremot inte alltid i hemkommunen. Ibland samarbetar kommuner 
med varandra och då kan gymnasiesärskola finnas i en närliggande kommun istället (Skolverket, 
2006). 

Det finns också möjlighet att om en elev har erbjudits plats i särskolan och föräldrarna är osäkra på om 
det är rätt för deras barn att prova under högst sex månader (Skolverket, 2008).  

Pedagogiska aspekter 

En konsekvens av att låta eleven gå kvar i den ordinarie grundskolan kan bli att eleven inte i samma 
utsträckning får den pedagogiska hjälp som den skulle ha fått i särskolan. ”As some parents choose to 
avoid the stigma of having their children registered in the special units, they lose some of the 
opportunities for resources which otherwise would be available for their children.” (Westling Allodi & 
Fischbein, 2000, s.73). 

Det är möjligt för en elev som har börjat i särskolan att byta till grundskola. Det är föräldrarnas val och 
väljer de så måste skolan ordna en plats. Eleven undervisas då efter grundskolans kursplaner och får 
det stöd som är möjligt (Skolverket, 1999b). 

Att gå grundskoleintegrerad särskola 

 I en grundskoleklass kan man finna elever som är mottagna i särskolan och därmed ska få 
undervisning enligt särskolans kursplaner. Att undervisa efter två kursplaner ställer stora krav på 
kunskap om båda skolformerna och de skilda kursplanerna (Skolverket, 2008). 
 
Behörighet till fortsatta studier 

En konsekvens av att välja särskola är att man inte får någon behörighet till den vanliga 
gymnasieskolans program utan särskild prövning (Skolverket, 2001). Westling Allodi och Fischbein 
(2000) menar att genom att gå i särskolan ges man rätt till hjälp men det innebär samtidigt restriktioner 
i framtida studier och möjlighet till arbete. Studier på gymnasiesärskolan i sin tur ger betyg men 
betygen ger inte behörighet till högskolan och det kan leda till begränsade möjligheter i arbetslivet 
(Skolverket, 2006). 

Yrkesliv  

Många som har gått i särskola har arbeten med lönebidrag och arbetar i samhällsintegrerad verksamhet 
som det statliga företaget Samhall. En sådan verksamhet ger varje anställd rätt förutsättning att 
utvecklas i egen takt och möjlighet att prova olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna är oftast 
liknande dem som man har på arbetsmarknaden enligt Skolverket (2008).  

Att gå i liten grupp 

Att gå i liten grupp eller på särskolan kan ofta göra att man blir utpekad som annorlunda, avvikande. 
Många elever med funktionsnedsättning blir retade och mobbade och ser sig själva ofta som 
annorlunda (Westling Allodi & Fischbein, 2000). Groth (2007) refererar till Leissner som menar att 
elever som blir stämplade som avvikare tenderar att få ikläda sig rollen som avvikare. Det kan då 
skapa en mycket negativ spiral med dåligt självförtroende och dålig självbild hos elever med 
funktionsnedsättning, vilket också i slutändan kan leda till kroppsliga problem och depressioner 
(Groth, 2007). 
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 Dock bör nämnas att även om en elev väljer att gå kvar i grundskolan kan känslan av att inte räcka till 
leda till att självförtroendet sänks (Westling Allodi & Fischbein, 2000). Erbjudandet i sig om särskola 
kan dock innebära att utredningar visat att eleven inte bedömts ha möjlighet att nå målen som man har 
i grundskolan. Grundskolan ska vara individanpassad men målen finns ändå där som en måttstock på 
om man duger eller inte. 

 

Metoddel 

Kvalitativ intervju 

Kvale (1997) skriver följande om metod:  

”Metod betydde ursprungligen vägen till målet. För att man ska finna vägen till  
Målet, behöver man veta vad målet är. När man lägger upp ett intervjuprojekt är det 
nödvändigt att känna till vad undersökningen innehåller och vad den syftar till för att kunna 
fatta väl övervägda beslut om vilka metoder som ska användas vid undersökningens olika 
stadier.”(Kvale, 1997 s.91)  

 
En kvalitativ intervju används när man vill få en djupare insikt i en viss situation och när man vill veta 
hur de inblandade individerna ser på denna situation (Trost, 2005). Intervjun är ett professionellt 
samtal med ett syfte och mönster som grundas på vardagens samtal. Med hjälp av samtal får man 
kunskap om och synpunkter på hur andra ser på sin livssituation. Idag anses ”samtal” som metod som 
ett betydelsefullt sätt att få en vetenskaplig kunskap om samhället (Kvale, 1997). Man eftersträvar 
enligt Trost (2005) inte ett resultat utan man vill upptäcka hur en process påverkar de inblandade och 
därigenom tolka och utveckla en förståelse för just den aktuella situationen. Man eftersträvar inte 
kvantitet eller att bekräfta en uppställd hypotes. Istället avgränsar man sig till några på förhand valda 
personer och/eller en speciell händelse/företeelse (Trost, 2005).  
 
Med en kvalitativ intervju som redskap kan man enligt Trost (2005) på bästa sätt undersöka någon 
annans innersta tankar. Man får en insikt i deras erfarenheter och man hittar mönster av upplevelser 
och erfarenheter. Med en kvalitativ studie går det att skilja på och upptäcka ett mångfaldigt 
handlingsmönster. För att få fram vilka känslor som den intervjuade kände i en viss situation frågar 
man om vad som hände och vad de gjorde då. När man frågar om beteenden och handlingar t ex vad 
gjorde du i den situationen så får man också fram känslorna (Trost, 2005). Då man gör kvalitativa 
intervjuer gör man upp några få övergripande frågeområden man har inga i förväg färdiga frågor. 
Frågeområden ska enligt Trost (2005) vara stora, få och välplanerade. Man ska vidare så långt som 
möjligt låta den man intervjuar styra samtalet och låta den lägga tonvikten på det som den tycker är 
viktigt. Under intervjun ställer man direkta enkla frågor som man får omfattande och sammansatta 
svar på (Trost, 2005). När man ställer frågor får man kunskap om den intervjuades livssituation.  

Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är antagna av 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990. Forskning behövs för att utveckla 
samhället. Samhället och dess medlemmar har därigenom ett berättigat krav att den forskning som 
bedrivs inriktas på väsentliga frågor. Detta krav kallas forskningskravet och innebär i förlängningen att 
tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras. Samtidigt har alla samhällets 
medlemmar ett berättigat krav mot otillbörlig insyn, psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 
kränkning. Detta krav kallas individskyddskravet och är den självklara utgångspunkten för alla 
övervägningar inom forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). 



                                                                                                                                                                                                                                                               15 

Från Vetenskapsrådet (2002) refereras följande:  

Individskyddskravet delas upp i fyra allmänna huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

• Informationskravet innebär att forskaren skall informera uppgiftslämnaren om deras uppgift i 
själva projektet. Man ska berätta hur undersökningen i stora drag kommer att gå till. De skall 
upplysas om att det är frivilligt att delta och att man kan dra sig ur om man så önskar. Det 
skall också framgå att de uppgifter man får in inte kommer att användas till någonting annat 
än till forskning. Rekommendationer finns också att man redovisar hur resultatet offentliggörs. 
Informationen kan se muntligt eller skriftligt. 

 

• Samtyckeskravet innebär att forskaren skall inhämta uppgiftslämnaren eller 
undersökningsdeltagarens samtycke ibland även samtycke från föräldrar och vårdnadshavare. 
Detta gäller framför allt om undersökningen innebär att uppgiftslämnaren eller 
undersökningsdeltagaren deltar aktivt. De som medverkar skall själva få bestämma om, hur 
länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan negativa 
följder. Väljer deltagaren att avsluta sin medverkan får ingen påtryckning eller påverkan 
tillämpas. 

 

• Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter i en undersökning skall ges största möjliga 
konfidentialitet och att personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. All 
personal i ett forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om 
enskilda identifierbara person bör skriva under en förbindelse om tystnadsplikt. Alla uppgifter 
om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sätt så att ingen 
utomstående kan identifiera enskilda personer. Det skall vara praktiskt omöjligt att få tag i 
uppgifterna. 

 

• Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast få användas för 
forskning. Uppgifter får inte användas för kommersiellt bruk eller ligga till grund för beslut 
eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde. 

 

Vår användning av begreppen funktionshinder och 
funktionsnedsättning  

Vi använder oss av både begreppet funktionsnedsättning och begreppet funktionshinder i vår uppsats. 
Vi använder begreppet funktionsnedsättning för själva nedsättningen av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder används om funktionsnedsättningen innebär 
en begränsning för den personen i relation till omgivningen. Begreppet handikapp används ibland i 
vardagstal som synonym för begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning. Vi menar att 
begreppet handikapp endast bör användas i dess vidare mening ej som etikett på en person. 
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Urval och tillvägagångssätt 

Innan vi gjorde intervjuerna läste vi relevant litteratur inom området och utifrån den litteraturen och 
litteraturen som ingick i kursen Förberedande Specialpedagogik skrev vi teoribakgrunden.  

Vi tog kontakt med två rektorer på två olika särskolor i Mellansverige via mejl (se bilaga 1) och sen 
telefon. Båda rektorerna vad positiva till att hjälpa oss och mycket intresserade av vår studie. Den ena 
skolan blev dock tvungen att avstå då de i dagsläget hade alldeles för mycket att göra. Den andra 
skolan hjälpte oss efter extra påtryckning från rektor. Vi fick telefonnummer till två elevers föräldrar 
av två olika klassföreståndare och tog kontakt med föräldrarna via telefon. Vi beskrev de 
forskningsetiska principer som vi anpassade oss efter. Vi berättade lite om oss själva, vår kurs och 
syftet med studien enligt informationskravet. Vi berättade att enligt samtyckeskravet att det var helt 
frivilligt att ställa upp och att de kan dra sig ur om de så önskar. Vi förklarade vidare att de själva fick 
bestämma hur de ville att intervjun skulle läggas upp, dvs. plats och tid. Vi berättade att vi enligt 
konfidentialitetskravet inte kommer att avslöja identiteten på dem eller deras barn inte heller hantera 
uppgifterna så att någon utomstående kan få tag i dem. Vi klargjorde också att vi bara kommer att 
använda informationen till vår studie och att allt underlag kommer att förstöras när uppsatsen är 
godkänd enligt nyttjandekravet. Vi gjorde upp om att träffas och skickade över frågeområdena (se 
bilaga 2) via mejl innan intervjutillfället.    

De andra två barnens föräldrar har vi tagit kontakt med direkt utan någon skolas medverkan. Det var 
barn till föräldrar som fanns i den yttersta bekantskapskretsen. Den första kontakten togs genom 
telefonsamtal. Tyvärr kunde bara tre av fyra intervjuer genomföras då en av familjerna fick förhinder. 
Vi gjorde tre intervjuer och vid två av intervjuerna var båda föräldrarna närvarande.  

Vi genomförde tre intervjuer samma dag men på skilda platser och det blev tre helt olika intervjuer. En 
intervju skedde hemma hos en av oss, en gjordes på ett bibliotek och en hemma hos familjen ifråga. Vi 
var båda med på alla intervjuer. Vi frågade föräldrarna om det var okej att spela in intervjun och alla 
föräldrar samtyckte. Vi hade ett papper med frågeområdena (se bilaga 2) på som vi lade på bordet 
framför oss där alla kunde se dem och diskuterade sedan ganska fritt medan vi försökte få in alla 
frågeställningar som vi var intresserade av. Det var i hög grad föräldrarna som fick styra vart intervjun 
ledde även om vi inflikade följdfrågor och försökte få med de aspekter vi var särskilt intresserade av. 
Alla intervjuer upplevdes flyta på och vi fick reda på det vi ville och en hel del vi inte visste att vi 
skulle ställas inför. 

Vi spelade in alla intervjuerna på band men då alla tre intervjuerna blev riktigt långa, ända upp till två 
timmar valde vi att inte transkribera dem ordagrant utan istället har vi med frågeställningarna och 
frågeområdena i bakhuvudet lyssnat igenom materialet många gånger för att finna svar och vi har 
sedan antecknat det vi funnit. Vi har också antecknat de citat som vi ansåg beskrev vad föräldrarna 
tyckte efter samma modell. Vi skrev ner det vi ansåg intressant en del på grund av att det stämde 
överens med det de andra föräldrarna ansåg eller med det vi läst i tidigare forskning. Vi antecknade 
även om föräldrarna hade olika åsikter om något eller om det inte stämde överens med det vi läst i den 
tidigare forskningen. Dessa fakta tecknades ner först som minnesanteckningar, ganska ostrukturerat 
för att sedan benas upp under olika rubriker/teman där vi kunde jämföra de olika intervjuerna. 
Rubrikerna/teman valdes efter det föräldrarna ansett viktigast och därför fått mest utrymme under 
intervjun och efter våra frågeställningar. Genom att lyssna flera gånger fick vi klara svar på de frågor 
vi initialt ville få svar på i två av intervjuerna. Den första intervjun kände vi dock att vi inte riktigt 
kunde få grepp om och då valde vi att transkribera den helt och hållet för att vi inte skulle missa viktig 
information eller tolka föräldrarnas svar på fel sätt.  
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Resultat 

Resultatdelen består av två delar, en presentation av intervjuerna och en diskussion/analys. 

Presentation av intervjuerna: 

Intervju 1 
 
 I den första intervjun berättade föräldrarna om sin pojke som nu går år 2 i särskoleklass. Pojken är 
född med en ämnesomsättnings sjukdom som påverkar honom både fysiskt och mentalt. Det är en 
ovanlig sjukdom som läkarna inte vet så mycket om. 
 
Pojkens funktionsnedsättning gör att han är mycket impulsiv. Han har svårt att styra sina känslor och 
han visar känslor extra tydligt. Han behöver stöd i relationer med andra barn. Synen är påverkad och 
ingen vet riktigt hur han tolkar synintryck. Han har glasögon och de vet att han är översynt. Han har 
ingen stereosyn enkelt uttryckt, ögonen samarbetar inte med varandra. Synnedsättningen gör att han 
har svårt att se när han går ner för trappor. Han ser inte att det går neråt och hur många trappsteg det 
är.   
 
Förskoletiden 
 
Pojken började förskolan vid1 ½ års ålder. Vid två års ålder påvisade förskolan att han inte följde den 
förväntade utvecklingskurvan och då gjordes en utredning av barn och ungdomshabiliteringen. Vid tre 
och halvt års ålder fick han en assistent på heltid i förskolan. Den första assistenten följde honom till 
slutet av första terminen i förskoleklass. Den andra terminen fick han en ny assistent.  
 
För höga krav 
 
Föräldrarna upplever att under hans tid i förskolan ställde pedagogerna för höga krav på deras son, 
både innan och efter diagnosen. Många av de krav som ställdes låg utanför hans förmåga. Det var 
saker som pedagogerna tyckte han skulle lära sig inför förskoleklass.  
Han skulle bland annat träna på att resa sig, klä på sig och rita former. Föräldrarna berättar att när 
sonen ramlade i snön och inte klarade av att resa sig la pedagogerna madrasser under honom för att 
han skulle ligga kvar och träna på att resa sig. Föräldrarna tycker att pedagogerna kunde ha hjälpt 
honom upp istället för att han fick ligga där på madrassen och tröstlöst försöka resa sig. Han hade helt 
enkelt inte fysiskt förmågan att klara av att resa sig! 
 
Han orkade inte heller gå lika långa sträckor som de andra barnen på förskolan. Föräldrarna berättar 
också att när de på förskolan gick på promenader så orkade han inte hela vägen. På vägen dit lade han 
sig ner. Då var det en av pedagogerna som stannade kvar med honom tills han reste på sig och började 
gå eftersom de tyckte att han var för stor att åka vagn. Han lade sig ner för att han blev så utmattad at 
han inte orkade gå. Det var inte för han inte kunde gå. Så här i efterhand vet föräldrarna att han fysiskt 
inte orkade resa på sig och att han blev utmattad av promenaderna. Han har en svag muskulatur, låg 
muskel tonus. Idag visar det sig genom att han bland annat inte kan hoppa då han inte kan svikta med 
knäna. 
 
Föräldrarna berättar vidare att när man skulle gå ut på gården och han skulle klä på sig själv gick man 
med honom till ett eget rum och där fick han klä på sig själv i den takt det tog. Det slutade med att han 
blev otroligt frustrerad då varje gång han kom ut färdigklädd var det i princip slut på utevistelsen och 
dags att gå in igen. Han hade inte finmotorik för att kunna klä på sig själv och hans 
funktionsnedsättning gör dessutom att han har svårt för byte av aktiviteter. Under en längre period så 
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blev han helt ”galen” så fort det var dags att klä på sig. Nu när föräldrarna tänker tillbaka önskar de att 
man inte hade gjort på det sättet. 
 
Tiden med assistent 
 
När han fick assistent så blev det enligt föräldrarna bättre och mer utifrån deras sons förmåga. 
Tillsammans med assistenten gick han på många lagom långa promenader och stärkte på det sättet sin 
muskulatur.  När hela gruppen gick tillsammans till biblioteket och han tyckte att det blev jobbigt där 
gick assistenten och han därifrån. Han tycker om att åka buss så det gjorde de mycket. De bara åkte 
buss utan egentligt mål. 
 
Inför sexårsverksamheten skulle han träna på att rita olika former. Detta upplevde föräldrarna var 
nerbrytande för honom då han har stora finmotoriska svårigheter som gör att han inte klarar av att 
hålla i en penna och föräldrarna vet inte om han någonsin kommer att kunna det.  
 
Han började vid sex års ålder i förskoleklass och då hade han en assistent på heltid. Föräldrarna 
upplevde att han lärde sig mycket under tiden i förskoleklassen.  
Föräldrarna upplevde att under förskoletiden och i förskoleklassen jobbade alla för att han skulle bli så 
normal som möjligt. Det föräldrarna tycker har varit viktigaste är att utveckla personen och hans 
självkänsla. Föräldrarna poängterar att pedagogerna måste möta barnen där de är, på deras nivå och 
ställa krav efter individuell förmåga. 
 
 
Inför skolstarten 
 
Inför skolstarten år 1 började föräldrarna fundera på skolform och pratade med några lärare på 
förskolan. De hade två val. Det ena var att gå särskoleintegrerad grundskoleklass och det andra var att 
välja särskola. Efter att föräldrarna diskuterat med lärarna om vilket stöd, eller snarare brist på stöd 
han skulle få om han gick kvar på grundskolan i särskoleinkludering respektive vilket stöd han skulle 
få på särskolan valde föräldrarna särskolan.  
 
Idag går han år 2 i en klass med åtta elever och en lärare, en resursperson och samt en assistent till ett 
annat barn. 
 
Intervju 2 
 
I den andra intervjun berättar en förälder om sin idag 13-åriga son. Föräldern berättar att pojken inte 
klarade av att göra de saker man ska kunna göra som fyraåring på BVC:s fyraårskontroll och att man 
då sa att han skulle följas upp, vilket inte gjordes. En ny kontroll gjordes när pojken var fem och han 
betraktades sen, bland annat med att bli blöjfri. En utredning gjordes som visade att pojken låg ett år 
efter eller hade en avvikelse av neuropsykiatrisk art. Föräldern kunde inte riktigt ta till sig 
informationen och enligt föräldern själv försvann det i att alla barn är olika och visst är en del är sena. 
Pojken gick förskola och förskoleklass utan stöd och det fungerade bra. Han hade kompisar och 
trivdes.  
 
Grundskoletiden 

 
Mobbing 

Problemen började direkt i år 1 då han blev utstött. Trots att man hade möten och alla föräldrar 
tillsammans försökte lösa situationen ledde det till mobbing av allvarliga mått. Mobbningen ledde till 
sist till att pojken gick ett extra år i år 3 för att slippa sina mobbare. Led samtidigt av social fobi och 
ville inte gå till skolan.  



                                                                                                                                                                                                                                                               19 

Erbjudande om särskola 

En ny utredning gjordes när pojken var 9 år och visade att han låg två år efter eller en neuropsykiatrisk 
avvikelse. Föräldrarna som nu var skilda blev erbjudna särskola men den ena föräldern sa tvär nej, den 
andra föräldern tyckte det lät okej men det blev fortsättning i den vanliga grundskolan med 
motiveringen att i läroplanen står det att man ska få den hjälp man behöver. Pojken är mycket lugn och 
tyst och vill inte ta plats vilket resulterar i att han blir sittande utan hjälp. 

Pojken mådde sämre och sämre. Föräldern fick släpa honom till skolan och fick allehanda ”goda” råd 
om att man måste visa vem som bestämmer och inte låta pojken styra. Ny utredning som resulterar i 
lindrigt begåvningshandikapp och DAMP. Pojken fick ångestdämpande mediciner som gjorde att 
pojken mådde bättre. Föräldrarna och även andra runt pojken såg DAMP som den bidragande orsaken 
till svårigheterna med sociala kontakter och skolsvårigheterna. Mindre koncentreras det på det lindriga 
begåvningshandikappet enligt föräldern. 

Efter skilsmässan hade den ena föräldern flyttat till annan ort och efter ett tag känner den andra 
föräldern att den behöver hjälp och avlastning och flyttar närmare. På så sätt byter pojken skola igen 
och hamnar på en liten landsortsskola. Fungerar till en början bra men till år 6 flyttas eleverna till en 
större skola.  

Alternativet särskola diskuteras igen då pojken inte fungerar i den stora skolan. Föräldern vill att 
pojken ska få gå med sina kompisar men har få positiva erfarenheter av integrerad särskola.  

Stöd i grundskolan 

Skolan hade ställt upp med tre stödtimmar i veckan. Tilläggas skall att dessa timmar delade pojken 
med flertalet andra elever och eftersom han inte vill ta plats slutade även stödtimmarna med att han 
satt tyst utan den hjälp han egentligen skulle ha fått. Skolan ställer upp med 3000 kr till extra material 
men inga extra resurser för övrigt finns att tillgå. Föräldern menar att det i det här läget inte fanns 
något val. Inga andra alternativ presenterades heller. Föräldern menar att sitta ensam utan hjälp med 
annat material absolut inte kommer att leda till att pojken lär sig något. Känner stundtals att han lärt 
sig mer om han stannat hemma. 

Särskoletiden 

Föräldern beslutar sig motvilligt för särskola. Till år 7 i skolan blir pojken mottagen i särskolan. 
Pojken går nu i en klass med 10 elever och en lärare samt en assistent. 

Föräldern upplever att pojken trivs bra. Han har fått flera nya vänner. Han orkar mer och vägrar inte 
att gå till skolan. Taxiresorna är långa och upplevs som jobbiga. 

För låga krav 

 Föräldern är dock inte nöjd med den pedagogiska biten då föräldern anser att pojken arbetar på 
alldeles för låg nivå och att skolan har ett arbetssätt som inte är individualiserat och att målen (se 
under rubriken Grundsärskolan) saknas eller i alla fall är för lågt satta. Föräldern vill att sonen ska ha 
möjlighet att utvecklas maximalt men känner att så är inte fallet just nu i alla fall. Föräldern känner sig 
motarbetad av skolan som inte lyssnar på henne.  
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Lokalintegrering 

Föräldern är också kritisk till att lokalintegreringen av särskolan egentligen är en segregering då man 
på föräldramöten upphöjt att det är så bra med egen korridor och de behöver inte träffa de andra 
barnen. Föräldern tycker att samarbete med den vanliga grundskolan hade varit bättre att sträva mot än 
som nu samarbete med andra särskolor.  

Oro för framtiden 

Föräldern känner också oro inför framtiden då föräldern upplever att pojken är starkt begränsad av att 
gå i särskola och alternativet gymnasiesärskola inte riktigt motsvarar det föräldern önskat för sin son. 
Föräldern uttrycker i förtvivlan det genom att påpeka att ”… han har också drömmar”.  Föräldern 
önskar att man siktade högre och inte såg det som självklart att lönebidrag och skyddat verkstadsjobb 
var den framtid som väntade alla ungdomar som går gymnasiesärskolan.  

Intervju 3 

Den tredje intervjun gjordes hemma hos familjen som alla tillsammans gav en bild av sonens 
skolgång. Pojken är idag 14 år och går år 8 på särskolan. Pojken gick förskola utan bekymmer. 

Grundskoletiden 

Pojken började första klass och hade det mycket svårt med bokstäverna. I tvåan frågade 
klassföreståndaren om föräldrarna själva hade haft problem i skolan. Föräldrarna blev inte förvånade 
utan berättade att de hade båda dyslexi samt at det fanns en morfar med mycket stora läs och 
skrivsvårigheter. 

Dyslexi 

I trean fick pojken diagnosen dyslexi. Med diagnosen kom 30 minuters specialhjälp i veckan i skolan 
men ingen extra hjälp till hemmet där man inte visste hur man skulle göra för att hjälpa till. Inget extra 
anpassat material eller andra hjälpmedel fanns för pojken att jobba med. 

Inget händer 

År 4-6 passerade utan att man enligt föräldrarna egentligen gjorde någonting alls. Pojken hängde inte 
med, fick ingen hjälp utan hänvisades till att sitta och rita för sig själv i ett hörn. Det hände att pojken 
kom hem med 30 teckningar på en vecka! Periodvis hölls pojken hemma och föräldrarna försökte lära 
honom på egen hand med hjälp av sina minnen från sin skoltid och hur de lärt sig. Föräldrarna mycket 
frustrerade och upplevde att ingenting hände. 

Föräldrarna har under hela skoltiden tjatat och kämpat för att sonen ska få den hjälp han har rätt till 
men aldrig fått någon hjälp till honom. Alla åtgärdsprogram har under åren varit tomma löften om 
hjälp som sedan enligt föräldrarna aldrig realiserats. Pojken testas igen i femman och får åter igen 
diagnosen dyslexi och ingen begåvningsnedsättning för övrigt. De nationella proven i år 5 hoppar man 
över helt.  

 

Särskola erbjuds 

Under år 6 träffade man av en händelse en man som är särskolesamordnare och var på skolan i ett 
annat ärende och han hjälpte familjen att ta kontakt med särskolan. Han såg till att ytterligare en 
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utredning gjordes och den visade åter igen dyslexi utan begåvningshandikapp men nu är pojken så 
pass mycket efter sina jämnåriga kamrater att man godkänner att motta honom i särskolan. Först 
tycker föräldrarna att särskola inte är något för deras son. Han är ju inte utvecklingsstörd. Föräldrarna 
får möjlighet att hälsa på särskolan och prata med läraren som förklarar vad de skulle kunna hjälpa till 
med. Föräldrarna upplever det som betydligt bättre för sonen då hjälpen i grundskolan enligt 
föräldrarna varit minimal. Sonen får också möjlighet att hälsa på och tycker det känns bra. 

Särskoletiden 

 Pojken började på särskolan ett par veckor in på höstterminen år 7. Har sedan starten trivts bra och går 
stadigt framåt i alla ämnen enligt föräldrarna. Föräldrarna har bara positiva saker att säga om särskolan 
och sonens situation idag. 

Diskussion och Analys 

Metoddiskussion 

Att Intervjua föräldrar 

Vi upptäckte när vi sökte föräldrar att det tog mycket tid och att det inte var enkelt att hitta föräldrar 
som hade tid och vilja att ställa upp. Dock poängterade de föräldrar som valt att ställa upp att de ansåg 
det mycket viktigt att man tog upp och diskuterade de frågor som kom fram under intervjuerna.  

Vi hade hoppats på att vi fått intervjua föräldrar med barn som valt att stanna i grundskolan trots 
nedsättning men alla barnen vars föräldrar vi intervjuade är särskoleplacerade idag. Dock har två av 
barnen gått sex år i grundskola innan bytet genomfördes och en av de intervjuade hade tackat nej till 
särskola efter utredning och gått i vanlig grundskola ändå med stöd av lagen om försöksverksamhet 
under flera år.  

Det var mycket känslor i alla tre intervjuer som vi gjorde. Föräldrarna pratade öppet och några av dem 
visade tydligt sina känslor. Lundström (2007) skriver i sin avhandling att hos föräldrarna skiftade 
känslorna, när en av dem var stark, kunde den andre vara mer tillbakadragen. I intervju 1 så berättade 
föräldrarna att för dem går känslorna och kraften upp och ner i perioder. Hos dem var det oftast 
mamman som drev på mest men när mamman kände att hon inte hade kraft så tog pappan vid.  
 
Lundström (2007) beskriver de föräldrar som hon har intervjuat har beskrivit en dubbel känsla inför 
det stöd de har fått, uppskattning för de stöd de har fått men samtidigt har det varit en sorg att behöva 
stödet. 

Kvalitativintervju som metod 

Syftet med uppsatsen var att genom kvalitativa intervjuer få ta del av några föräldrars resonemang 
kring val av skolform. När man gör en kvalitativ intervju är det den intervjuades tankar känslor och 
värderingar man är ute efter. Man eftersträvar att få förståelse för just den aktuella situationen. Man är 
inte ute efter att nå ett speciellt resultat eller bekräfta en teori. Vi upplever att föräldrarna delade med 
sig av sina allra innersta tankar och känslor. Vi blev varse att det är mycket känslor involverade och att 
det är viktigt att respektera föräldrarna och deras åsikter. Det de delgav oss är deras bild och 
verklighet. Att vara förälder till ett barn med en funktionsnedsättning innebär för många en kamp. En 
kamp som aldrig tar slut. Det framkom i alla tre intervjuerna. Barn med en funktionsnedsättning 
kräver mer än andra barn på många sätt och oron för barnen är ofta stor (Lundström, 2007). En av 
föräldrarna uttryckte att när man som förälder får ett barn med en funktionsnedsättning innebär det en 
sorg som bearbetas i omgångar. Man blir enligt föräldern aldrig klar i sin bearbetning även om det 



                                                                                                                                                                                                                                                               22 

efter att tag känns lättare. De föräldrar vi intervjuade ställde upp och berättade om sina upplevelser och 
sin bearbetning av ett svårt beslut och vi upplever det som av absolut största vikt att respektera deras 
känslor. Vi kände att med detta i bakhuvudet var det svårt att styra intervjuerna och det blev 
föräldrarna och det som de ansåg viktigast som fick störst fokus. Vi känner också att själva 
bearbetandet av intervjumaterialet har styrts utifrån respekten för pojkarna och deras föräldrar. 
Kvalitativa intervjuer är konstruerade för att den intervjuade skall få stort spelrum och få uttrycka sina 
innersta åsikter och vi är av åsikten att vårt val av metod passade vårt syfte och att vi inte skulle ha ett 
lika innehållsrikt material med en annan metod. 

Att vara två under intervjuerna 

Om intervjuområdet är känsligt är det lämpligt att vara två intervjuare (Trost, 2005). Frågorna var 
tidvis av känslig karaktär och föräldrarna berättade om sorg och uppgivenhet. Vi upplevde båda att det 
var en stor fördel att vi var två. Vi hade under intervjuerna stöd av varandra och kunde tillsammans 
möta föräldrarna på ett bra sätt. Alla föräldrarna var mycket engagerade i sina barn och ville att vi 
skulle förstå hur de hade det och hur det haft det tidigare. De berättade med inlevelse och engagemang 
om sina barn. Det var dessutom skönt att kunna diskutera det vi upplevt sinsemellan direkt och under 
bearbetningen kunna bolla med intryck och frågor.  

En av föräldrarna sa rakt ut att hon såg denna intervju som ett led i bearbetningen av det jobbiga beslut 
som hon nyligen gjort. Alla föräldrarna ansåg att det var viktigt att deras berättelser framfördes både 
för att det var värt att dela med sig av sina upplevelser och i förhoppning att det kunde göra det lättare 
för andra barn och föräldrar i liknande situation. De ville dela med sig av sin erfarenhet då det kan 
hjälpa pedagoger i sitt förhållningssätt till och sin inställning om barn med funktionsnedsättning. 

Tekniken 

Vi har lärt oss att inte ta saker för givet. Vi gjorde en del misstag bland annat skickade vi ut 
frågeområdena innan intervjutillfällena via mejl och ett av mejlen hamnade hos någon annan då vi 
stavat adressatens namn fel. Vi gjorde också misstaget att skicka ut frågeområdena för att senare bli 
varse att föräldrarna som vi skulle intervjua var dyslektiker och informationen blev på så sätt inte 
tillgängligt för dem. Till vår tröst gick vi vid telefonkontakten igenom vad det var som vi var 
intresserade av och skulle fråga om så föräldrarna hade viss förkunskap. Vi är glada att vi valde att 
spela in intervjuerna då det var mycket intensivt under själva intervjuerna. Det hade varit omöjligt att 
hinna anteckna allt som sades och blivit mycket svårt att komma ihåg alla svar. Det kändes också bra 
att kunna gå tillbaka och lyssna en gång till och på så sätt kontrollera att vi uppfattat svaret på rätt sätt. 

Val av plats 

Vi valde att göra intervjuerna på den plats föräldrarna önskade. Vi ville visa att vi uppskattade att de 
tog sig tid och respekterade deras önskemål. Med facit i hand var platsen inte alltid så optimal. Bäst 
fungerade den första intervjun hemma hos en av oss, då båda föräldrarna var med. Vi upplevde att de 
var trygga och intervjun flöt ostörd. Den andra intervjun gjordes på ett bibliotek då föräldern uttryckt 
att denne var trygg i att prata om sin son men trots att vi hittade en relativt avskild plats i ett hörn av 
biblioteket upplevde vi att när intervjun väl började hade en mer ostörd och lugnare miljö varit att 
föredra. Vi upplevde också att när vi lyssnade på inspelningen var det ibland svårt att höra vad 
föräldern sa då andra ljud runt omkring störde. Den tredje intervjun gjordes hemma hos familjen, där 
det blev svårt att få tala med föräldrarna i enrum.  

Intervjuerna gjordes under samma dag då det var en lång resa till platsen. Vi upplevde att det blev 
stressigt att hinna med då intervjuerna tog längre tid än vi förväntat och planerat för och även resorna 
mellan intervjuerna tog längre tid än vad vi trott. Föräldrarna hade alla arbeten som gjorde att de bara 
kunde ställa upp på en helg och med tanke på den korta tid vi haft till förfogande för att skriva ville vi 
inte dela upp intervjuerna på flera helger. Att vi tog hänsyn till föräldrarnas önskemål om plats och 
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tidpunkt gjorde det med andra ord extra stressigt för oss men vi känner ändå att det var upp till 
föräldrarna att bestämma och att det för dem blev bra och det är viktigast. 

Skulle vi göra om intervjuerna skulle vi lägga ner mer tid på valet av plats och styra upp lite mer runt 
om för att få bästa möjliga utgångsläge. Det hade till exempel varit bättre att boka ett eget rum på 
biblioteket så vi fått vara helt ostörda och det hade varit bättre att vi gjort klart med föräldrarna att vi 
önskade intervjua dem i enrum och frågat om de hade möjlighet att gå undan en stund.  

Analys 

Egna värderingar 

När vi gör vår analys inser vi att vi lägger in våra egna värderingar och ser problemen ur vår 
synvinkel. Det har varit mycket svårt att inte engageras av intervjuerna och ta ställning. Vi är 
medvetna om att man ska undvika värderingsfällor, akta sig för att fastna i vad som är bra och dåligt 
för elever med funktionshinder och att man ska hålla sig kritisk till grundläggande föreställningar om 
funktionshinder men vi har ändå både värderat och utvärderat och har definitivt föreställningar om 
olika funktionshinder. Detta visar oss hur svårt det är att vara objektiv och bara framföra utan att lägga 
in egna åsikter. Redan i valet av litteratur i teoribakgrunden sker ett subjektivt val och under hela 
processen har vi gjort medvetna eller omedvetna val som styrs av vår grundläggande syn på barn med 
funktionsnedsättning. 

Begränsat underlag 

Vi är också medvetna om att vi har ett mycket begränsat underlag, endast föräldrar till tre barn. Det är 
dessutom svårt att veta om de här barnen är typiska för dem som är mottagna i särskolan. Vi kanske 
hade fått ett helt annat resultat med en större studie. Vi vet inte heller vad som kommit fram om vi 
hade intervjuat föräldrar till barn som är inkluderade i grundskolan. Det handlar med andra ord inte om 
någon generaliserande kunskap utan bara en liten studie just nu, just här och som gäller för just de här 
familjerna och deras upplevelser av ett bestämt fenomen, val av skolform.  

När vi gick igenom materialet vi erhållit under intervjuerna fann vi att vissa saker var viktigare än 
andra för föräldrarna och det som de ansåg vara viktigast sammanfattade vi under några teman 
tillsammans med våra ursprungliga frågeställningar. Vi har valt att kalla de teman/rubriker vi fann för: 
utredningar/diagnoser, skolans synsätt, kamratskap, val av skolform, resurser, var valet ett val, 
situationen i särskolan idag och vad har valet inneburit och vad upplever föräldrarna kan förbättras i 
särskolan. 

Utredningar/diagnoser 

Resurser i skolan beroende av diagnos 

Ett sätt att erhålla resurser i grundskolan är att genom att ha en diagnos får rätt till stödåtgärder. Det 
hänger sannolikt ihop med skolans knappa resurser och att man där efterfrågar en diagnos. Enligt 
Brodin och Lindstrand (2004) finns det risk för överdiagnostisering när de ekonomiska resurserna är 
knutna till en diagnos. Överdiagnostisering kan enligt Bodin och Lindstrand (2004) få negativa 
effekter för barnet då man på kort sikt får hjälp men på lite längre sikt kan en osäker eller felaktig 
diagnos vara förödande (Brodin och Lindstrand, 2004). Det finns alltså en risk att man i dagens 
situation diagnostiseras med funktionshinder för att få hjälp. För att mottas i särskolan ska barnet ha en 
utvecklingsstörning (SFS, 1985) och det kan ses som ett led i resursfördelandet då man till särskolan 
knyter mer resurser och ännu mer specialkompetens än till grundskolan.  
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Pojkarnas diagnoser 

I SFS (1985) står det att barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att 
de är utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan. De som gäller utvecklingsstörda gäller även dem 
som har fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, 
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt personer med autism eller autismliknande 
tillstånd (SFS 1985:1100  1 kap, 16 §).  

Pojken i intervju 1 hade ingen enkel klar diagnos men att han var utredd och att han var i behov av 
extra stöd i grundskolan eller särskola var för föräldrarna självklart. Redan som tvååring hade man 
uppmärksammat att inte utvecklingen gått som förväntat.  

Även pojken i intervju 2 uppmärksammades som avvikande från förväntad utveckling tidigt. Redan 
som fyraåring kom den första markeringen att något avvek från det förväntade. Som 9-åring fyllde han 
kriterierna för mottagande i särskolan i och med att han var två år efter och hade en neuropsykiatrisk 
avvikelse. Diagnosen lindrig utvecklingsstörning kom först när pojken gick år 6.  

Den tredje pojken borde egentligen aldrig ha blivit mottagen i särskolan, då den enda diagnosen han 
har enligt föräldrarna är dyslexi, vilket inte är en särskolegrundande diagnos.  Då ska man enligt 
Skolverket (2001) finna andra lösningar än en särskoleplacering. Den här pojken borde ha erhållit 
tillräckligt med resurser i grundskolan och det får ses som ett av grundskolans misslyckande i sitt 
uppdrag. 

Skolans synsätt 

Vems svårigheter 

Enligt Brodin och Lindstrand (2004) är en av skolans förklaringsmodeller att utse syndabockar. 
Problemen fokuseras på elevens svårigheter, oförstående föräldrar eller okvalificerade lärare. Brodin 
och Lindstrand (2004) menar att svårigheterna ofta bottnar i strukturella, organisatoriska eller 
ideologiska perspektiv snarare än att vara av personlig karaktär. Detta visar att svårigheterna är 
inbyggda i själva systemet varför alla skolor borde föra fortlöpande diskussioner i förhållningssätt och 
hur man organisatoriskt ska hantera denna grupp av barn med svårigheter så det inte leder till 
personliga misslyckanden för barnen (Brodin & Lindstrand, 2004). 

Perssons (2007) perspektivdiskussion visar att synen på specialpedagogiken och på eleven som får 
specialpedagogiskt stöd till stor del är avgörande för hur hjälpen ser ut och vilket resultat man får. Vi 
tror liksom Persson (2007) att om skolan ser på elevens svårigheter i ett vidare perspektiv har man 
större möjlighet att tillrättalägga miljö, stoff och undervisningsmetoder än om man ser svårigheten 
som individbaserad och därigenom bara ser individuella lösningar. Det vi kan se trots att vi inte besökt 
skolorna är att föräldrarna inte uppfattar det som om deras barn fått de möjligheter som ett vidare 
perspektiv leder till. Föräldrarna uppfattar det bara som om det är deras barns problem och om de 
påpekar något är de bara till besvär. 

 
I Lpo 94 står att:  
 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att 
nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 
att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla 
(Skolverket 2006 Lpo 94 sid 4).  
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Anpassning av undervisningen 
 
Enligt Haug (1998) är specialpedagogik något för alla yrkesgrupper som arbetar inom skolan och de 
har idag bara lite av den kunskap som behövs för att genomföra en skola för alla. Faran enligt Haug 
(1998) för de barn som har speciella behov är att de blir osynliga och inte får sin undervisning 
anpassad. I Sverige, när Lgr 80 (Läroplan för grundskolan 1980) kom tog man enligt Haug (1998) 
inkluderings idéer längre än i de flesta andra länder när man genomförde förändringar. I förlängning 
gjorde det att många barn med speciella behov enligt Haug (1998) inte synliggjordes i skolan och de 
fick inte sina behov tillgodosedda. Man gjorde ingen individuell anpassning och idag kritiserar man 
det. De föräldrar som har vänt sig till Skolverket med sin kritik beskriver att det är otillräckliga 
insatser, som inte sker i följd och utan utvärdering. Haug (1998) menar att kritiken är ett uttryck för 
krav på anpassad undervisning. 

Vår uppfattning är att föräldrarna till pojken i intervju 3 inte kände att grundskolan över huvudtaget 
försökte göra en anpassning för sonen. Föräldern till pojken i intervju 2 var lika övertygad att man i 
särskolan inte gjorde en individuell plan som var adekvat för sonen. Inte heller föräldrarna till pojken i 
intervju 1 upplevde att man låg på rätt nivå, på förskolan var nivån alltför hög och på särskolan var 
nivån i underkant istället.  

 

Kamratskap 

I Lpo 94 står under rubriken förståelse och medmänsklighet att: 
 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 
enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas 
för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. 
Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas (Skolverket 
2006 Lpo 94 sid 3).  

 
Mobbing 
 
Både pojken i intervju 2 och pojken i intervju 3 har under åren i grundskolan blivit utsatta för mobbing 
och har haft mycket få kamrater. Pojken i intervju 3 blev enligt föräldrarna först utfryst av sin lärare 
och sedan av klasskamraterna. Pojken i intervju 2 har under uppväxten sett sina mobbare som sina 
kamrater trots att de stundtals var riktigt utstuderat elaka mot honom.  
 
Nya vänner  
 
Alla pojkarnas föräldrar upplever det som positivt att pojkarna i särskolan nu fått nya vänner och flera 
riktigt bra vänner. Föräldern till pojken i intervju 2 saknar dock vänskap med ungdomar från den 
vanliga skolan och önskar mer samarbete mellan särskolan och grundskolan för att kunna få möjlighet 
att hitta vänner även där. Pojken i intervju 3 har fått många nya vänner och även vänner bland 
grundskolans elever.  
 
Föräldrarna till pojken i intervju 1 tycker det är svårt att jämföra hur det var med kamratskapet innan 
flytten till särskolan då han alltid haft svårigheter i relationer och haft assistent redan i förskolan. 
Möjligen är det svårare att hitta andra barn som passar, som har överseende med hans 
tillkortakommanden.  Han har många kompisar i särskolan men eftersom han har svårigheter med 
relationer till andra barn så finns det barn som passar mer eller mindre bra med honom. Det har varit 
några incidenter som har varit påfrestande där föräldrarna upplever att deras son har varit utsatt för 
slag och blivit biten men det har varit enstaka händelser. Annars är klimatet i pojkens klass bra, barnen 
upplevs som mycket omhändertagande.  
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Pojken i intervju 1 har precis som de andra pojkarna fått nya vänner i särskolan, men då han är yngre 
och mindre självständig upplevs avståndet till de nya kamraterna som stort och blir till en stor nackdel. 
Föräldrarna känner inte heller till någonting om de andra föräldrarna som man vanligtvis gör när man 
kommer från samma stadsdel. Hela proceduren kring lekandet blev mycket mer komplicerat. Pojken 
själv upplever det nog som ett mindre bekymmer han bjöd nämligen hela klassen på pyjamasparty 
utan att berätta det för sina föräldrar. Det var när en förälder från klassen ringde på tisdagen och 
frågade vilken tid pyjamaspartyt var på lördag som föräldrarna blev varse sonens partyplaner. De tog 
ett snabbt beslut att de skulle ha partyt. Det blev lyckat, hela klassen kom och partyt var jätteroligt. 
 
 

 
Val av skolform 
 
När - ett aktivt val 
 
När en elev mottas i särskolan varierar och det framkommer tydligt i Skolverkets rapport (2006) att 
olika kommunerna förhåller sig mer eller mindre aktivt vid val av skolform. I en del kommuner talar 
man om att elever med t ex lindrig utvecklingsstörning med rätt stöd kan klara av de tidigare åren i 
grundskolan både socialt och kunskapsmässigt. Föräldrarnas önskemål och den tid de kan behöva för 
att vänja sig vid tanken på att deras barn har rätt till särskola är andra faktorer som kan påverka när 
under skolgången eleverna börjar i särskolan. 
  
När en elevs svårigheter blivit tydliga först i samband med betygssättning eller nationella prov antyder 
det en passivitet från skola och kommun enligt Skolverket (2006). Elevernas svårigheter kan ha varit 
möjliga att upptäcka tidigare och kanske hade de klarat grundskolans mål om de då fått rätt stöd.  
  
Hur skolgången organiseras för elever vars föräldrar tackar nej till särskolan har också betydelse för 
när man mottas i särskolan. Vissa kommuner är mycket måna om att erbjuda rimliga alternativ till 
särskolan för de barn vars föräldrar vill tacka nej (Skolverket, 2006). 
  
I ett antal kommuner som intervjuas i Skolverkets rapport (2006) låter man eleverna stanna kvar i 
grundskolan även om de har rätt till särskola. Man tycker att grundskolan fungerar bra och kan i alla 
fall under de första skolåren erbjuda den pedagogik och de sociala miljöer som särskolans elever 
behöver. Föräldrarna i de här kommunerna tycks också vara nöjda med att ha det så. Alternativet att 
eleverna går kvar i grundskolan och får mycket stöd där trots att de har rätt till särskola är i dessa 
kommuner ett medvetet val.  Andra kommuner verkar inte enligt Skolverket (2006) vara medvetna om 
elevernas svårigheter förrän mycket sent, först när de nationella proven blir aktuella i år 5 eller i vissa 
fall ännu senare. I båda fallen kommer eleverna sent till särskolan men av helt olika anledning. I första 
fallet på grund av att grundskolan fortfarande är ett bra alternativ och i andra fallet på grund av att 
grundskolan inte upptäckt svårigheterna.  
 
För pojken i intervju 1 hade föräldrarna redan under tiden i förskoleklass valt grundsärskolan inför år 1 
då man inte ville riskera att han misslyckades och att man var osäker på om skolans resurser skulle 
räcka till och vara beständiga eller något man rätt var det var plockade bort.  
 
För föräldern till pojken i intervju 2 har valet inte varit lätt och när pojken som 9 -åring första gången 
blev erbjuden särskola tackade hon nej med hänvisning till att resurser skall finnas. 
När föräldrarna första gången diskuterade särskolan som alternativ ansåg den ena föräldern att var ett 
bra val för deras son. Man kan då anta att den andra föräldern ännu inte var redo för särskoleplacering 
och behövde tid att vänja sig och att skolan ställt upp med en rimlig lösning. Först inför år 7 då skolan 
inte klarar av att anpassa sig efter pojken trots förälderns kamp för hans rätt att gå kvar i grundskolan 
väljer föräldern motvilligt särskola. 
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                                            ”Valet var inget val” 

  
                                                               Förälder i intervju 2 

 
 
Pojken i intervju 3 har egentligen ingen särskolegrundande diagnos och får anses falla under den 
kategorin barn som skulle ha klarat grundskolans mål om han fått rätt hjälp i rätt tid! Föräldrarna 
tillsammans med pojken valde särskola inför år 7 trots att man visste att han egentligen inte hörde 
hemma där. Föräldrarna menade att sitta och rita dag ut och dag in inte skulle leda till att pojken lärde 
sig något och definitivt inte till att han fick godkända betyg och ett framtida arbete. Särskolan kändes 
som en chans att reparera kunskapsluckorna innan det blev för sent. 

 
 ”Han kom hem med 30 - 50 teckningar i veckan.” 

 
                                                                             Mamma i intervju 3  

 

Resurser 

 
Resursfördelningen mellan olika skolor 

Persson (2007) konstaterar att resursfördelningen för specialpedagogiska insatser sker slentrianmässigt 
ute i skolorna. Konsekvenserna blir att elever får stöd efter var de går. Har man otur och går på en 
tungt belastad skola eller en skola med andra sämre förutsättningar är möjligheterna sämre att få den 
hjälp man behöver. Det kan också vara så att tillskott i resurser används för att förstärka skolan 
allmänt istället för att gå till specifika åtgärder (Persson, 2007). 

För lite resurser avskräcker   

Det som alla föräldrar anger som avgörande är resurserna. Alla föräldrar upplever att om man väljer att 
gå kvar i grundskolan kommer det att saknas resurser för deras barn. I Lpo 94 står det uttryckt att: 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Skolverket 2006 Lpo 94 sid 4). 
 

Föräldrarna till pojken i intervju 3 upplever att skolan inte ens försökt hitta vägar för pojken att 
utvecklas. Hans stora intresse för teknik hade enligt föräldrarna kunnat vara en utmärkt utgångspunkt 
för hans lärande och med lite extra hjälp hade även han utifrån sina förutsättningar kunnat få lyckas. 
Hans behov har helt satts åt sidan enligt hans föräldrar. Enligt föräldern till pojken i intervju 2 hade en 
större anpassning runt sonen krävts. Skolorna pojken gått på har visserligen gjort anpassningar och 
försökt hitta rätt utgångspunkter men har enligt föräldern inte lyckats. Föräldrarna till pojken i intervju 
1 väljer att inte chansa på att börja i grundskolan då personalen avråder då de menar att med hans 
förutsättningar är chansen stor att det bara leder till misslyckanden. Det kan enligt Brodin och 
Lindstrand (2004) också vara så att föräldrar inte vet att de kan ställa krav på skolan om att få en 
resursperson eller assistent till sitt barn.  

Ett fåtal enligt Brodin och Lindstrand (2004) ca 15 % av föräldrarna till barn med utvecklingsstörning 
utnyttjar möjligheten med individualintegrering dvs. att ett barn med funktionshinder placeras i en 
klass med icke funktionshindrade med stöd av lagen (Skolverket, 1995). Efter vår lilla studie kan vi se 
att en anledning till att man i så liten utsträckning utnyttjar erbjudandet kan bero på att man i 
grundskolan inte ställer upp med de resurser eleven behöver.  
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Föräldrarna till pojken i intervju 1 kände att om deras barn valde att gå i grundskolan skulle skolan få 
en ”struntsumma” extra vilket enligt dem inte räcker till det stöd deras barn behöver. Pojken behöver 
enligt föräldrarna ha en person med sig hela tiden då han har svårt att vara i stora grupper, svårt i 
relationer med andra barn, svårt med koncentrationen och att han behöver någon som motiverar 
honom och hjälper honom att fullfölja uppgifter. Det var skolan som skulle bekosta det stödet, om de 
kunde. Föräldrarna ville inte chansa att skolan skulle betala för det stödet. De var rädda att skolan till 
en början skulle bekosta stödet och sedan efter en tid dra in det. 
 
Föräldern till pojken i intervju 2 gjorde egentligen flera val längs vägen. I samband med att han blev 
erbjuden plats i särskolan inför år 7 tackade föräldern först spontant nej men efter att föräldern 
diskuterat med grundskolan om vilket stöd sonen skulle få om han gick kvar valde föräldern slutligen 
motvilligt särskolan. Det alternativ skolan erbjöd var att gå kvar i grundskolan med särskolans 
kursplan. Han skulle få 3000 kr/läsår extra till anpassade läromedel och annat material men ingen 
personlig resurs som kunde hjälpa honom med arbetet vilket föräldern anser att han behöver. Får 
pojken ingen personlig hjälp blir han bara sittande och gör fel enligt föräldern. I särskolan finns det 
mer resurser och där skulle han få hjälp att arbeta. Det blev avgörande. 

I ekonomiska åtstramningstider när resurserna krymper är det enligt Brodin och Lindstrand (2004) 
ännu viktigare att se på vilka faktorer som påverkar barns möjlighet till utveckling. I Skolverkets 
rapport (2006) kommenterar flera intervjupersoner att man känner till förhållandet att grundskolan av 
ekonomiska skäl kan ”trycka på” om mottagande i särskolan för att få tillgång till extra resurser.  
Ekonomiska skäl för skolor att föra över elever från grundskolan till särskolan tycks finnas i de flesta 
kommuner (Skolverket, 2006). Föräldern till pojken i intervju 2 upplever att skolan bara ville bli av 
med besväret och kostnaden för pojken. Skolan övertalade i princip föräldern att välja särskola i 
dennes ögon för att slippa ansvaret för sonens resurskrävande skolgång.  

Att inte fler väljer individualintegrering kan också bero på precis som Brodin och Lindstrand (2004) 
visar på att man som förälder lyssnar på experter antingen beroende på att man litar på dem eller på 
grund av att man inte längre orkar och de råder föräldrarna till att välja segregerande skolformer som 
särskolan. Experter torde i detta sammanhang vara de pedagoger, psykologer och rektorer som finns 
runt eleven och kan påverka ett beslut. Att föräldrarna till pojken i intervju 1 lyssnade och litade på de 
pedagoger och andra experter runt pojken ledde till att man inte provade en lösning inom grundskolans 
ramar utan valde särskolan direkt till år 1. Föräldern till pojken i intervju 2 var inte lätt övertalad, först 
efter tredje erbjudandet om särskola accepterade hon ”experternas” råd.  

 Pedagogisk resurs- ett viktigt skäl 

Brist på pedagogiskt stöd i grundskolan är en anledning till att man väljer särskola då man hoppas på 
att få mer hjälp med material och arbetssätt. 

Innan föräldrarna till pojken i intervju 1 bestämde sig för vilken skolform sonen skulle gå i diskuterade 
de med lärarna i förskoleklassen. Lärarna tyckte att särskola var det bästa alternativet då deras 
erfarenhet sa att i de allra flesta fall där föräldrarna tvekade och valde grundskola blev det för barnet 
några år i grundskolan och sen byte till särskola. Tyvärr resulterade det enligt de tillfrågade 
pedagogerna ofta i idel misslyckanden och att barnens självförtroende blev nerbrutet under åren i 
grundskolan. Lärarna gav föräldrarna rådet att låta honom lyckas från början. 
 
Avgörande för beslutet för pojken i intervju 3 var att situationen i grundskolan var ohållbar. Att stanna 
kvar och sitta i ett hörn och rita och inte lära sig något var inget alternativ. Föräldrarna och senare även 
sonen fick möjlighet att hälsa på och se hur de arbetade på särskolan. Det som slutligen fick dem att 
välja särskola var möjligheten till pedagogisk hjälp.  
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Några alternativ i grundskolan fanns aldrig för pojken i intervju 3 utan skolan jobbade för att få honom 
att välja särskola. Enligt Brodin och Lindstrand (2004) krävs en noggrann bedömning innan man 
mottas i särskolan då risken är att målgruppen för särskolan blir fel särskilt om särskolan används för 
att bli av med elever som läraren inte klarar av. Denna lösning gynnar enligt Brodin och Lindstrand 
(2004) varken de som har en utvecklingsstörning eller de som inte har en utvecklingstörning.  Nu med 
facit i hand vet föräldrarna till pojken i intervju 3 att i alla fall på kort sikt är särskolan det bästa för 
pojken men naturligtvis tycker de att det hade varit bättre om han fått den hjälp han behövt och haft 
rätt till redan från början för då tror föräldrarna att han hade klarat av att nå målen i grundskolan och 
haft alla möjligheter till utbildning och dessutom sluppit all vånda och känslan av att vara misslyckad. 
 
 

Var valet ett val 
 
 
Alla tre barnen är idag mottagna i särskolan. Deras historier är olika men har ändå gemensamma 
nämnare. Alla föräldrar är rörande överens om att något egentligt val har det aldrig handlat om.  
 
Enligt Lagen om försöksverksamhet (Skolverket, 1995) har föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning rätt att välja skolform för sina barn. Alla föräldrar i studien har varit aktiva i 
själva valet av skolform. Enligt Skolverket (2001) bör vårdnadshavarna informeras om vilka krav de 
kan ställa samt vilka möjligheter grundskolan och särskolan har att tillgodose barnets behov.  Det är 
viktigt att hemmet får information om vilket stöd deras barn behöver samt hur respektive skolform har 
förutsättningar att tillgodose elevens behov (Skolverket, 2001). Enligt Brodin och Lindstrand (2004) är 
det viktigt att acceptera funktionsnedsättningen och se de begränsningar barnet har men det är också 
viktigt att se dess möjligheter. Föräldrarna upplever inte att de blivit informerade om vilka krav de kan 
ställa på grundskolan utan har bara fått information om vad grundskolan kan tänka sig att ställa upp 
med. 
 
Nilholm (2006) ser föräldrarnas rätt att välja en segregerad eller inkluderad skolform för sina barn i ett 
demokratiskt perspektiv. I ett sådant demokratiperspektiv bör föräldrar ges möjlighet att välja om 
deras barn ska inkluderas eller ej det vill säga ges en valmöjlighet mellan segregerade lösningar och 
mer integrerade sådana. Peder Haug (1998) refererar till Bladini och Persson som båda anser att 
pedagoger i skolan, föräldrar och politiker under en längre tid haft och fortfarande har invändningar 
mot inkludering trots att det finns en lag om det. 
  
Föräldrarnas syn på valet 
 
Ingen av föräldrarna till de tre barnen upplever att det varit ett fritt val. Föräldrarna i intervju 1 och 2 
tycker inte att de hade något val överhuvudtaget. De såg inga andra alternativ än särskolan då deras 
barn inte skulle få det stöd de behöver i grundskolan.  
 
Föräldrarna till pojken i intervju 1 valde skolform när deras son var sex år och gick i förskoleklass. 
Pojken gick i en vanlig förskoleklass och hade under den tiden en assistent. Den ena förälder tyckte 
det var jobbigt när de skulle välja skolform, grundskola eller särskola. Föräldrarna tvekade länge och 
visste inte vad de skulle välja. 
 
                         ”... det var liksom jättejobbigt då man skulle bestämma” 
 

Förälder i intervju 1 
 

Föräldrarna valde mellan särskoleinkludering i grundskoleklass eller att gå i särskola. Då man blev 
varse de få resurser skolan skulle få till pojken om han gick särskoleinkludering i grundskoleklass blev 
det en omöjlighet att välja grundskolan och kvar fanns bara alternativet grundsärskola. Båda 
föräldrarna uttryckte valet så här: 
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                                 ”…och då kände vi att det inte var ett alternativ...”  

 
Föräldrarna i intervju 1 

 

 
Föräldern till pojken i intervju 2 tyckte inte heller att valet var något val.  Sonen hade under en längre 
tid mått psykiskt dåligt och medicinerats med ångestdämpande mediciner. Han trivdes inte alls och 
hade få vänner i skolan och var i stort behov av stöd i skolarbetet. Alternativet till särskola var att sitta 
ensam med anpassat material men utan personligt stöd. Att sitta ensam i ett hörn med egna böcker men 
utan hjälp kändes aldrig som ett alternativ. Föräldern upplevde valet som ett tvång då situationen i 
grundskolan enligt föräldern var omöjlig. Föräldern kände att det inte gick att välja grundskola då 
sonen är i stort behov av hjälp av en assistent eller annan mycket personlig hjälp. Den hjälpen kunde 
han inte få i grundskolan. Föräldern upplever att de tvingats välja särskola. Att göra det valet mot sin 
vilja har enligt föräldern varit mycket jobbigt och föräldern har inte bearbetat det klart. 

Föräldrarna till pojken i intervju 3 upplever först i början av intervjun att de hade ett val när de valde 
särskolan men ändrar sig under intervjun och säger att egentligen hade de inget val. Det står i 
Skolverkets riktlinjer (2001) att grundskolan ska visa de möjligheter till stöd de har att erbjuda eleven. 
Trots detta diskuterades det aldrig enligt föräldrarna. Då det aldrig diskuterades vilket stöd 
grundskolan kunde ge så upplever föräldrarna att skolan inte hade kunskap om vilket stöd han hade 
behov av och att de ville bli av med honom. Det enda alternativ som fanns var särskolan. Att bli 
mottagen i särskolan kändes som en lättnad för familjen. Efter en lång kamp, för att få rätt stöd, 
gentemot skolan, lärare och rektor, som föräldrarna beskriver det skulle han nu få hjälp. 

 
                                        ”Äntligen skulle han få hjälp” 
 

Föräldrarna i intervju 3 

Kamp trots rätt till stöd 

Lundström (2007) refererar till Paulsson som beskriver hur familjer har berättat att de ständigt måste 
bevaka och kämpa för att barnen ska få de stödinsatser som de enligt lag har rätt till. De måste ideligen 
föra en kamp mot myndigheter för sina barns lagliga rätt till stöd. Vidare refererar Lundström att om 
man enligt lag har rätt till stödinsatser ska inte föräldrarna behöva driva en strid mot olika myndigheter 
för att barnen ska få det. Alla tre pojkarnas föräldrar har fått kämpa för att få det som deras söner har 
rätt till enligt lag. Ingenting händer utan att man som förälder är med och driver menar en av 
föräldrarna. 

Tilläggas skall att föräldrarna till pojken i intervju 3 fått information av bland annat särskolans 
personal att de har möjlighet att stämma den grundskola han gått på då de misslyckats så kapitalt med 
att ge honom de stöd han har rätt till enligt lag men de har valt att avstå då de inte orkar kämpa mer. 

Föräldrarna till de tre barnen upplever som sagt inte att det var ett fritt val. De har berättat att de inte 
kunde se andra alternativ än särskolan eftersom deras barn inte skulle ha fått det stöd de behöver i 
grundskolan. Kristina Szönyi (2005) refererar till Tideman som även han i studier visar att föräldrar 
många gånger uppfattat att de inte har ett verkligt val.  
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Situationen i särskolan idag och vad har valet 
inneburit? 

Nya möjligheter 

Föräldrarna till pojken i intervju 3 är mest positiva då han lär sig mycket, har blivit mer självständig, 
mår mycket bättre och dessutom har han fått nya möjligheter att studera vidare. Hade han fortsatt 
grundskolan hade han gått ut med icke godkända betyg och fått fortsätta på individuella programmet 
för att försöka läsa upp sina betyg vilket enligt föräldrarna i realiteten skulle ha varit en omöjlighet. 
Istället får han nu möjlighet att på gymnasiesärskolan gå fordonslinjen vilket han hela tiden önskat. 
Han kommer också att få hjälp med att hitta arbete och få lönebidrag om så behövs. Enligt föräldrarna 
är det inte längre en misslyckad utstött kille utan en kille med självförtroende som ser att han går 
framåt. Han har hamnat rätt även om det egentligen är fel!  

Föräldrarna till pojken i intervju 3 var så nöjda med särskolan att det egentligen inte fanns något mer 
att önska, jo möjligen den där läspennan. Föräldrarna upplevde att pojken hade det de ansåg viktigast, 
god pedagogisk hjälp, många kamrater både i grundskolan och i särskolan samt framtida möjlighet till 
ett yrke.  

Kamrater 

Alla tre pojkar har genom att flytta till särskolan fått nya vänner. Alla tre verkar också trivas bra i sina 
nya klasser.  

Från början tyckte den ena föräldern till pojken i intervju 1 att det skulle vara bra om särskolan 
utlokaliserades så att man fick gå i särskolan nära hemmet. Nu har hon har ändrat uppfattning och 
tycker det är bättre att ha en större grupp med barn tillsammans än att få ett eget rum på den 
grundskola man tillhör och därigenom bli mycket ensam. Fritids ligger också bara några rum bort från 
klassrummet och det tycker föräldrarna till pojken i intervju 1 är bra. Det är enkelt eftersom barnen 
inte behöver släpa på sina saker till ett annat hus. 
 
Undervisningstakten/nivån 
 
Föräldrarna till pojken i intervju 1 tycker att det mest positiva med särskolan är takten i 
undervisningen. Det är till och med så att föräldrarna själva trycker på och känner att nu kan han det 
här, han kan börja med nästa sak. Vi drar slutsatsen att det positiva med takten samtidigt kan bli 
negativt i och med att pojken lär sig mindre då man inte forcerar honom. Föräldrarna mycket kluvna 
här då det ibland önskar att man forcerar men samtidigt vill man inte pressa honom för hårt utan vill 
att han ska få ta det i sitt tempo. Föräldrarna är dock oroliga att man lägger undervisningen på för låg 
nivå. 
 
Nivån är det föräldern i intervju 2 är mest orolig över. Föräldern anser att sonen sitter med alldeles för 
lätt material och att man inte ens försöker sikta mot grundskolans mål vilket man borde göra. 
Föräldern upplever målen för grundsärskolan alltför lågt ställda (se under rubriken grundsärskolan). 
Föräldern tycker inte heller att man undervisar på ett individuellt sätt då man delar ut böcker ofta 
samma böcker som eleverna haft tidigare i grundskolan och bara låter dem jobba på i dessa. Föräldern 
har försökt att föra en pedagogisk diskussion med skolan och läraren då föräldern önskar att sonen ska 
arbeta med annat än ”veckans ord” för år 2 då föräldern anser det som mindre viktigt och dessutom 
som sänkande för självkänslan. Då föräldern säger mindre viktig menar föräldern att denne skulle vilja 
ha in mer praktiskt arbete mer problemlösning och färre ”fylla-i-uppgifter”.  Föräldern menar att 
självkänslan sänks då man får arbeta om i samma böcker eller ser att man arbetar i ”lågstadieböcker ” 
trots att man går på högstadiet. 
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Men när föräldern till pojken i intervju 2 påtalar sina önskemål ses föräldern bara som en jobbig och 
får svaret att så här har vi alltid gjort och ingen har klagat tidigare. Trots att det i Lpo 94 står att man 
som lärare skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans 
innehåll och verksamhet får föräldern inget gehör. Att föräldern själv är utbildad grundskollärare har 
inte underlättat tvärt om.  
 
Långt till skolan  
 
Föräldrarna till pojken i intervju 1 berättar att särskolan ligger i en annan stadsdel, på andra sidan 
staden och att han åker med taxi dit. Det blir långa resor och pojken sover ibland när han kommer hem 
då taxin inte kör direkt hem utan kör runt flera barn. Ibland kan hemresan ta upp emot en timme. Att 
det blir långt till vännerna och att det försvårar lek med kamraterna är en annan negativ aspekt. Även 
föräldern till pojken i intervju 2 upplever att de långa taxiresorna är jobbiga. Pojken i intervju 3 åker 
buss till särskolan och har vuxit genom att få lära sig att åka själv in till staden och där byta buss och 
åka vidare till särskolan. Den långa vägen har gjort pojken självständig och gett pojken bättre 
självförtroende. 
 
 
Den pedagogiska hjälpen för liten i särskolan också 
 
En del av pojken i intervju 1: s funktionsnedsättning innebär att han har svårt att koncentrera sig. Han 
har svårt att hålla en instruktion och genomföra den. Föräldrarna tycker han behöver extra stöd när han 
ska sitta själv och arbeta. De pratade med rektorn på särskolan och talade om att de ansåg att deras son 
behöver extra stöd vid självständiga arbetsstunder. Rektorn svarade att särskolan hade tillräckligt med 
resurser för att tillgodose hans behov. Föräldrarna tycker att även om deras son går i särskolan så får 
han inte rätt förutsättningar för sitt lärande. 
 
 
Föräldrarna till pojken i intervju 1 berättar att varje dag samlas hela klassen vid ett runt bord i 
klassrummet och samtalar. Vid de tillfällena har de pratat bland annat om stenåldern, bronsåldern och 
djur. Föräldrarna har märkt att det är vid de samtalen han lär sig mycket. När det är arbetsstund sitter 
de vid egna bänkar med skärmväggar som står mellan bänkarna och det är då det blir svårt för honom 
att lära sig något. Han har svårt att arbeta självständigt enligt föräldrarna. Föräldrarna önskar att han 
vid de tillfällena skulle ha någon som arbetar med honom för att han ska få ännu bättre förutsättningar 
att lära sig. Föräldrarna återkommer ofta till tiden i sexårsgruppen då han hade en egen ”fröken” som 
hjälpte honom och menar att han lärde sig väldigt mycket under den tiden. Han lärde sig nästan mer då 
än vad han har gjort sen han började på särskolan. 
 
                               ”Alltid pengar, allt ska handla om pengar.”  

 
                                   Föräldrarna till pojken i intervju 1 

 
Föräldrarna menar att oavsett vilken skolform man går i så saknas det resurser och allt kommer 
tillbaka till pengar. För att deras pojke ska få förutsättningar att lära sig krävs mer resurser även i 
särskolan. De önskar att pojken i större utsträckning hade möjlighet till personlig hjälp i klassen. 
 
 
I Skolverkets rapport är alla nöjda med resurserna i särskolan 
 
I Skolverkets rapport (2006) framkom till skillnad från i vår undersökning att när det gäller 
resurstillgången till särskolan uttrycker ingen intervjuperson missnöje. Särskolan tycks, ur deras 
perspektiv, i allmänhet få tillgång till de resurser som behövs. Detta håller inte alla våra 
intervjupersoner med om utan de önskar mer eller mindre att särskolan hade mer resurser till deras 
barn. Då handlar det både resurser till material och till en extra resursperson som hjälper deras barn i 
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skolarbetet. Nu är det svårt att veta om man som förälder någonsin blir nöjd med de resurser 
kommunen har möjlighet att ställa upp med. Ur en kommuns synvinkel kan föräldrars förhoppningar 
och önskemålen ibland vara omöjliga att rymma inom kommunens ekonomiska ramar även om de 
skulle vilja ställa upp med mer resurser. 
 

    
Vad upplever föräldrarna kan förbättras i särskolan 

Inkludering är viktig 

Föräldrarna i intervju 1 tycker att det är viktigt med integrering/ inkludering. De önskar att särskolans 
och grundskolans elever är tillsammans ännu mer. Föräldrarna tror att det hjälper barnen att utveckla 
en förståelse för varandra. Har man lärt känna människor som går utanför normen säger man inte 
nedsättande ord till dem uttrycker en av föräldrarna. Föräldern berättar vidare att inom släkten kan 
vissa uttrycka sig väldigt klumpigt om sonen och föräldrarna tror att inkludering hade kunnat 
förebygga det. De tycker att det är viktigt med inkludering med ”normalstörda” barn.  Deras son delar 
skolgård och har sitt klassrum i samma hus som grundskolebarn. Föräldrarna tror trots detta att det är 
bra att barnen i särskolan har varandra och kan stödja varandra i olika situationer.  

Föräldern till pojken i intervju 2 önskar att det fanns gemensamma aktiviteter med grundskolans 
elever, ett samarbete med alla klasser. Föräldrarna till pojken i intervju 3 upplever att inkludering i 
viss utsträckning fungerar bra. Pojken har vänner i både grundskolan och särskolan tack vare 
samarbetet mellan skolformerna. 

Rätt nivå och sikta högre 

Föräldern till pojken i intervju 2 önskar att nivån i särskolan var högre än vad den är idag så att hennes 
son får använda hela sin kapacitet. Föräldrarna till pojken i intervju 1 är ambivalenta och är nöjda med 
nivån och takten men samtidigt oroliga för att nivån är för låg.  Föräldern till pojken i intervju 2 önskar 
också att materialet som används i särskolan ska vara mer anpassat till särskoleeleverna. 

Enligt föräldern till pojken i intervju 2 borde det övergripande målet för särskoleeleverna vara arbete 
eller utbildning och lönebidraget borde istället ses som en möjlighet för dem som inte når målet. 

                        ”Det finns de som har vanliga arbeten, se det från ett annat håll”  

Förälder till pojken i intervju 2 

Föräldern berättar vidare att pojken också har drömmar och mål som han vill uppnå, en dröm är att bli 
lokförare. Den möjligheten ges han i dagsläget inte.  

Specialpedagogisk relevans 
 
Att specialpedagogiken vidgas och kompetensen kommer ut i klasserna känns efter denna studie av 
stor vikt. Alla elever skulle få fördel av att klassläraren har ökad kompetens och kan möta eleverna där 
de är och som de. Att istället för bekymmer och problem se till elevernas fördelar och tillgångar som 
en viktig resurs för hela klassen vore ett helt annat utgångsläge. Detta skulle kunna förhindra att en 
elev som pojken i intervju 3 blir sittande i ett hörn år efter år ritandes teckningar eller att föräldern till 
pojken i intervju 2 behöver känna sig tvingad, mot sin vilja att välja särskola för sin son. Om man mött 
dessa pojkar på deras nivå och bekräftat dem där de var kanske båda pojkarna fortfarande hade gått i 
grundskolan vem vet. Det kan också kännas trist att som pedagog se att man som för pojken i intervju 
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1 inte ens provar en anpassad studiegång i grundskolan på grund av att det saknas resurser för att klara 
den anpassning som skulle krävas. 
 
 Haug (1998) beskriver att i Sverige finns det stora variationer i hur specialundervisningen utformas. 
Den är också diffust förklarad och kunnandet om den är liten. Det är oklart vem som ska sprida den. 
Det finns också otillräckliga kunskaper om varför och vilka barn ska ha anpassad undervisning. På 
vilket sätt det ska organiseras och vilka vinst man kan vänta sig. Haug (1998) menar att det visar sig i 
hur yrkesgrupper med specialkompetens används. Eleverna går från klassrummet till speciallärarna för 
undervisning. Det visar på hur svår arbetsuppgiften för specialläraren kan komma att bli. 
Specialläraren kan lätt hamna i konflikter med övriga lärare om denne vill påverka undervisningen i 
klassrummet.  
  

Tänkvärt inför framtiden - en avslutande diskussion 
 
Tänkvärt är som Danemark (2005) menar, att alla någon gång i livet har en funktionsnedsättning.  
Vem vet kanske är många elevers nedsättningar övergående och att vi i skolans värld gör dem mer 
permanenta genom att inte ta vara på elevernas möjligheter att utvecklas. 
 
Vidare kan vi konstatera precis som Brodin & Lindstrand (2004) att synen på avvikelse och 
funktionshindrade hela tiden förändras. Kanske är det nu dags att göra ett stort hopp in i framtiden och 
börja se på alla individer som lika mycket värda och ge alla en möjlighet att på sitt eget sätt lyckas i 
skolan. Det krävs säkerligen en hel del resurser men vi tror att den största förändringen ligger i 
synsättet på elever. Om pedagoger i skolan ändrar sitt synsätt som Persson (2007) beskriver i sin 
perspektivdiskussion ges fler elever större möjligheter.   
 
Intressant i studien är också att föräldrarna kommit längre i sitt inkluderingstänkande än vad bilden av 
pedagogerna ger. Pedagogerna som ska gå i spetsen för nytänkande, om det nu kan kallas så 20 år efter 
Salamanca. Pedagogerna som ska värna om elevernas bästa och acceptera allas olikheter som en 
tillgång. Haug (1998) menar att trots att det finns en lag att vi ska jobba mot inkluderig har många 
pedagoger invändningar mot detta. De visar sig i vår studie vara pedagoger som enligt föräldrarna 
upphöjer fördelar med att inte behöva träffa andra ”normalstörda” och jobbar för att bli av med elever 
med enbart dyslexi till särskolan. Det får en att fundera lite extra på pedagogens roll. Den största faran 
mot inkludering är enligt Emanuelsson (2004) inte människors olikheter eller att man har olika 
förutsättningar, det är hur olikheterna och förutsättningarna värdesätts. Värdesätter vi pedagoger våra 
elevers olikheter eller strävar vi efter att homogenisera och stöta bort de som inte passar i mallen? 

Nu menar vi inte att alla pedagoger är emot inkludering och vill bli av med de elever som avviker . 
Många pedagoger gör ett fantastiskt jobb med alla sina elever. Vi upplever dock att det finns mycket 
att arbeta med samtidigt som vi känner att det verkligen är värt att lägga ned tid och energi på att 
utveckla specialpedagogikens område och specialpedagogens arbete ute på skolorna då det 
förmodligen skulle kunna gynna alla elever, inte bara de med behov av särskilt stöd. 

Framtida forskning  
 
Det har säkert gjorts flera studier på området men vi tycker det skulle vara givande om man gjorde 
studier på skolor där inkludering är utbyggt och fungerande. Kanske i större skala där elever, föräldrar, 
pedagoger och skolledare alla kan ge sin uppfattning av vad som är bra och vad man bör göra för att 
förbättra den svenska skolan på detta område. En sådan studie skulle sedan kunna hjälpa arbetslagen 
ute på skolorna i sitt utvecklingsarbete. Intressant är också aspekten att föräldrarna i vår undersökning 
är så mycket för inkludering och samarbete över skolformsgränserna medan pedagogerna inte riktigt 
verkar ha anammat idén, utan enligt föräldrarna snarare på olika sätt framhäver segregerande 
lösningar. En studie om inställningen till inkludering hos både pedagoger och föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning kanske kunde belysa problematiken ytterligare.              
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Slutord 

 
Att välja skolform har för föräldrarna till de tre pojkarna varit ett dilemma. Att inte veta om man väljer 
den för ens barns förutsättningar rätta skolformen. Att begränsa framtiden för sitt barn genom att välja 
särskola kan för den tveksamme föräldern vara ytterst plågsamt, det har framkommit i våra intervjuer. 
Att någon gång i framtiden kanske få ångra att man gjort det val man gjort är tungt. Förmodligen är 
beslutet jobbigt för alla föräldrar som gör ett skolforms val även om de är övertygade om att valet är 
rätt.  Alla föräldrar i intervjuerna har uttryckt att de bara vill sitt barns bästa, att man önskar att sonen 
ska ges alla förutsättningar till ett lyckat liv. Nu kan det lika gärna bli så att man i slutänden blir tackad 
för att man valt som man valt. Att valet i slutändan blev absolut rätt och att det gett precis rätt 
förutsättningar för sonen. Vi får med föräldrarna hoppas att pojkarna i framtiden får den hjälp de 
behöver för att utvecklas och att det kommer glädje och framtidshopp med det valet de gjort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                               36 

Referenslista 

Andersson, B. & Thorsson, L. (red.) (2007). Därför inkludering [Elektronisk resurs]. Umeå: 
Specialpedagogiska institutet  Tillgänglig på Internet: 
http://www.butiken.sit.se/produkt/katalog_filer/Inkl_bokTOT.pdf 

Backman, J. (2008) Rapporter och uppsatser (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Bengtsson, S. & Förhammar, S. & Nelson, M. C. (2004). Historisk forskning i ett internationellt 
perspektiv.  Funktionshinder i ett historiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Brodin, J. & Lindstrand, P. (2004). Perspektiv på en skola för alla. Lund: Studentlitteratur. 

Danemark, B. (red.) (2005). Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp. Lund: 
Studentlitteratur. 

Emanuelsson, I. ( 2004) . Integrering/inkludering i svensk skola. Tossebro, J. (red.) Integrering och 
inkludering. Lund: Studentlitteratur. 

Förhammar, S. & Nelson, M. C. (2004). Funktionshinder i ett historiskt perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur. 

Groth, D.(2007). Uppfattningar om specialpedagogiska insatser-aspekter ur elevers och 
speciallärares perspektiv. Luleå: Luleå tekniska universitet. Institutionen för utbildningsvetenskap. 
Finns tillgänglig på Internet http://epubl.ltu.se/1402-1544/2007/02/LTU-DT-0702-SE.pdf 

Grönvik, L. (2005). Funktionshinder-ett mångtydigt begrepp. I M. Söder (Red.) Forskning om 
funktionshinder (s.37-62). Lund: Studentlitteratur. 

Haug, P. (1998) Pedagogiskt dilemma: Specialundervisningen. Stockholm: Skolverket 

Heimdahl Mattsson, E. (2006). Mot en inkluderande skola. Stockholm: Specialpedagogiska institutet. 

Kvale, S. (1997) Den Kvalitativa Forskningsintervjun. Lund:Studentlitteratur  

Lundström, E (2007) Ett barn är oss fött att bli förälder när barnet har en funktionsnedsättning – ett 
beskrivande och tolkande perspektiv. Stockholm: Stockholms universitet. Institutionen för individ, 
omvärld och lärande. 

Motion 2002/03:Ub443.  Elever med behov av särskilt stöd. Inger Davidsson (kd) m. fl. Stockholm: 

Sveriges riksdag 

Nationalencyklopedin (2009-03-26). http://www04.sub.su.se:2068/artikel/154318 

Nilholm, C. (2006). Inkludering av elever ” i behov av särskilt stöd: Vad betyder det och vad vet vi? 
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.  

Olsson, I. (2004). Synen på avvikelse.I S. Förhammar & Nelson (red). Funktionshinder i ett historiskt 
perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Persson, B. (2007). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber. 



                                                                                                                                                                                                                                                               37 

Rabe, T & Hill, A (red.) (2005). Boken om integrering ide teori och praktik. Trelleborg: 
Studentlitteratur. 

Regeringens proposition. 1990/91:18.  Ansvaret för skolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

Rosenqvist, J. (2005) Integration ett entydigt begrepp med många innebörder. T Rabe & A Hill (Red.). 
Boken om integrering idé ,teori, praktik (sid 23-37) . Trelleborg: Studentlitteratur. 

Salamancadeklarationen (1996). Svenska Unescorådets skriftserie nr 4, Salmanaca-deklarationen och 
handlingsram för undervisnig av elever med särskilt behov.  

SFS 1985:1100. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet  

STF (2000:1047). Förordning om handikappersättning och vårdbidrag. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet 

STF (1993:387). Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet 

Skolverket (1980). Läroplan för grundskolan, Lgr 80. Stockholm: Fritzes  

Skolverket (1995:1249). Lagen om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över 
utvecklingsstörda barns skolgång. Stockholm: Fritzes  

Skolverket (1999b). Särskolan träningsskolan och grundsärskolan. Kursplaner, timplaner och 
kommentarer. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2001:23). Skolverkets allmänna råd om mottagandet i den obligatoriska särskolan. 
Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket. (2005:270). Handikapp i skolan. Det offentliga skolväsendets möte med.funktionshinder 
från folkskolan till nutid. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket (2006). Kommunernas särskola. Elevökning och variation i andel elever mottagna i 
särskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
Lpo 94. Stockholm: Fritzes.  

Socialstyrelsen. (2003). Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Vällingby: 
Elanders Gotab  Finns tillgänglig på Internet www.socialstyrelsen.se 

SOU 1998:66. Salamancadeklarationen. Stockholm: Fritzes 

Szönyi, K (2005) Särskolan som möjlighet och begränsning – elevperspektiv på delaktighet och 
utanförskap. Stockholm: Stockholms universitet. Pedagogiska institutionen. 

Söder, M. (red.). (2005). Forskning om funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. 

STF 1993:387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stockholm: Socialdepartementet 

Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 



                                                                                                                                                                                                                                                               38 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Westling Allodi, M. & Fischbein, S. (2000). Boundaries in school: educational settings for 
pupilsmperceived as different. In: Scandinavian Journal of Disability Research Research2, 2, 63-86.  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                               39 

Bilaga 1 

 

Till dig förälder  
  

Vi heter Irene Pierre och Maria Arnberg och vi har arbetat som grundskollärare respektive 
förskollärare i ett tiotal år. Nu under våren 2009 studerar vi vid Stockholms universitet och 
läser en kurs i specialpedagogik för att få behörighet att söka till specialpedagogprogrammet. 
Vi har nu börjat skriva på vår C– uppsats.  

Titeln på vår uppsats är ”Grundskola eller Särskola en undersökning om att välja skolform för 
barn med funktionsnedsättning ”.  

Syftet med vår uppsats är att beskriva hur några föräldrar till barn med funktionsnedsättning 
resonerar kring val av skolform. Den metod vi har valt är intervjuer med föräldrar som har 
barn i grundsärskolan. 

Intervjun kommer att gå till på följande sätt; intervjun kommer att ta max en timme och vi 
följer de forskningsetiska principerna från vetenskapliga rådet. Ni föräldrarna får välja den 
plats vi träffas på, vi kommer båda att vara med under intervjun. Vi kommer att utgå ifrån 
några frågeområden som vi bifogar med detta brev. Det är frivilligt att medverka och ni kan 
när som helst avbryta. Det ni berättar för oss är konfidentiellt. Det material vi får utifrån era 
intervjuer kommer att redovisas i vår uppsats. Ni kommer att vara anonyma och det kommer 
inte att framgå vilka kommuner ni bor i. Vi är de enda som kommer att ha tillgång till 
materialet från intervjuerna och efter uppsatsen är klar kommer allt material att förstöras. 

Vid frågor eller funderingar kan ni nå oss på mobil nr XXXXX.  
  

                                        Med vänliga hälsningar  

                                  

                                     Irene Pierre och Maria Arnberg.  
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Bilaga 2 
 
 
  

                                       Frågeområden 
 
     
   
 
 
 
 
 
                                  

 

 
 
 

         
      Tiden innan              
grundskolan 
     
 T.ex.   Förskolan 

      Tiden i     
     grundskolan 

 
     6-års ? 

          Särskolan  
Möjligheter ? 
Konsekvenser ? 
  
Hur ser det ut idag? 

      
   Valet av skolform 
Vilka alternativ fanns 
det? 
Vad påverkade valet? 


