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Syftet med studien var att belysa elevers upplevelser av att gått i både grundskolan och 
grundsärskolan. Vi ville undersöka hur informanternas /elevernas beskrev sina erfarenheter utifrån 
de båda skolformerna samt hur de värderade sina erfarenheter. Studien är baserad på 12 kvalitativa 
intervjuer med elever som först gått i grundskolan och som senare blivit inskrivna och mottagna i 
grundsärskolan. Genom intervjuerna har vi fått ta del av informanternas upplevelser, erfarenheter 
och värderande beskrivningar. Resultatet, som analyserades bland annat utifrån Vygotskys teori om 
den proximala utvecklingszonen, visade att informanterna överlag hade en positiv upplevelse av sin 
skolgång i de båda skolformerna, men att känslan för grundsärskolan är mer positiv. Informanterna 
beskrev sin skolgång i grundsärskolan som mycket utvecklande, stimulerande och med lärare som 
hade god kunskap och som kunde ge tid, förutsättningar och stöttning utifrån behoven. 
Informanterna beskrev sin tid i grundskolan som positiv till en början, men ju äldre informanterna 
blev desto mer negativt förändrades deras beskrivning av skolgången i grundskolan. Känslorna i 
förhållande till grundskolan beskrevs i termer av misslyckande, stress och otillräcklighet medan 
upplevelserna beskrevs i termer av bristande stöd och bristande förståelse för deras svårigheter. I 
studien analyserades och diskuterades uppkomsten av dessa känslor och upplevelser i grundskolan 
och grundsärskolan dels i förhållande till olika lärandemiljöer, dels i förhållande till bemötandet och 
sociala relationer. Sammanfattningsvis visade studien att även om informanterna upplevt sin 
skolgång som övervägande positiv så gav, utifrån informanternas upplevelser, grundsärskolans 
pedagogik och förhållningssätt bättre förutsättningar för lärande och välmående. 

Nyckelord: Grundsärskola, grundskola, elevperspektiv, upplevelser, proximala utvecklingszonen 
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1. Inledning  

Under en period har elevantalet på särskolan minskat eller stagnerat men ny statistik från Skolverket 

(2015) visar att elever som blir inskrivna i särskolan ökar för andra året i rad. Under läsåret 

2014/2015 ökade antalet elever med 4 procent jämfört med tidigare läsår. Det visar även att 

elevantalet ökar mest under högstadiet år 7-9 och att många har eller har haft en integrerad 

skolgång.  I vårt yrkesliv som lärare på grundsärskolan och speciallärare på grundskolan känner vi 

av den ökning av grundsärskoleelever som Skolverkets (2015) rapport visar i vår kommun. Vi har 

sett ett ökat antal elever som under sin tidiga del i grundskolan kategoriserats som “Elever i behov 

av särskilt stöd” och som senare på högstadiet genomgår den utredningsprocess som krävs för att få 

möjlighet att undervisas på grundsärskolan. Eriksson-Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) 

menar att i den forskning som finns idag saknas det forskning ur ett elevperspektiv om hur elever 

upplever skolan. Under vår studietid har vi däremot läst mycket forskning om hur lärare idag 

arbetar i grundskolan och grundsärskolan. Det vi behöver mer kunskap om och det som intresserar 

oss, är hur elever uppfattar sin skolgång i de båda skolformerna. Hur tänker eleverna kring sin tid i 

grundskolan i jämförelse med sin tid i grundsärskolan? Bara ur ett elevperspektiv kan vi få kunskap 

och en djupare förståelse för hur det är att vara elev med erfarenhet av dessa två skolformer. Vi tror 

att den information vi kan få från elever, som har dessa erfarenheter, inte bara kan skapa förståelse 

för deras upplevelser utan även ligga till grund för utveckling för skolverksamheten på flera nivåer; 

organisationsnivå, gruppnivå samt individnivå. Som utvecklingsområden menar vi tillexempel hur 

vi kan få elevernas röster mer delaktiga i processen kring särskilt stöd men även vilken 

kompetensutveckling lärare kan behöva i mötet med elever i behov av särskilt stöd.  

  

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att beskriva och analysera några elevers upplevelser av att ha undervisats i 

både grundskolan och grundsärskolan.   

 1.3 Frågeställningar   

-Vilka erfarenheter och upplevelser berättar eleverna om från grundskolan respektive 

grundsärskolan?  

- Hur värderar eleverna sina erfarenheter av att ha undervisats i båda skolformerna?  
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 2. Bakgrund  
Syftet med denna studie är att beskriva och skapa förståelse för elevers upplevelser av att ha 

undervisats i både grundskolan och grundsärskolan. Vi vill undersöka vilka erfarenheter eleverna 

har från de respektive skolformerna samt hur eleverna värderar sin erfarenheter. I bakgrunden 

2.1-2.3 presenteras skolformen grundsärskolan, mottagande i grundsärskolan och diagnosen 

intellektuell funktionsnedsättning. Dessa finns med för att beskriva vad som ligger bakom ett 

mottagande i grundsärskolan och de processer som våra informanter genomgått. I 2.4 beskrivs de 

olika styrdokument som gäller inom det svenska skolsystemet och som visar vilka rättigheter elever 

med funktionsnedsättningar har. I 2.5 presenteras den tidigare forskningen kring hur elever värderar 

och beskriver sina upplevelser av sin skoltid. Sist i avsnittet i 2.5 redovisas studiens teoretiska 

utgångspunkt.  

  

2.1 Grundsärskolan  

Grundsärskolan är en fristående skolform för elever som inte når grundskolans kunskapskrav på 

grund av en utvecklingsstörning (SFS 2010:800). De elever som undervisas på särskolan behöver 

enligt Swärd och Florin (2014)  mer tid för lärande och en mer individuellt anpassad utbildning. 

Undervisningen på grundsärskolan ska i största mån vara likvärdig den som erbjuds i grundskolan, 

men en skillnad är att de olika skolformerna har olika läroplaner och kursplaner. En elev som är 

inskriven i grundsärskolan kan välja en integrerad skolgång där grundsärskoleeleven får sin 

undervisning i en grundskoleklass men läser utefter grundsärskolans kursplan. Särskola (och 

grundsärskola) som begrepp finns bara i Sverige medan man i andra länder oftast använder 

begreppet specialskola när man pratar om en särskilt organiserad undervisningssituation för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning. I studien används därför begreppet specialskola när 

det refereras till utländsk forskning (Curtin & Clarke, 2005; De Schawuer et al, 2009; Norwich & 

Kelly, 2004). Annars används begreppet särskola/grundsärskola. 

  
2.2 Mottagande i grundsärskolan 

När en frågeställning kommer upp angående om elevens rätt till mottagande i grundsärskolan ska 

det först genomföras en utredning. Utredningen innefattar en pedagogisk, psykologisk, social samt 

en medicinsk bedömning och den ska genomföras av personer som har adekvat kompetens 

(Skolverket, 2013). Den pedagogiska bedömningen genomförs på skolan av pedagoger som känner 

eleven bra. Här ges en allsidig bild av elevens förutsättningar att nå sina mål i alla ämnen. 

Pedagogerna tittar inte bara på elevens egna förutsättningar utan även på hur skolmiljön ser ut. 
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Skolan måste visa vilka åtgärder man vidtagit och om stödinsatserna visat resultat (Skolverket, 

2013). Den psykologiska bedömningen bör genomföras av en psykolog och syftet med denna 

utredning är att fastställa om eleven har en utvecklingsstörning eller inte. Psykologen gör en 

bedömning av elevens kognitiva förmåga men även den adaptiva förmågan testas. Den medicinska 

bedömningen bör göras av en legitimerad läkare. Syftet med denna utredning är att undersöka om 

det finns några medicinska orsaker till utvecklingsstörningen. Den fjärde delen som måste ingå i en 

utredning är den sociala bedömningen. Den sociala bedömningen bör utföras av en kurator eller 

annan person med behörighet. Här förs en dialog mellan den som utför utredningen, elev och 

vårdnadshavare. Syftet med denna utredning är att se om det finns sociala orsaker som kan ge 

förklaringar till att en elev har det svårt i skolan. Om det sammanvägda resultatet visar att eleven 

har en utvecklingsstörning har eleven rätt till mottagande i grundsärskolan (Skolverket, 2013) 

2.3 Intellektuell funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning  

Enligt Ineland, Molin och Sauer (2013) har det funnits många olika begrepp till det som idag kallas 

utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning. Författarna beskriver tillexempel det 

medicinska och utvecklingspsykologiska perspektivet där utvecklingsstörning beskrivs som en 

kognitiv funktionsnedsättning som till största delen orsakats av en hjärnskada och där barnet har 

svårigheter att ta in kunskap och tillämpa den. Detta perspektiv är likt Världshälsoorganisationens 

klassifikationsmanual, International Classification of Diseases (ICD-10). Här beskrivs 

utvecklingsstörning som ”en avstannad eller ofullständig utveckling av förståndet, vilket medför att 

den intellektuella förmågan, det vill säga kognitiv och språklig förmåga, samt den motoriska och 

sociala förmågan hämmas” (Ineland et al., sid.63, 2013).  

  

American Psychiatric Association (2013) använder inte begreppet utvecklingsstörning i sin 

diagnosmanual ”Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders” (DSM-5) utan här används 

begreppet intellektuell funktionsnedsättning som är en utvecklingsavvikelse som ska ha uppstått 

under barnets tidiga utvecklingsperiod. Det innefattar både intellektuella och adaptiva  

funktionssvårigheter (kognitiva, sociala samt praktiska domänerna). För att diagnostiseras ska tre 

kriterier vara uppfyllda enligt APA (2013);  

  

A: Brister i intellektuella funktioner. Här kan det handla till exempel om brister med 

slutledningsförmågan, abstrakt tänkande, svårt med omdöme samt problemlösning. Detta baseras 

både på en klinisk bedömning samt ett intelligenstest.   
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B: Brister i adaptiv funktionsförmåga. Här handlar det om att personen inte når upp till en 

förväntad nivå av personligt oberoende och socialt ansvarstagande i samhället. Om personen inte får 

fortlöpande stödinsatser blir det begränsningar i den fungerande vardagen inom flera livsområden.   

  

C: Brister inom A och B visar sig under utvecklingsperioden. Vilket betyder att den måste 

upptäckas under barnets tidiga år. Författarna menar att barn med svår intellektuell 

funktionsnedsättning bör upptäckas under sina första två år medan elever med en lindring 

intellektuell funktionsnedsättning ofta upptäcks under skolåldern.  

  

Här finns specifika svårighetsgrader och dessa är lindrig, medelsvår, svår och mycket svår.  

Nivåerna för svårighetsgraderna baseras på den adaptiva förmågan och inte på intelligens. APA 

(2013) har en kritisk hållning till att enbart titta på intelligenstester när man diagnosticerar 

intellektuell funktionsnedsättning och menar att det krävs en helhetsbild av vardagsfunktionerna.  

  
”IQ tests scores are approximations of conceptual functioning but may be insufficient to asses 
reasoning   in real-life situations and mastery of practical tasks. For example, a person with an IQ 
score above 70 may have such severe adaptive behavior problems in social judgement, social 
understanding and other areas of adaptive functioning that the person´s actual functioning is 
comparable to that of individuals with a lower IQ score. This, clinical judgement is needed in 
interprenting the results of IQ tests” (APA, 2013, s. 37).    

  

2.4 Styrdokument  

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Ds 2008:23 (2008), är 

skriven för att säkerställa att nationerna följer de internationella regler om delaktighet, jämlikhet 

samt arbete för personer med en funktionsnedsättning. Konventionen har som syfte att undanröja de 

hinder som personer med funktionsnedsättningar möter och att dessa personer inte får exkluderas 

från ordinarie utbildning. 

FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, är ett avtal som slår fast att alla barn är 

egna individer och har rättigheter som vuxna inte får inskränka på. När det gäller barn med 

funktionsnedsättningar kan man läsa följande: ”Konventionsstaterna erkänner att ett barn med 

fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som 

säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i 

samhället” (Unicef, 1989, kapitel 23).   
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Salamancadeklarationen antogs 1994 och har som mål att alla människor oavsett 

funktionsnedsättning ska ha samma undervisningsförutsättningar och är i sig negativ till 

särskiljande lösningar för elever som är i behov av särskilt stöd. Det står där att läsa ”Undervisning 

av elever med behov av särskilt stöd bygger på välbeprövade principer som passar alla barn. Den 

utgår från att alla skillnader människor emellan är normala och att inlärningen bör anpassas till 

barnets behov”(Svenska Unescorådet, 2006, s.17). För denna studie innebär den tillexempel att om 

anpassningen varit optimal i både grundskolan och grundsärskolan så borde den värderande 

beskrivningen eleverna gör av sina upplevelser och känslor, positiva som negativa, se ungefär lika 

ut i förhållande till de båda skolformerna. 

2.5 Tidigare forskning  

 2.5.1 Begränsningar och möjligheter  

Szönyi (2005) har i sin studie tillsammans med 24 elever i åldrarna 7-21 år kommit fram till att 

särskoleelever upplever grundsärskolan som en plats som både hindrade dem men som även gav 

dem större möjligheter i framtiden. Eleverna i hennes undersökning ansåg att de fick mer stöttning 

av personalen och en bättre individuell anpassning i grundsärskolan för att nå de krav som fanns. I 

grundskolan var kraven större vilket skapade ett stort hinder för dem. Den begränsning som 

eleverna upplevde var i den sociala miljön och eleverna kände ett kraftigt utanförskap. En del elever 

uppfattade sig som annorlunda och tillhörigheten till särskolan verkade hota deras 

självbild. Känslan av utanförskap och självkänsla är något som Furenhed och Lindbom (2010) 

skriver om. Författarna har i sin studie med högstadieelever på särskolan kommit fram till att hur 

eleverna uppfattas av andra, påverkar identiteten. Övervägande delen av eleverna i studien hade 

blivit utsatta för kränkande behandling på grund av sin funktionsnedsättning. Men de hade även 

trakasserats på grund av tillhörigheten på särskolan. Cooney, Jahoda och Knott (2006) beskriver i 

sin studie hur elever med intellektuell funktionsnedsättning upplever sig själva i relation till andra 

barn med intellektuell funktionsnedsättning samt med ”standard” barn. Författarna menar att 

eleverna i sin studie kunde identifiera sig med båda grupperna och kunde på ett bra sätt klara av att 

bibehålla en stark framtidstro med sitt självförtroende intakt. 

     

Tidemans (2012) studie visar även den på att kategoriseras som lindrigt utvecklingsstörd kan vara 

en tudelad upplevelse med både fördelar och nackdelar. Eleverna upplevde fördelar i att 

kunskapsmässigt få stöd och känna sig lyckade i särskolan. Men det fanns även en känsla av 
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utanförskap och begränsningar i livssituationen. Detta kan enligt författaren ge uttryck i att unga 

vuxna med lindrig utvecklingsstörning inte vill, eller har svårt att identifiera sig med kategorin 

utvecklingsstörda utan vill hellre identifiera sig som en ”vanlig” människa. Ineland et al. (2013) 

menar att unga med utvecklingsstörning ofta känner sig kategoriserade som ”brukare” och det i sig 

blir ett hot mot självkänslan. Detta gör att unga ibland väljer att inte ta emot stöd på grund av att 

inte vilja bli kategoriserad som en ”brukare” eller ” -handikappad”. Negativa  reaktioner  från 

klasskamrater kan göra att  man säger nej till  stöd. De Shauwer, Van Hove,  Mortier och Loots 

(2009) menar att om klasskamrater blir avundsjuka blir det svårt att vara den som får stödet och 

vanligtvis vill inte elever  bli utpekade. Detta blir enligt författaren mer tydligt ju äldre eleverna är. 

De elever som hade haft sin tillhörighet i grundsärskolan under en lång tid kunde hantera det bättre 

med känslan som ”vanlig” enligt Szönyi (2005). Ineland et al. (2013) menar att man som lärare i 

grundsärskolan med stöd av läroplanen ska stötta eleverna mot en mer positiv syn på sin 

funktionsnedsättning. Författarna menar att fokus bör ligga på individens potential och 

möjligheter.   

2.5.2 Sociala sammanhang för utveckling  

Kylén (2012) poängterar hur viktigt det är att elever med en intellektuell funktionsnedsättning 

befinner sig i ett socialt sammanhang i en varierad miljö. Eleven måste utmanas och lära känna sig 

själv. Författaren menar att man inte ska låta människor med liknande svårigheter klumpas ihop 

tillsammans och inte ha utbyte av andra. Det gynnar inte utvecklingen varken kunskapsmässigt eller 

socialt. Snell et al. (2009) däremot menar att personer med intellektuella funktionsnedsättningar har 

en önskan att socialisera med människor som är lika som dem själva vilket då leder till en ökad 

självkänsla. 

Curtin och Clarke (2005) har studerat om elever trivs bäst i en inkluderande miljö i grundskolan 

eller i en segregerad specialskola. Författarna menar att elever som gick i specialskola alla upplevde 

positiva erfarenheter med snälla lärare som gav rätt utmaningar. Detta var något som några elever 

saknat i grundskolan. Norwisch och Kelly (2004) har i sin studie intervjuat elever om deras 

upplevelser av skolan, undervisningen och lärande, både i den vanliga skolan och i specialskolan. 

Deras studie visade att övervägande delen av eleverna var positiva till båda skolformerna men 

trivdes bättre i specialskolan. Bara en minoritet av de tillfrågade eleverna i specialskolan ville gå 

tillbaka till sin vanliga skola.  Även Prunty, Dupont och Mcdaid (2012) har i en studie intervjuat 

elever om hur de upplever sin skolgång i olika skolformer. Eleverna i deras studie upplevde ett 
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större lärande och mer stöd i specialskolorna än i den vanliga skolan. Eleverna relaterar sin 

framgång till mindre klasser, större lärartäthet samt att deras lärare har större kunskaper om att lära 

ut saker så att eleverna förstod. Liknande resultat har även De Schauwer et  al.  (2009) fått  fram i 

deras studie om hur elever upplever sin skolgång.  Eleverna i  deras studie har överlag positiva 

erfarenheter av deras lärare, speciellt i de yngre åren. De äldre eleverna upplever lärarna i deras 

tidigare  grundskoleklasser  mer  negativt,  mest  beroende  av  vilka  relationer  man  har  skapat 

tillsammans. Eleverna beskriver att lärarna i specialskolan visar en större förståelse för dem. 

 2.5.3 Diagnosens makt 

Frithiof (2007) menar att i dagens skola har diagnosen en stor makt. Författaren menar att i och med 

neddragningar i verksamheten måste skolan prioritera. Om en elev får en diagnos kan skolan lättare 

äska pengar till verksamheten och sätta in mer resurser. Detta är något Skolverket (2014) menar inte 

får ske. Elever oavsett svårighet ska få stöd och hjälp i skolan utan att det finns en diagnos då det är 

elevens behov som ska styra vilket stödet är. Men Frithiof (2007) menar att med detta synsätt 

kategoriseras eleverna in i kategorier om ”barn med särskilt stöd” eller ”särskoleelever”, alla med 

tanken på att undervisas på en plats som är särskild  från den vanliga skolan. Författaren menar att 

detta bara är en konsekvens av den tidigare traditionella skolan där alla elever skulle lära sig samma 

saker, på samma tid och på samma sätt. Om en elev har svårt blir det en börda för den undervisande 

läraren och eleven måste få stöd utanför klassrummet. Detta leder till att lärarna i och med denna 

särlösning inte ökar sin kompetens om att arbeta med barn i svårigheter.   

  

Szönyi (2012) skriver att barn med funktionsnedsättning har sämre utgångspunkt och möjlighet att 

göra sig hörda när det handlar om beslut som kommer att påverka dem. Andra människor i dess 

omgivning tar beslut och barnen är sällan med på möten för att göra sig hörda. Det finns ofta en 

maktbalans vid möten där utgångspunkten inte är ett barnperspektiv. Författaren beskriver det som 

att barnets livsvärld och systemvärld kolliderar. För att barnet ska få förståelse för processen är det 

enligt författaren viktigt att möten ska anpassas efter barnets förutsättningar så att delaktigheten blir 

större i de beslut som tas. Enligt Unicef (1989) ska barnet alltid komma till tals när det kommer till 

beslut om dennes framtid. Som utgångspunkt i alla beslut som fattas ska barnets bästa alltid ligga 

till grund. Barnet ska få förståelse för besluten och vad de innebär i praktiken. Det är då viktigt att 

barnet själv får uttrycka hur känslan kring sin egen skolgång är med förväntningar eller eventuell 

oro.   
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2.5.4 Inkluderande skola 

Tideman och Szönyi (2011) argumenterar för att särskola bör inkluderas i grundskolan och en 

gemensam skola för alla elever ska finnas där behovet styr stödet. Sverige är ett av de sista länderna 

i världen som har särskola som en egen skolform och författarna är kritiska till hur Sverige lägger 

tid och energi på att konstruera metoder för sortering av elever. Tideman och Szönyis (2011) kritik 

till denna rättssäkerhet kring utredningarna är att det inte alls går att prognostisera en 

funktionsnedsättning, då det helt står i relation till yttre faktorer som skolan erbjuder såsom lärarens 

kompetens, klasstorlek, undervisningens utformning samt vilka anpassningar och stöd som skolan 

kan erbjuda. Författarna skriver “...när en elev med intellektuella svårigheter inte får stöd efter sina 

behov så uppstår funktionshinder” (Tideman & Szönyi, 2011). I och med detta menar författarna att 

det är helt orealistiska förväntningar på de tester som utförs på elever som inte når målen i skolan, 

och de menar bestämt att det inte går att se om en elev som är 10 år kan nå målen i år nio. Istället 

för att lägga tid på att sortera och kategorisera elever i två olika skolformer menar Tideman och 

Szönyi (2011) att fokus borde ligga på en inkluderande skola där alla går i en grundskola, men får 

stöd efter de behov som finns, istället för att lägga fokus på att förfina sorteringsmetoder. För att 

detta ska bli en verklighet poängterar författarna att fokus ska läggas mer på att säkerställa 

undervisningsstrategier för kunskapsutveckling och en god lärandemiljö så att alla elever kan 

utvecklas optimalt. 

2.5.5 Teoretisk utgångspunkt 

Syftet med studien är att försöka förstå elevernas upplevelser av att ha undervisats i både 

grundskolan och grundsärskolan, det vill säga elever som utifrån sin intellektuella 

funktionsnedsättning har dokumenterade svårigheter med sitt lärande och dels har upplevelser av att 

ha vistas i två olika sammanhang där stödet för lärandet är på olika nivåer beroende på vilken 

skolform man befinner sig i.  

2.5.5.1 Den proximala utvecklingszonen 

I Vygotskys (1978) sociokulturella teori om den proximala utvecklingszonen beskrivs den 

proximala utvecklingszonen som det avstånd mellan elevens aktuella kunskapsnivå och elevens 

potentiella utvecklingsnivå när det kommer till problemlösning. Utgångspunkten är att alla elever 

har tidpunkter i sin utveckling, där förmågan finns att självständigt kunna lösa uppgifter av en viss 

svårighetsrad. Detta kallas enligt Vygotsky (1978) för den självständiga kompetensen. Vygotsky  

(1978) menar att det finns ett utrymme över den självständiga kompetensen där elever med hjälp av 
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stöd från en vuxen eller annan vägledande person, klarar av att lösa uppgifter på en mer utmanande 

nivå och det leder till en ökad kunskapsutveckling över tid. Det är utrymmet mellan elevens aktuella 

kunskapsnivå och elevens potentiella utvecklingsnivå som Vygotsky (1978) kallar den proximala 

utvecklingszonen. 

2.5.5.2 Teoretiska begrepp  

För att kunna lösa vissa uppgifter kan eleven få stöd av en vägledande person som är mer kunnig 

inom området där inlärning ska ske (Crain, 2010, Partanen, 2007; Säljö, 2014; Vygotsky,1978). När 

barnet befinner sig i den proximala utvecklingszonen menar Vygotsky (1978) att det är viktigt att 

den vägledande personen övervakar och korrigerar så att eleven är på rätt spår. Författaren 

poängterar att behovet av vägledning i lärandemiljön inte försvinner, utan den ändrar hela tiden 

karaktär under elevens utveckling och höjer den övre gränsen i den proximala utvecklingszonen. 

Säljö (2014) beskriver att ”resonemanget om en utvecklingszon är intressant genom att det antyder 

att skillnaden mellan att behärska ett fysiskt eller ett intellektuellt redskap eller inte göra det i 

allmänhet inte är glasklar” (Säljö, 2014, s. 121). Författaren menar att vi kan ha kunskap om till 

exempel vad som sägs och vi kan följa med i ett resonemang men vi kan ha svårt att klara av det på 

egen hand utan alla led av stöd. 

Vygotsky (1978) använder begreppet scaffolding eller stöttor för att beskriva stöd och åtgärder som 

den vägledande personen kan ge inom ett specifikt område inom den proximala utvecklingszonen 

och därmed ökar sin förmåga inom den proximala utvecklingszonen. Olika exempel på stöttor 

enligt Partanen (2007) är demonstration, ställa frågor, exemplifiera och locka till samtal och 

kommunikation i klassrummet, detta är bra stöd för att möta elevernas olika behov. Under studiens 

gång kommer vi att växla mellan begreppen schaffolding och stöttor beroende på vilket av 

begreppen som passar in i sammanhanget i texten. Men innebörden är dock detsamma, att beskriva 

stöd och åtgärder som den vägledande personen kan ge inom den proximala utvecklingszonen. 

Partanen (2007) beskriver strukturer i den yttre miljön och elevens inre struktur. Den yttre och inre 

strukturen finns i relation till varandra där den inre handlar om elevens förmåga att lösa uppgifter av 

olika svårighetsgrad samt att kunna planera och genomföra ett självständigt arbete. Eleven måste ha 

förståelse för den yttre strukturen i miljön för att kunna ta till sig den undervisning som bedrivs. I 

samtal individuellt, men även i grupp, är kommunikationen ett sätt att skapa en förståelse för 

elevens utvecklingszon. En upplevelse av att stödet för lärandet fungerat optimalt oavsett skolform 
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skulle kunna tjäna som konkreta exempel på att eleverna befunnit sig i den proximala 

utvecklingszonen.  

Partanen (2007) beskriver att en elev som befinner sig i den proximala utvecklingszonen är 

engagerad och intresserad och finner lärandet meningsfullt. Här spelar den sociala kontexten stor 

roll i den pedagogiska lärmiljön. Eftersom den proximala utvecklingszonen avgränsas och 

definieras av den enskilde elevens aktuella kunskapsnivå och potentiella utvecklingsnivå är den 

proximala utvecklingszonen individuell, vilket gör att stödet kan ges på olika sätt (Partanen, 2007; 

Vygotsky, 1978). Partanen (2007) menar att stödet inbegriper ett socialt samspel då stödet primärt 

ges av en vuxen eller en annan kamrat. Inom det sociokulturella perspektivet ses inte lärandet som 

en individuell process utan samspelet mellan individen och dess omgivning är det centrala, vilket i 

sin tur påverkar individens utveckling. Partanen (2007) skriver ”det eleven ännu inte kan 

självständigt kan den lära sig tillsammans med andra” (Partanen, 2007, s.59). Den tydliga 

kopplingen mellan det sociokulturella perspektivet och Vygotskys (1978) teori om den proximala 

utvecklingszonen är samspelet och kommunikation, som viktiga faktorer av elevers utveckling. 

Vygotsky (1978) menar att barnets förmågor, de sociala, de emotionella, de intellektuella och de 

existentiella har sin grund i sociala relationer. Säljö (2014) använder begreppet appropriering vilket 

betyder att eleven tar till sig ny kunskap från andra personer i sin omgivning och kan använda dessa 

kunskaper som sin egen vid ett senare tillfälle. Man kan då säga att utvecklingen blir sociokulturellt 

producerat. Säljö (2014) menar att kunskap är ingenting som man enskilt tillägnar sig utan 

kunskapen påverkas av samspelet och samarbetet mellan människor. Att befinna sig i den proximala 

utvecklingszonen är således gynnsamt för lärandet, kraven och att det upplevda stödet är på en 

”lagom” nivå. Då ökar sannolikheten för att eleven ska må bra i sitt lärande, eleven blir vare sig 

uttråkad av understimulering eller stressad av överkrav då eleven arbetar över sin självständiga 

kompetens (Crain 2010; Partanen, 2007).  

Partanen (2007) pratar om individualieringsfällan, där han beskriver ett individuellt pedagogiskt 

arbetsätt som är vanliga i lärandemiljöer. Det är ett arbetsätt som enligt Partanen (2007) går emot 

den sociokulturella läran och även Vygotskys (1978) teorier om samspel och kommunikation för 

utveckling. I det individuella pedagogiska arbetssättet handlar det enligt författaren om att 

undervisningen är ett direktlärande där eleven blir lämnad att arbeta individuellt, som vid eget tyst 

arbete, där samarbete och dialog ligger på minimun och eleverna är hänvisade endast till sitt eget 

inre tänkande, kan det leda till passivitet och en upplevelse att vara ”dum” och eleven vågar inte be 
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om hjälp. När detta arbetsätt är rådande upplevs undervisningen för svår och eleven klarar inte av 

att komma vidare i sitt lärande. Partanen (2007) menar att potential som finns inom 

utvecklingsområdet, kan tappas. 

För att försöka förstå elevers upplevelser och värderande beskrivningar av att ha undervisats i två  

olika skolformer kommer vi att försöka utläsa situationer och aktiviteter som kan identifieras och 

kopplas samman med begreppen, proximala utvecklingszonen, scaffolding och den vägledande 

personen. Dessa olika begrepp är användbara för att kunna förstå och förklara elevernas upplevelser  

och värderingar om hur undervisningen anpassats till elevernas aktuella förutsättningar för lärande 

eller inte.  
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3. Metodologiska överväganden  

3.1 Metodval      

En kvalitativ ansats valdes eftersom studiens syfte var att undersöka elevers upplevelse av att 

undervisats i både grundskolan samt grundsärskolan. Den kvalitativa ansatsen lägger vikt vid att 

försöka förstå individers upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att välja 

halvstrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod har den kvalitativa forskningsansatsens 

styrka fångats då intervjuerna har lett till en fördjupad kunskap och förståelse av informanternas 

upplevelser och värderande beskrivningar av sina upplevelser (Creswell, 2013). För att systematiskt 

analysera den insamlade empirin har studien inspirerats av Dahlgren och Johanssons (2015) 

analysmodell. Empirin i studien är även teoretiserad utifrån Vygotskys (1978) teori om den 

proximala utvecklingszonen.  

    

3.2 Den halvstrukturerande forskningsintervjun        

För att på bästa sätt fånga in elevernas upplevelser av att de har undervisats både i grundskolan och 

grundsärskolan har vi använt oss av den halvstrukturerade forskningsintervjun då vi eftersökte att 

intervjusituationerna skulle likna ett vardagssamtal styrt utifrån studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 

201; Dahlgren & Johansson, 2015). I studiens undersökningsgrupp intervjuades elever med 

intellektuell funktionsnedsättning vilket inneburit ett noggrant genomtänkande av 

tillvägagångssättet vid intervjuerna. Med det i tankarna och för att på bästa sätt kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar så har vi använt oss av en intervjuguide med öppna frågor. Av 

tidigare erfarenheter vet vi att det är viktigt att kunna anpassa frågorna och förtydliga dem vid 

behov. Under konstruktionen av frågorna var utgångspunkten syfte och frågeställningar samt att 

frågorna skulle ge informanterna förutsättningar att berätta och ge värderande beskrivningar utifrån 

deras egna upplevelser och erfarenheter. Grundfrågor som studien utgått från är följande: Vad tänker 

du om din tid i grundskolan/grundsärskolan? Vilken relation hade du till andra? Vilka fördelar med 

grundskolan/grundsärskolan har du upplevt? Vilka nackdelar med grundskolan/grundsärskolan har 

du upplevt?  Anledningen till frågeordningen i intervjuguiden var att vi ville att den första frågan  

som skulle besvaras av informanterna inte skulle vara ledande, utan att informanterna skulle berätta 

förutsättningslöst om sina minnen och upplevelser. De andra frågorna ska fungera som mer 

fördjupande kring deras upplevelser och erfarenheter. Vid konstruktionen av frågorna har det inte 

använts för eleverna svåra och ovanliga begrepp eller uttryck vilket skulle kunna påverka elevernas 
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svar (Cederberg, Hellener, Gumpert & Larsson Abbad  2009; Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 

2007)  

3.3 Urval   

Studiens syfte var att undersöka elevers upplevelser av att ha gått i både grundskolan och 

grundsärskolan och av den anledningen var det av stor vikt att hitta dessa elever. För att finna de 

elever som först gått i grundskolan och som senare i sin skolgång blivit inskrivna och mottagna i 

grundsärskolan kontaktades rektorer på olika grundsärskolor för att med hjälp av dem hitta de 

elever som kom att ingå i studiens undersökningsgrupp. Utifrån rekommendationer kontaktades sex 

rektorer på olika skolor i olika kommuner. Kontakt etablerades med tre av dessa rektorer som ansåg 

att de hade elever som passade in i vår undersökningsgrupp samt att de upplevde att eleverna kunde 

tänka sig att ställa upp i studien. Vi fick förslag på 12 elever och efter förfrågan tackade alla ja. I 

undersökningsgruppen kom det att delta 12 elever från tre olika skolor i tre olika kommuner. De 

elever som intervjuats har alla börjat grundsärskolan under senare delen av sin grundskoletid (se 

tabell under rubrik 4,1).   

       

3.4 Genomförande    

När de 12 eleverna, som rektorerna ansåg passa in i undersökningsgruppen, tackat ja till att delta i 

studien skickades missivbrevet och samtyckesblankett ut till hemmet. Det tog cirka en vecka innan 

samtyckesblanketterna var insamlade. När elevernas lärare samlat in dessa blanketter besökte vi 

skolan där vi även fick en naturlig första kontakt med elevernas lärare. Då det är viktigt att skapa 

goda förutsättningar inför intervjuerna med eleverna, passade vi på att prata med lärarna om vad de 

ansåg skulle vara den lämpligaste miljön att utföra intervjuerna i och om det var något som 

behövdes tänkas på inför eller under intervjuerna med eleverna. Utifrån dessa samtal bokades 

lokaler som eleverna både kände sig trygga i och var välbekanta med (Cederberg, Hellener Gumpert 

& Larsson Abbad 2009). Vi valde även att träffa eleverna en gång innan intervjutillfället då vi 

utifrån egna erfarenheter vet att det kan underlätta samtalen. För att testa intervjuguiden gjordes 

pilotintervjuer. Syftet var att undersöka om eleverna förstod våra frågor och för att se om de 

behövde omarbetas eller förtydligas ytterligare. Dessa intervjuer utfördes med elever i 

grundsärskolan men som inte deltagit i studien.  

Kvale och Brinkmann (2014) skriver också om den maktdominans som kan uppstå vid en 

intervjusituation och av den anledningen delades intervjuerna upp mellan oss så att det bara var en 

intervjuare med en elev vid varje tillfälle. Trots att intervjuerna utfördes var och en för sig har 
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tillvägagångssättet varit ungefär det samma. Intervjuerna varade mellan femton till tjugo minuter 

per elev. Varje intervju spelades in och transkriberades i sin helhet, vilket är ett måste för 

analysmodellen som Dahlgren och Johansson (2015) beskriver.    

  

3.5 Bearbetning och analys  

Studien har inspirerats av Dahlgren och Johanssons (2015) analysmodell för att på ett systematiskt 

sätt kunna analysera och bearbeta empirin. Analysmodellen har sju steg och nedan redogörs 

tillvägagångssättet för hur vi använt oss av dessa steg. Första steget i analysarbetet var att efter varje 

intervju transkribera inspelningen. Då intervjuerna genomförts var och en för sig så skedde även 

transkriberingen individuellt. När alla intervjuer var transkriberade så följde en period  av 

genomläsningar av det egna materialet. När materialet kändes bekant så byttes material med 

varandra för att lära känna även det materialet. Under genomläsningarna antecknades det löpande 

om något stack ut lite extra. Andra steget innebar att försöka hitta de mest betydelsefulla 

uttalandena från eleverna. För att göra det mer tydligt färgmarkerades dessa och sedan klipptes de 

ut. Exempel på för oss betydande uttalande: ”Det var så där. Lite tufft. Det var mobbing mot mig. 

De sa taskiga saker som ”sär” men de slogs inte.” eller ”Jag har haft bra lärare men när jag började 

på högstadiet tyckte jag att de blev tråkiga och inte tyckte om mig.”  

I steg tre letades det efter skillnader och likheter dels i beskrivningarna, dels i värderingarna av 

upplevelser och känslor i de urklipp som gjorts. Likheter som observerades kunde bland annat vara 

elevernas upplevelser om relationer till kamrater i skolan, hur undervisningen upplevdes lättare i 

grundsärskolan och skillnader kunde vara hur eleverna upplevde bemötande av kamrater och lärare. 

Nästa steg i analysmodellen är steg fyra och här grupperades  skillnader och likheter in i olika 

kategorier. Några exempel på kategorier var: känslor, aktiviteter i relationer, självbild, 

självförtroende, exkludering, hjälpmedel och svåra ämnen. Bearbetningen och analysen i steg fyra 

resulterade i tio olika kategorier som i sig innehöll betydelsefulla uttalanden från elever.  

Steg fem innebar ytterligare en genomläsning av kategorierna. Sedan reflekterades över likheterna i 

texterna och på så sätt kunde vi lägga ihop våra kategorier till färre kategorier. Efter att bearbetat 

och reflekterat över kategorierna ytterligare två gånger framträdde ur empirin fyra olika teman som 

kunde presentera och gestalta de olika kategorierna. I steg sex namngavs de fyra teman och de 

namn som våra teman fick är: Bemötande, Relationer, Undervisning och Hälsa. Dessa namn belyser 

det mest framträdande innehållet ur varje tema. Steg sju innebar att ytterligare en gång gå igenom 
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materialet för att granska och reflektera över innehållet så att inget av vikt glömts bort. Varje tema 

ska vara så uttömmande som möjligt (Dahlgren & Johansson, 2015).    

Ur analysen och bearbetningen så kopplas empirin till vår teoretiska utgångspunkt. Ur de olika 

teman som analyserades fram utifrån Dahlgren och Johanssons (2015) analysmodell bearbetades nu 

materialet igen, men denna gång valde vi att analysera utifrån teorin om den proximala 

utvecklingszonen och begreppen scaffolding och den vägledande personen. Utifrån syftet söktes 

mönster i informanternas berättelser och värderande beskrivningar som kan förklaras och förstås 

genom teorin. I det genomlästa materialet färgmarkerades citat där elever beskriver olika situationer 

som kan förklaras med hjälp av begreppen inom teorin, till exempel om lärandesituationen beskrivs 

som optimal eller inte. Ett mönster som var genomgående för övervägande delen av informanternas 

berättelser var elevernas värderande beskrivningar av bristen på stöd i grundskolan som ledde till 

stress och en negativ upplevelse av senare delen av grundskolan.  Genom att analysera data enligt 

teorin om den proximala utvecklingszonen så får studien ytterligare ett perspektiv och förklaring 

kring hur svårigheter kan uppstå i undervisningen och hur det påverkar elevernas upplevelser och 

värdering av sin skolgång 

3.6 Arbetsfördelning  

Arbetsfördelningen i denna uppsats har varit jämnfördelad mellan oss. Vi har båda läst all litteratur 

som varit relevant för studien. I början av studien använde vi oss av ett googledokument där vi båda 

kunde skriva, läsa och kommentera vad den andra skrev. I starten av arbetet delade vi upp att en 

ansvarade för bakgrunden och den andra för metoddelen och sedan diskuterade vi återigen 

litteraturens relevans för studien. Intervjuer och transkribering har var och en gjort för sig. Under 

analysarbetet arbetade vi tillsammmans och båda var inlästa på all empiri. Efter att analysen var 

gjord har det skrivande arbetet skett tillsammmans. Vi har träffats på vår arbetsplats men även 

hemma oss varandra under arbetets gång.  

   

3.7 Trovärdighet och generaliserbarhet  

För att studien ska nå en hög trovärdighet har arbetet hela tiden strävat efter att studien ska 

undersöka det studien avser. Under arbetets gång har frågor ställts som ”vad” och ”varför” vilket 

har hjälpt att hålla studien på rätt spår (Kvale & Brinkmann 2014). Under studiens gång har vi tagit 

hänsyn till och använt oss av Cederberg, Hellener Gumpert och Larsson Abbads (2009) 

rekommendationer för att skapa goda förutsättningar inför intervjuerna. Detta för att informanterna 
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ska känna sig trygga och ha rätt förutsättningar för att vilja berätta om sina upplevelser, vilket vi 

anser ökar studiens trovärdighet och kvalité. Den analysmodell som använts i bearbetningen har 

hjälpt oss att analysera empirin på ett systematiskt sätt och på så sätt har vi tydligt kunna se likheter 

och olikheter i elevers värderande beskrivningar och upplevelser. Det systematiska sättet att 

analysera på anser vi ökar studiens trovärdighet i linje med studiens syfte. Vi upplever även att vårt 

sätt att presentera citat från eleverna ökar trovärdigheten i vår studie då eleverna blir mer 

närvarande. Studien avser inte att generalisera en större population då studien är en kvalitativ studie 

i småskalig omfattning med ett fåtal medverkande. Detta innebär att svaren inte kan generaliseras 

utifrån allmänheten enligt Göransson och Nilholm (2009).    

3.8 Etiska överväganden  

Ur ett etiskt perspektiv har vi utgått från Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer när det gäller individens 

skydd och forskningskrav. Riktlinjerna innehåller fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskrav och nyttjandekravet. Utifrån vår undersökningsgrupp, som 

består av elever i olika åldrar med en intellektuell funktionsnedsättning, är en del elever över 15 år 

och behöver inte vårdnadshavarens tillåtelse för att medverka i studien. Vi ansåg ändå att det mest 

etiska utifrån elevernas rättigheter var att kontakta alla elevers vårdnadshavare om studiens syfte 

och innehåll för att få deras godkännande utifrån att eleverna själva ville delta i undersökningen. 

Det skickades ut ett missivbrev till både vårdnadshavare och elev, där studiens syfte förklarades 

närmare och vilket skydd eleverna hade. Vetenskapsrådet (2011) skriver att det inte räcker med ett 

muntligt samtycke utan att du som forskar även ska ha det skriftligt. Ett samtyckesdokument 

skickades därför hem till de elever som tackat ja, där elev och vårdnadshavare skriftligen fick skriva 

på att eleverna ville medverka i studien samt att vårdnadshavarna godkände. I dokumentet 

upprepades att det när som helst är gick att dra tillbaka sin medverkan samt att de bara behöver 

berätta det de vill.  

För att uppfylla Vetenskapsrådets (2011) konfidentialitetskrav, har vi satt figurerade namn på de 

personer som eleverna nämnt vid namn och informanterna har vi valt att koda E1-E12. Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver även de om konfidentialitetskrav och de menar att detta är extra viktigt 

eftersom intervjuerna sker personligen. Då undersökningsgruppen är elever med en intellektuell 

funktionsnedsättning ansåg vi att detta var extra viktigt samt att eleverna kände sig trygga och att de 

kunde lita på att materialet var avkodat. Elever och vårdnadshavare upplystes även om hur 

materialet skulle förvaras och hur nyttjandet av den empiri som vi samlat in skulle se ut. Ur ett 
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etiskt perspektiv har vi även använt oss av Hellener Gumpert och Larssons Abbads (2009) råd vid 

intervjuerna. Det var viktigt för oss att eleverna skulle känna sig trygga och att intervjuerna skulle 

genomföras i en för dem bekant miljö. Vi har även tänkt mycket och arbetat med hur frågorna skulle 

konstrueras och ställas så att eleverna kunde förstå dem. 
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4. Resultat   
Syftet för denna studie har varit att beskriva och analysera elevers upplevelser av att ha undervisats 

i både grundskolan samt grundsärskolan. Resultatet redovisas utifrån frågorna ur intervjuguiden. 

Frågorna täcker olika delar av frågeställningarna och hjälper oss att svara på studiens syfte. 

Resultatet presenteras för de olika skolformerna, var och en för sig, för att på ett tydligt sätt 

redovisa resultatet. De fyra första frågorna (4.2.1 - 4.2.4) presenterar informanternas upplevelser 

från sin tid i grundskolan. Frågorna (4.3.1 - 4.3.4) beskriver informanternas upplevelser i 

grundsärskolan. Här nedan redovisas resultaten från våra intervjuer. De citat som redovisas är 

kopplade till det kodnummer som informanterna tilldelats.  I studien används både begreppet elev 

och begreppet informant, beroende av språkliga känslan i texten. Men innebörden är dock 

detsamma. 

4.1 Informanterna 
            
Kod nr Kön ålder Antal år på grundsärskolan

E1 pojke     16 år                 3 år

E2 pojke     16 år                 2 år

E3 flicka     13 år                 2 år

E4 flicka     14 år                 3 år

E5 flicka     15 år                 2 år

E6 flicka     16 år                 3 år

E7 flicka     15 år                 2 år

E8 pojke     13 år                 1 år

E9 pojke     15 år                 4 år

E10 pojke     13 år                 2 år

E11 pojke     14 år                 3 år

E12 flicka     15 år                 2 år
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4.2 Grundskolan   

4.2.1 Vad berättar eleverna om sin tid i grundskolan?   

Generellt upplevde informanterna att deras skoltid i grundskolan har varit bra. Övervägande delen 

av eleverna berättade om en positiv början på skolgången där både upplevelsen av att komma till 

skolan samt att klara av och förstå undervisningen var uppenbar. Nästan alla informanter upplevde 

sig som sociala under sin tidiga skolgång med många kompisar och relationer.   

” Jag kommer ihåg att det var roligt. När jag kom på morgonen så lekte vi och efter skolan gick 
jag på fritte och där fick vi mellis och leka mer.” (E5)  

” Det var bra. För jag hade många kompisar och det vara roligt att vara där.” (E11)  

Ett fåtal av informanterna hade en negativ start på skolgången där känslan av utanförskap var stor. 

Eleverna nämnde mobbning och brist på riktiga kompisar både i skolan som utanför skolan. Denna 

känsla av utanförskap fanns med under hela grundskoletiden för dessa elever.  De reflekterade över 

hur lite som hände och kände inte att lärarna kunde hjälpa till så att mobbningen skulle upphöra. 

Mobbningen kunde uttrycka sig på olika sätt enligt informanterna och de berättade om nätmobbning 

och utsatthet i skolan genom ord och blickar.   

 ”Den var sådär. Lite tufft. Det var mobbning mot mig. De sa taskiga saker som ”Sär” men de 
slogs inte” (E9)  

” Rätt så dålig. Jag var utestängd. Ingen ville vara med mig. Lärarna var rätt så bra men de 
kunde inte göra så mycket för att det skulle bli bättre. Jag kände mig fortfarande utanför”.(E7)  

Några av informanterna berättade att även om de tyckte att skolan var rolig, så hade de svårigheter 

med matematik och läsning. Dessa elever fick oftast arbeta med andra personer än sina lärare 

utanför klassrummet. Informanterna upplevde att det bidrog till ett utanförskap och skapade en 

större osäkerhet om sig själva. Det var även informanter som upplevde att det var skönt att få gå ut 

ur klassrummet och få stöd.  En elev berättade att det skapade ett lugn.   

” När jag var 7-8 år hade vi en hjälpfröken i klassrummet som jag fick jobba med. Vi jobbade 
mycket i hennes lilla rum. Jag vet inte om jag blev bättre. Det som var tråkigt var att jag fick 
jobba med henne istället för att ha roliga timmen.” (E1)  
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” De tyckte att jag skulle jobba med en annan lärare. Det ville jag inte. Men sen tyckte jag att 
det var skönt. Det blev lugnt och jag var lugn och fick mer beröm kommer jag ihåg. Det fick jag 
inte så mycket i klassrummet med min klass” (E2)  

” Sen hade jag ju alltid Åke med mig och han och jag brukade gå ut när det blev för jobbigt i 
mitt huvud.” (E11)  

En övervägande del av informanterna berättade att svårigheterna kom när de gick på mellanstadiet 

eller i början på högstadiet. Några av informanterna fick gå om någon årskurs innan de blev 

mottagna i grundsärskolan.   

” Jag tyckte att det var roligt i skolan. Till det blev för svårt” (E2)  

” I mellanstadiet blev det svårt.  Jag tyckte att det gick för snabbt och jag förstod inte vad 
lärarna sa. Jag gjorde inga läxor för jag förstod dem inte. Jag började att vara hemma. Sen fick 
jag börja på särskolan” (E3)  

Övervägande delen av informanterna beskrev att det hade goda relationer med sina lärare på 

grundskolan. De beskrev lärarna som snälla och att de hade en stor del i att skolan upplevdes som 

rolig. Informanterna beskrev lärarna som stöttande och förstående. Men många av informanterna 

upplevde också lärarna i de äldre årskurserna som mindre förstående och ibland till och med 

otrevliga i bemötandet.   

” Mina lärare var snälla och brydde sig om mig.” (E12)  

” Jag hade jättebra lärare. Det har jag haft sen jag var liten.” (E6)  

”…när vi skulle ha engelska i skolan så var det som om läraren blev arg när jag inte förstod. 
Då blev jag ledsen och ville inte gå till skolan.” (E5)  

”Jag har haft bra lärare men när jag började på högstadiet tyckte jag att de blev tråkiga och 
inte tyckte om mig.” (E2)  

Några av informanterna tog upp läromedel som de arbetade med i klassrummet. Under den tidiga 

skolgången upplevdes de inte som speciellt svåra, medan de elever som upplevde det som svårt 

beskrev läromedel som svåra att förstå och det påverkade hur de arbetade under lektionen. Detta 

skapade en negativ syn på skolan och lärande.  
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” Böckerna var svåra att förstå och när jag bad om hjälp så sa det bara att jag skulle läsa igen. 
Men jag tycker att jag hängde med skapligt ändå” (E8)  

4.2.2 Vilka relationer berättar eleverna om?   

Övervägande del av informanterna upplevde att de hade många kompisar i skolan samt på fritiden. 

Det var kompisar som gick i den egna klassen eller i andra klasser. Några berättade om en viktig 

vuxen som fanns med i skolan som kunde stötta om de behövde det.  

” Jag hade många kompisar. Det var mest tjejer men en del killar med” (E4)  

” Jag hade mycket med kompisar och jag brukade prata med Mats på fritte ibland när det blev 
jobbigt. Han kom ofta och frågade hur det var. Han var schysst.” (E11)  

Ett fåtal av informanterna beskrev att de ibland var i konflikter med kompisar i skolan. Då blev det 

lite jobbigt. En informant beskrev att hon förlorade mer och mer kompisar i den egna klassen då 

eleven började umgås med andra som inte gick på skolan.   

” Jag hade många kompisar och var kompis med alla. Men sen började jag umgås med andra 
och kom i ett dåligt ungdomsgäng. Det var utanför skolan. Då ville inte de andra umgås med 
mig. Så det var därför jag bytte klass till särskolan till en viss del. Men sen var det ju för att jag 
hade svårt med” (E6)  

” Jag hade mycket med kompisar men det var en del strul och bråk. Jag hade inte någon vuxen 
direkt att snacka med som jag vill snacka med”. (E8)  

Övervägande del av informanterna beskrev att rastaktiviteterna tillbringades med att leka ute med 

olika sporter. Informanterna förde fram fotboll, leka jaga, hoppa hopprep, lek i klätterställning och 

innebandy som de rastaktiviteter som var roligast.  

4.2.3 Vilka positiva delar med grundskolan berättar eleverna om?  

Det som informanterna upplevde som positivt med grundskolan var att de kände sig trygga i sina 

klasser och hade roligt med sina klasskamrater. Många upplevde att rasterna var roligare då det var 

mycket utelek på skolgården med olika sporter. Ett fåtal nämner att det som var bra var när hela 

skolan hade aktiviteter tillsammans, vilket eleven upplevde i sin nuvarande situation inte hände så 

ofta.   

”Det var roligt på friluftsdagar och sånt när hela skolan gjorde saker tillsammans” (E3)  
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”Det var en roligare skolgård och jag hade flera vänner än nu” (E11)  

Många informanter hade goda erfarenheter av sina lärare som har stöttat dem genom att lära dem 

olika hjälpmedel. En informant nämner specifikt datorn som hjälpmedel.  

” …att jag fick lära mig mycket om datorn så jag kunde massor sen när jag fick en egen i 
skolan.” (E4)  

4.2.4 Vilka negativa delar med grundskolan berättar eleverna om?  

Många av informanterna beskrev en känsla av uppgivenhet när det blev för svårt i skolan. För de 

flesta i studien inträffade detta någon gång under mellanstadiet eller i början på högstadiet. Många 

av informanterna beskrev ilska och utanförskap som en del av vardagen i skolan under den här 

tiden.   

” Att ingen förstod mig. Jag var arg hela tiden. Lärarna var arga på mig och mamma har 
berättat att det var en massa möten om mig.” (E1)  

” Det var ingenting som var bra och det var därför jag stack från skolan.” (E7)  

” Jag kommer inte ihåg så mycket men jag minns mest ett enda stort kaos.”(E12)  

Informanterna beskrev att det snabbt blev svårt och många upplevde att de inte fick så mycket hjälp 

eller stöd i klassrummet. De upplevde också att lärarna i de högre årskurserna inte visade förståelse 

för svårigheterna som eleverna hade. Några informanter beskrev att det var en tid när de fick arbeta 

utanför klassrummet tillsammans med andra lärare och det upplevdes som något mindre bra. Att 

arbeta självständigt, med eget material, berättade några av informanterna var svårt och ju äldre de 

blev desto mer bestod undervisningen av det.   

” Det blev svårt att arbeta på lektionen när jag skulle jobba själv. Jag förstod oftast inte vad jag 
skulle göra.” (E12)  

” Många barn i klassen och de var alltid en lärare och det var flera stycken som behövde hjälp. 
De hann inte med att hjälpa alla.” (E7)  

” Jag fick inte så mycket hjälp.” (E9)  

” Att man fick gå ut ur klassrummet och så… och vara ensam mycket.” (E4)  
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Informanterna beskrev att vissa läromedel var på för hög nivå utifrån den egna kunskapsnivån. De 

upplevde att texterna och uppgifterna blev svårare att förstå. Även matematiken upplevde eleverna 

blev svårare under denna tid.   

”När det blev för svårt så vågade jag inte visa det. Jag var rädd för att misslyckas tror jag. Jag 
fick svåra böcker som jag inte förstod så jag kände mig dum. Ibland fick jag hjälp men jag 
kände mig dum  iallafall”. (E2)  

  

4.3 Grundsärskolan  

 4.3.1 Vad berättar eleverna om sin tid hittills på grundsärskolan?  

Alla elever som intervjuats beskrev sin tid i grundsärskolan som en positiv händelse. Informanterna 

berättade själva att de har blivit mer glada och positiva och att de trivs i klassen.  

”När jag började på särskolan så var det som jag kunde landa. Jag mådde bra och var inte så 
arg längre. ” (E1)  

  
”Nu är det bra och jag trivs i klassen och jag kommer till skolan varje dag om jag inte   
är sjuk.”(E2)  

  

En informant beskrev dock att första tiden i grundsärskolan var lite jobbig. Informanten beskrev en 

orolighet för hur det skulle fungera i grundsärskolan.   

  

”Det var jobbigt början. Jag kände ingen och visste inte vad som skulle hända.” (E4)  

  

Informanterna beskriver även en progression i sitt lärande och bättre lärare nu när de går i 

grundsärskolan. Miljön beskrevs av informanterna som lugnare och inte lika stressig. Informanterna 

beskrev även upplevelsen av ett bättre självförtroende.   

  

”Sedan jag började särskolan har mitt självförtroende blivit större. Jag tycker att jag kan 
mycket mer och jag vågar fråga när jag inte förstår. ” (E5)  
  
”Jag känner mig glad nu när jag går till skolan. Allt är bra och jag tycker att jag är bra.” (E6)  
  
”Jag tror jag klara skolan bättre nu. Det känns så.” (E10)  
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4.3.2 Vilka relationer berättar eleverna om?   

Alla informanter beskrev att de har kompisar nu men bakgrunden är olika för de intervjuade 

eleverna. Några av informanterna beskrev att de inte hade några kompisar i sina grundskoleklasser 

men att de nu har kamrater i grundsärskoleklass.  

  
”Jag har mer kompisar nu” (E7)  

  
”Jag har kompisar nu. Jag har en bästa vän och vi brukar skypa med varandra när vi är  
hemma och ibland ses vi på helgen.” (E9)  

  

Övervägande delen av informanterna berättade även om en saknad av sina gamla skolkamrater i 

grundskoleklassen. De beskrev dock att de brukar träffas efter skolan. Men upplevelsen var att 

kontakten hade minskat.  

  

”Jag umgås inte med lika många från min förra klass längre. Vi har nog inte så mycket  
gemensamt. Men jag träffar några på fritiden. (E2)  
  
”Där jag bor, bor några av min gamla klasskamrater. Vi brukar träffas ibland. Vi brukar      
             åka ner på stan och fika. (E4)  

  
”Jag har fått kompisar här också två stycken Malin och Adam. Men jag saknar mina gamla      
              kompisar. Men jag brukar träffa dom hemma eller på stan. ” (E8)  

  

Ett fåtal informanter tar även upp att det är annorlunda att ha kompisar på grundsärskolan. 

  

” Att ha kompisar här är annorlunda än på grundskolan. De som går i min klass nu är äldre än 
jag och inte lika gamla som jag. Mina gamla kompisar var i samma ålder.” (E10)  
  
”Jag har bra med kompisar men ibland är det lite pinsamt att visa sig tillsammans med den här 
klassen. Men lärarna är bra de förstår hur jag känner.” (E11)  

  

4.3.3  Vilka positiva delar med grundsärskolan berättar eleverna om?   

Fördelar som beskrevs av informanterna är att lärarna är duktigare och att de känner sig sedda av 

lärarna som arbetar tillsammans med dem.  De upplever att lärarna tar sig tid för dem och att det 

alltid är någon vuxen som kan hjälpa dem om de inte förstår.  

  

” Jag känner att det alltid är någon som kan se på mig hur jag mår och pratar med    
mig.” (E2)   
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”Jag tror att lärarna har mer utbildning och kan ta hand om oss som har det svårt.   
Sen är det skönt att man får hjälp på en gång. Om jag fastnar i något  
 behöver jag inte vänta.” (E4)   

  
”Lärarna är snälla och vet vad de ska lära oss.” (E5)  
  
”Det är bra för det är flera lärare och de förstår mig bättre.” (E7)  
  
”Jag får hjälp när jag behöver och de lär mig läsa. ” (E10)  

  

Informanterna beskrev även en samhörighet där de kan lära av varandra i klassen och att det är en 

skönare miljö då klassen är mindre och att det inte är lika stressigt som i grundskolan. Eleverna 

nämnde även att undervisningen är mer anpassad utifrån deras egen kunskapsnivå. 

  

” Man lär sig av varandra hela tiden. De som har svårare än mig kan lära av mig, men de kan 
saker som jag inte kan och jag lär mig av dem med. Jag tror att lärarna har mer utbildning och 
kan ta hand om oss som har det svårt. Sen är det skönt att man får hjälp på en gång. Om jag 
fastnar i något så behöver jag inte vänta. Men nu klarar jag att arbeta mer själv och det kunde 
jag inte förut”. (E4) 

 ”Jag förstår mer av undervisningen. Jag förstår mer på alla lektioner”. (E8)  
  
  
” Nu hinner jag med mitt skolarbete det gjorde jag inte förut. (E3)  

  

4.3.4  Vilka negativa delar med grundsärskolan berättar eleverna om?   

Informanterna beskrev att undervisningen ibland kan vara för lätt och att det stundvis kan gå för 

sakta. En elev nämner att det är lite tråkigt att bara träffa samma klass. En annan elev anser att det 

är en nackdel att de inte har några håltimmar. Övervägande delen av informanterna anser sig inte 

alls uppleva några nackdelar.  

  

” Att det kan gå långsamt. Ibland är det för lätta saker men det kan var skönt också. (E2)  
  
” Ibland kan det vara för lätt. Vissa lektioner eller ämnen är ju lätta men inte matten för där      
har jag ganska svårt men svenskan och så är ganska lätt. (E6)  

” Att det inte finns håltimmar. Jag vill ha det en gång i veckan. Det har ju grundskolan. Då   
skulle jag ut och cykla. (E7)  

  
” Att alla mina kompisar inte går här.” (E11)  
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5. Analys   
Vi redovisar analys av resultatet i två delar. I den första delen ( 5.1-5.4) redovisas de teman som 

framkom i den systematiska analys som gjordes av informanternas berättelser om och värdering av 

deras skolgång i de båda skolformerna: bemötande, relationer, undervisning och hälsa. I den andra 

delen (5.5) redovisas analysen utifrån Vygotskys sociokulturella teori om den proximala 

utvecklingszonen. 

  

5.1 Bemötande   

Informanterna har blandade upplevelser av bemötandet i grundskolan. Övervägande delen upplever 

bemötandet som positivt och att lärarna var snälla, men en samtidigt framkommer en beskrivning av 

att lärarna inte såg eleverna tillräckligt mycket och att några elever inte kände att det fanns en 

förståelse för svårigheterna som fanns. ” …läraren blev arg när jag inte förstod” (s.20, E5). 

Informanterna på grundsärskolan beskriver en större känsla av trygghet tillsammans med sina lärare 

och mer uppmärksammade. ”Jag känner att det alltid är någon som kan se på mig hur jag mår och 

pratar med mig” (s.24, E2). De beskriver att lärarna visar en större förståelse för dem och tar sig tid 

att lära känna dem. Många elever upplever att de nu får vara som de är. ”Det är bra. De är fler 

lärare och de förstår mig bättre” (s.24, E7). Gemensamma drag som framkommer är att eleverna 

under sin skoltid haft bra lärare och upplevt ett positivt bemötande. Endast ett fåtal informanter har 

upplevt ett sämre bemötande under sin grundskoletid och då endast av ett fåtal lärare. Ingen av 

informanterna berättar om ett sämre bemötande av sina lärare nu på grundsärskolan.    

  

5.2 Relationer  

Övervägande delen av informanterna berättar om positiva kamratrelationer där många av dem har 

kvar sina kompisar trots byte av skolform.” Där jag bor, bor några av mina gamla klasskamrater. Vi 

brukar träffas ibland. Vi brukar åka ner på stan och fika” (s.23, E4). Skillnaden är dock att de nu 

inte har ett lika stort umgänge i skolan med de gamla klasskamraterna utan de umgås mer på 

fritiden. ” Jag umgås inte med lika många från min förra klass längre. Vi har nog inte så mycket 

gemensamt. Men jag träffar några på fritiden” (s.23 E2) De informanter som på grundskolan 

saknade vänner eller beskrev ett utanförskap med mobbning och saknad av vuxenkontakt har nu, 

efter en tid i grundsärskolan, fått vänner i klassen och mobbningen har upphört.  Upplevelsen av att 

tillhöra en grundsärskoleklass beskrivs som annorlunda när det kommer till kamratrelationer.  

Informanternas beskrivningar av sina nuvarande relationer i klassen är att de umgås mycket i skolan 
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men inte så mycket på fritiden. Något som en informant tar upp är att åldersspannet i klassen 

försvårar kamratrelationerna.    

5.3 Undervisning  

Några av informanterna beskriver en exkludering i sin undervisning under grundskoletiden. 

Exkluderingen upplevs till en början som en negativ upplevelse då man skiljs ut från klassen och får 

träffa andra lärare för att träna på något. Informanterna beskriver dock att ju längre detta stöd fått 

fortgå desto större är upplevelsen att anpassningen ändå har varit positivt för lärandet. Men några 

informanter ser denna exkludering som något negativt då de missade roliga aktiviteter tillsammans 

med klassen. ” När jag var 7-8 år så hade vi en hjälpfröken i klassrummet som jag fick jobba med. 

Vi jobbade mycket i hennes lilla rum. Jag vet inte om jag blev bättre. Det som var tråkigt var att jag 

fick jobba med henne istället för att ha roliga timmen” (s 19,E1)  

Brist på stöd var annars något som många informanter tog upp. Även om de i många fall beskriver 

olika stödinsatser som de fått, så är upplevelsen av att inte få stöd väldigt påtaglig. Många beskriver 

att de ville ha stöd, men fick inte tillräckligt med hjälp eller att hjälpen de fick inte gav resultat. 

På grundsärskolan upplevs stödet i klassrummet som väldigt positivt. Informanterna känner att de 

får mer stöd, dels för att det finns fler lärare i klassrummet, vilket gör att informanterna kan få mer 

hjälp snabbt. ”Det är bra för det är flera lärare och de förstår mig bättre” (s.24, E7).  Läromedlet är 

anpassat efter varje individs kunskapsnivå och detta bidrar enligt informanterna till att de inte 

känner någon större stress och att de nu kan arbeta mer självständigt. Informanterna berättar även 

att de får mer tid att arbeta med och slutföra uppgifter i skolan. Under grundskoletiden beskriver 

informanterna att det gick bra till en början, men att de blev svårare desto äldre de blev. 

Svårigheterna som informanterna berättar om visar sig framförallt i ämnena matematik och svenska. 

När nivån och kraven höjdes så beskriver en del informanter stress över sin undervisningssituation 

på grund av att undervisningen blev svårare att förstå. Eleverna beskriver att det blev svårare 

läromedel, svårare att hänga med i tempot, svårare att sitta still samt svårare att förstå lektionernas 

innehåll. ”När det blev för svårt så vågade jag inte visa det. Jag var rädd för att misslyckas tror jag. 

Jag fick svåra böcker som jag inte förstod så jag kände mig dum. Ibland fick jag hjälp men jag 

kände mig dum iallafall” (s.22, E2). Nu på grundsärskolan beskriver eleverna att lärarna är duktiga 

på att ta hand om de elever som har det svårt. De beskriver att de förstår mer av undervisningen och 

de har lärare som bemöter och förstår deras svårigheter bättre.   
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5.4 Hälsa   

Under den första tiden i grundskolan beskriver nästan alla informanterna en positiv känsla av att 

vilja gå till skolan och att ha roligt i skolan. ” Det var bra. För jag hade många kompisar och det var 

roligt att vara där” (s18 E11). Även om de beskrev skolan som svår så var själva skolgången positiv 

och de mådde bra. Ett fåtal informanter berättar sedan hur detta förändras. De beskriver att de fick 

ont i magen, aggressionsproblematik, trötthet, nedstämdhet och utanförskap. Detta ledde för några 

av dem till hög frånvaro och en ovilja att komma till skolan.” Det som är gemensamt för nästan alla 

informanter är att de berättar att skolgången blev svårare och svårare desto äldre de blev innan de 

bytte skolform. Majoriteten av eleverna berättar att de nu i grundsärskolan mår mycket bättre och är 

mycket gladare. Även känslan av att vara duktig är högre. ”När jag började på särskolan så var det 

som jag kunde landa. Jag mådde bra och var inte så arg längre” (s22, E1) Infomanterna upplever sig 

klara skolan bättre och några reflekterar över att de har fått flera betyg vilket gjort att självkänslan 

och självförtroendet har ökat.   

  

5.5  Elevernas upplevelser i relation till den proximala utvecklingsteorin 

Elevers upplevelser av hur lärare har stöttat dem i sin lärprocess kan relateras till Vygotsky och den 

proximala utvecklingszonen. Mycket av det informanterna berättat om handlar om hur de uppfattade 

lärandet, stödet och bemötandet av sina svårigheter inom de två olika skolformerna , grundskolan 

och grundsärskolan. Vi kan då använda oss av begrepp som schaffolding samt den vägledande 

personen för att analysera elevernas upplevelser och få en större förståelse för empirin.  

  

Det tema som mest skiljer sig från de andra är upplevelsen av undervisningen. Inom teorin om den 

proximala utvecklingszonen anses det att elever presterar som bäst genom scaffoldning av en 

vägledande person som är mer kunnig inom det område som inlärning ska ske (Vygotsky, 1978, 

Partanen, 2007). Eleverna berättar om sin tid på grundskolan som en tid där stödet inte uppfattas 

som stöd och att man lämnas till att försöka förstå och klara sig själv under lektionstiden där 

avsaknaden av stöttor var stor. Eleverna berättar att tiden före övergången till grundsärskolan 

kantades av svåra uppgifter, svåra instruktioner och eget arbete. ”I mellanstadiet blev det svårt.  Jag 

tyckte att det gick för snabbt och jag förstod inte vad lärarna sa. Jag gjorde inga läxor för jag förstod 

dem inte. Jag började att vara hemma. Sen fick jag börja på särskolan” (s. 19, E3). Eleverna är 

enligt teorin inte färdiga med stöttorna och eleverna var inte rustade att klara av att själva ta sig 

igenom ett arbete på det sättet som lärarna på grundskolan krävde. Eleverna utmanades inte alls att 

ta sig till nästa steg utan fastnade i uppgiften och skapade en negativ känsla. I grundsärskolan 
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lyckas eleverna bättre och upplevelsen av att få stöd och sedan klara av att ta sig vidare utan stöd, 

blir större. ”Sedan jag började särskolan har mitt självförtroende blivit större. Jag tycker att jag kan 

mycket mer och jag vågar fråga när jag inte förstår” (s 23, E5). Lärartätheten och tid att få slutföra 

uppgifter kan vara en stor del av att upplevelsen av stödet var mer synligt.   

  

Lärandet i den sociala situationen är något framstående inom teorin där eleverna utvecklas genom 

att lära tillsammans med andra, både vuxna och jämnåriga (Vygotsky, 1978). Det eleverna i studien 

upplevde innan övergången var att de utsattes för motsatsen, det krävdes att de skulle klara sig 

själva. Många av eleverna i studien uppfattade att de under den senare delen av sin skolgång i 

grundskolan hade svårt vid grupparbeten, lämnades ensamma och kände sig oförstådda av lärarna. 

”Det blev svårt att arbeta på lektionen när jag skulle jobba själv. Jag förstod oftast inte vad jag 

skulle göra” (s.22 E12). Informanterna beskrev även att exkluderingen från gemenskapen i 

klassrummet skapade en känsla av utanförskap, ”Att man fick gå ut ur klassrummet och så… och 

vara ensam mycket” (s.22, E4). Däremot upplevde eleverna efter att ha gått i grundsärskolan en tid 

att de utmanades inom zonen av sitt eget lärande, detta genom att uppgifterna var mer anpassade till 

individen, snabb kontakt med lärare som kunde ge stöttning och som övervakade och korrigerade 

när någon gjorde fel. ”Jag tror att lärarna har med utbildning och kan ta hand om oss som har det 

svårt. Sen är det skönt att man får hjälp på en gång. Om jag fastnar i något behöver jag inte vänta 

”(s, 24 E4). 

  

5.6 Sammanfattande analys 

Kunskapsnivåerna i stora klasser spelar naturligtvis roll i hur undervisningen ser ut och lyckas inte 

lärarna att hitta gemensamma arbetsätt och metoder för alla nivåer så blir känslan för de elever som 

inte lever upp till förväntningarna ett misslyckande. Informanterna i denna studie beskrev att de i en 

mindre klass med olika kunskapsnivåer kunde stötta och hjälpa varandra framåt. Denna stöttning 

var väldigt tydlig i grundsärskolan men inte alls närvarande i informanternas värderande 

beskrivningar om sin grundskoletid. Lärarna på grundsärskolan upplevdes av informanterna att ta 

sig mer tid att lära känna eleverna och visa förståelse för elevernas svårigheter och kunde på så sätt 

se elevernas potential och utveckla undervisningen utefter elevens förutsättningar och behov.    
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6.  Diskussion  
6.1 Metoddiskussion  

Under metoddiskussionen redogörs för valet av metod, urval, genomförande, bearbetning och 

analys, teori samt etiska överväganden.  

Syftet med denna studie har varit att undersöka elevers upplevelser av att ha undervisats i både 

grundskolan och grundsärskolan och för det valdes en kvalitativ studie. Den kvalitativa ansatsen 

beskrivs som en forskningsansats som har fokus på människors tänkande och upplevelser (Backman 

2016; Kvale & Brinkmann 2014). I enlighet med syftet valdes den kvalitativa ansatsen samt 

halvstrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjun var uppbyggd genom en 

intervjuguide som fokuserade på vissa teman och den innehöll frågor som var kopplade till syfte 

och frågeställningar. Intervjuguiden hade åtta frågor och dessa frågor var en grund under 

intervjuerna (Dahlgren & Johansson 2015; Kvale & Brinkmann 2014). I arbetet med att söka efter  

informanter till studien kontaktades sex grundsärskolor och deras rektorer för att hitta de elever som 

var aktuella för studien och som kom att ingå i undersökningsgruppen. Utifrån de sex skolor och de 

rektorer som kontaktades slutade det med att kontakt etablerades med tre rektorer på tre olika skolor 

i tre olika kommuner. I undersökningsgruppen deltog 12 elever som alla gått i grundskolan och vid 

senare år blivit inskrivna och mottagna i grundsärskolan. Vi upplevde det som svårt att hitta flera 

informanter än de vi hittade till vår studie, då intresset hos rektorerna var lågt och att kraven är 

specifika för att delta i undersökningen. En svårighet som studien stött på var att få rektorerna 

intresserade trots upprepade telefonkontakter och mail om studien. Vi anser dock att de tolv 

intervjuerna är tillräckligt uttömmande för att vår studie ska ha en hög trovärdighet.    

Vid de olika intervjutillfällena delades intervjuerna upp så att det bara var en intervjuare vid varje 

tillfälle då vi ville undvika den maktdominans som kan uppstå enligt Kvale och Brinkmann (2014). 

Inför varje intervjutillfälle kontaktades elevernas personal för att fråga om vilken lokal eleven 

kände sig mest välbekant med och sedan bokades den inför intervjun (Cederberg, Hellner, Gumpert 

& Larsson Abbad 2009). Då undersökningsgruppen bestått av elever med intellektuell 

funktionsnedsättning har det varit extra viktigt att eleverna ska få så bra förutsättningar som möjligt 

inför själva intervjuerna samt att de ska känna sig trygga i situationen (Cederberg, Hellner, Gumpert 

& Larsson Abbad 2009). Vilket även är väldigt viktigt ur ett etiskt perspektiv. För att uppnå detta 

träffades varje elev en gång innan själva intervjutillfället och då passade vi även på att småprata lite 
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och visa eleven lokalen som skulle användas. Mötena innan upplevdes som väldigt positivt då det 

skapade en större känsla av trygghet hos eleverna än om vi inte hade träffat dem innan själva 

intervjutillfället. Vid genomförandet av intervjun så tittade vi även på intervjuguiden tillsammans 

och förtydligade ännu en gång att studien är frivillig och att de närsomhelst kan dra sig ur, vilket 

kändes viktigt att förtydliga ytterligare (Vetenskapsrådet 2011). Eleverna skulle inte känna sig 

tvingade på något sätt att delta eftersom de befann sig i en situation som kunde upplevas som 

utlämnande. Det båda upplevde under alla intervjuer var att alla informanter var positiva och ville 

gärna var med i studien och de frågade glatt om de kunde hjälpa till med något mer. Trots elevernas 

positiva inställning var det svårt att få eleverna att ge några längre och uttömmande svar trots   

tidigare erfarenhet av att samtala med elever med intellektuell funktionsnedsättning. En konsekvens 

av det blev att det ställdes en del följdfrågor som var omformulerande för att förtydliga. De frågor 

som vi sett i transkriberingen varit allt för ledande, har vi valt att inte använda oss av i studien. Vi 

upplever trots allt att halvstrukturerade  intervjuer har varit rätt datainsamlingsmetod utifrån vårt 

syfte och frågeställningar. Den valda datainsamlingsmetoden har på ett bra sätt kunnat fånga 

informanternas värderande beskrivningar och gett fördjupad kunskap kring deras upplevelser.  

Trots en del svårigheter under intervjuerna så har studien fått ett gott empiriskt underlag. Allt 

insamlat material har transkriberats i sin helhet, vilket är ett måste för ett analysarbete (Dahlgren & 

Johansson 2015). Analysarbetet inspirerats av en analysmodell som hjälpt till att systematiskt 

bearbeta empirin. I bearbetningen av analysen har de sju stegen följts i möjligaste mån. Under 

analysprocessen har empirin visat sig på olika sätt beroende på vilket steg som bearbetas. Utifrån 

analysmodellen har kategorier och teman kunnat analyserat fram utifrån den insamlade datan. 

Empirin har även analyserats utifrån teorin om den proximala utvecklingszonen (Vygotski, 1978). 

Genom att analysera data enligt den teorin så har studien ytterligare fått ett perspektiv och 

förklaring kring hur svårigheter kan uppstå i undervisningen och hur det påverkar elevernas 

upplever av sin skolgång. En annan utmaning under arbetat har varit att minska ner det 

analyserande materialet så att det på bästa sätt representerar informanternas upplevelser av de båda 

skolformerna och på så sätt besvara studiens syfte och frågeställning.  

Vi anser att vår studie, även om den inte går att generalisera , så ger den en inblick i hur elever 

upplevt sin skolgång i två skolformer. Styrkan med denna studie är att den har ett elevperspektiv 

vilket Eriksson-Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) menar är en brist på inom den 

specialpedagogiska forskningen.  
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6.2 Resultatdiskussion  

Utifrån studiens frågeställningar och syfte, att beskriva och analysera informanternas upplevelser av 

att ha undervisats i både grundskolan samt grundsärskolan, så kommer vi att diskutera och 

problematisera resultatet i relation till tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten.  

Intervjuerna i studien visar på en komplex bild av informanternas tid i grundskolan och 

grundsärskolan. Resultatet visar att informanterna överlag hade en positiv värdering av sin skolgång  

i de båda skolformerna men med stigande ålder så minskar den positiva upplevelsen av 

grundskoletiden vilket även De Schauwer et al. (2009) och Norwisch och Kellys (2004) fått fram i 

sina studier. Det denna studie visar är att även om eleverna har haft en positiv upplevelse överlag, 

värderar informanterna undervisningen och stödet på grundskolan som mindre positivt och speciellt 

under  den  senare  tiden  på  grundskolan.  Undervisningen under den tidiga delen i grundskolan 

upplevdes av informanterna som inte alltför svår eller utmanande, men att detta senare förändrades 

när informanterna förväntades att själva kunna planera, strukturera upp sina arbeten och klara av att 

arbeta mer självständigt. En av informanterna beskriver det så här: ”När det blev för svårt så vågade 

jag inte visa det. Jag var rädd för att misslyckas tror jag. Jag fick svåra böcker som jag inte förstod 

så jag kände mig dum. Ibland fick jag hjälp men jag kände mig dum i alla fall” (E2). Under den 

senare delen i grundskolan beskrevs stödet som bristfällig. Det bristfälliga stödet beskrivs av 

informanterna i situationer när läraren inte har tid att hjälpa dem med skoluppgifter eller att 

informanterna lämnas ensamma med arbetet i klassrummet. Eftersom informanterna upplevde 

stödet som bristfälligt kunde de heller inte koppla samman det med positiv kunskapsutveckling. 

Informanterna i denna studie beskriver sin tidiga skolgång som en tid där de fick hjälp och stöd. De 

värderar stödet under den tidiga delen av grundskoletiden som exkluderande. Informanterna berättar 

att de vid olika tillfällen plockades ut ur klassrummet och deltog då inte i undervisning tillsammans 

med sina kamrater. Under temat undervisning i denna studie beskriver informanterna att de under 

sin skolgång på grundskolan haft stöd, till exempel av en speciallärare, där speciallärarens 

arbetsuppgifter stämmer överens med det som Vygotsky (1978) definierar som en vägledande 

person. Men informanterna har inte upplevt stödet från speciallärarna som ett vägledande stöd utan 

mer som en exkluderande del av undervisningen.  Frithiof (2007) beskriver att det är vanligt att 

lärare, som undervisar elever i behov av stöd, upplever det som en börda för läraren och det blir 

vanligt att eleven plockas ut ur sammanhanget för enskild undervisning vilket går emot Vygotskys 

(1978) teori där barn lär sig tillsammans med andra i en kommunikativ lärandemiljö. Att plockas ut 
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ur sammanhanget skapar enligt Frithiof (2007) en problematik inom grundskolans värld då lärarna, i 

och med denna särlösning, går miste om att öka den egna kompetensen i att undervisa elever i 

behov av särskilt stöd. Denna upplevelse och negativa värdering av stöd i undervisningen i 

grundskolan ändras senare i intervjuerna när eleverna beskriver sin tid i grundsärskolan. Dessa 

värderande beskrivningar ändras sedan och känslan av att lyckas beskrivs med anledning av det stöd 

de får i grundsärskolan. Stöttorna i grundsärskolan gör en positiv skillnad enligt informanternas 

berättelser. I Szönyis (2005) intervjustudie framgår att särskolans elever upplever en bättre stöttning 

samt en mer anpassad skolgång, vilket enligt Szönyi (2005) leder till att eleverna når de krav och 

mål som finns i grundsärskolan. Informanterna i denna studie beskriver stöttor som till exempel 

lärare i grundsärskolan som kan ge snabb feedback i klassrummet, mindre klasser, ett öppet 

samtalsklimat och mer individanpassat material. Informanterna menar att de i grundsärskolan får 

mer stöttning att lära sig hur de ska kunna arbeta på egen hand och förväntas inte alls kunna klara 

av saker själva utan övning. Informanterna upplever även de i enlighet med Szönyi (2005) att när de 

nu får ett betyg som visar att de når målen ökar den positiva upplevelsen hos informanterna av 

skolgången. 

Bemötandet beskriver informanterna i denna studie som mer positiv i grundsärskolan än i 

grundskolan. Denna beskrivning av positiv värdering går även att finna i Szönyis (2005) och Prunty 

et al. (2012) studier. Informanterna i denna studie beskriver att de blir utmanande av lärarna i 

grundsärskolan utifrån deras egna förutsättningar och att kraven i undervisningen är anpassade. I 

beskrivningarna av informanternas upplevelser och erfarenheter kan samband ses mellan Vygotskys 

(1978) teori om den proximala utvecklingszonen och informanternas lärande. Att utvecklas inom 

den proximala utvecklingszonen innebär att eleven utmanas med stöttning samt fokus på individens 

potential och möjligheter. Uppgifter som ska utföras av elever ska vara anpassade utifrån elevens 

förmåga så att eleven kan utmanas till rätt nivå (Ineland et al 2013; Partanen, 2007; Säljö, 2014). 

Informanterna i studien upplever att de utmanas på precis rätt sätt i grundsärskolan. De beskriver   

att lärarna i grundsärskolan har tagit sig tid att lära känna dem vilket ger dem kännedom om elevens 

styrkor och svagheter. Detta gör att elevens undervisning kan anpassas till rätt nivå både i det egna 

arbetet men även i undervisningen tillsammans med andra. Det överensstämmer med hur elever lär 

sig bäst enligt Vygotsky (1978) som menar att elever utvecklas tillsammans med andra i en 

kommunikativ lärandemiljö men även där en vägledande person som är kunnig inom området och 

som tillsammans med eleven på en lagom ”nivå” arbetar med material som eleven upplever som 

meningsfull (Crain,2010; Partanen, 2007). 
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Partanen (2007) menar att en av grundtankarna inom det sociokulturella perspektivet är att lärande 

sker i en social verksamhet. Partanen (2007) nämner till exempel att grupparbeten är en positiv 

inlärningsmiljö där eleverna kan hjälpa varandra att utvecklas genom samtal och socialt samspel. I 

ett grupparbete blir då eleverna varandras lärandepersoner och stöttor. Informanterna i denna studie 

beskriver grupparbeten som en negativ lärandemiljö under sin grundskoletid. Orsaken till detta 

beskrivs av informanterna i resultatet under temat undervisning. Informanterna beskriver en 

upplevelse av att stödet minskade desto högre upp i årskurserna då grupparbeten och eget arbete 

med minskat stöd blev mer frekvent. Deras upplevelser kan ses i relation till den proximala 

utvecklingsteorin (Vygotsky, 1978). Informanternas upplevelser kan förklaras genom att om 

eleverna fråntas sina stöttor både vid grupparbeten som vid individuellt arbete, alltså det stöd som 

eleven behöver för att utvecklas och utmanas till nästa nivå, kan en möjlig konsekvens bli en 

negativ inställning vilket resultatet i denna studie pekar mot. Informanterna beskriver en känsla av 

att inte utvecklas, utan att de stannar inom en utvecklingszon och därmed känner sig otillräckliga 

och misslyckade. Detta kan sättas i relation till Partanens (2007) teori om individualieringsfällan 

där det direkta lärandet är det arbetsätt som råder i lärandemiljön. Eleverna förväntas kunna arbeta 

individuellt som vid eget arbete där samarbete och dialog är minimalt och eleverna blir hänvisade 

till sitt eget tänkande. Detta individualiserade arbetsätt går emot den sociokulturella läran och även 

Vygotskys (1978) teori om samspel och kommunikation för utveckling där lärande och utveckling 

sker i ett socialt sammanhang. Detta kan vara en förklaring till att informanterna gör värderande 

beskrivningar av sina upplever undervisningen i de högre årskurserna på grundskolan som svårare 

då det individualiserade arbetssättet är vanligare och lärarna inte är lika närvarande i 

lärandesituationerna. 

Enligt APA (2013) behöver elever med intellektuell funktionsnedsättning riktat stöd inom vissa 

områden beroende på grad av svårighet. Om eleven, efter den utredningsprocess som Skolverket 

(2013) beskriver, får diagnosen intellektuell funktionsnedsättning visar det brister i intellektuella  

 funktioner men även i den adaptiva funktionsförmågan (APA, 2013). Det stöd som eleven behöver, 

om det till exempel finns en svårighet till abstrakt tänkande kan vara en vägledande person 

(Vygotsky, 1978) vid arbete med resonerande och diskuterande uppgifter eller på grund av 

svårigheter att hantera mer komplexa situationer kan eleven behöva stöd i sociala situationer. 

Informanterna i studien upplever att de inte fått sitt stödbehov tillgodosett under sin tid i  

grundskolan men däremot i grundsärskolan. För att eleven ska få rätt stöd krävs kunniga personer 
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som har rätt utbildning, kompetens och erfarenhet av att förstå och arbeta med elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. Denna beskrivning av en vägledande person (Vygotsky, 1978)  

har övervägande del av informanterna inte upplevt i lika stor utsträckning i grundskolan som i 

grundsärskolan. Informanterna upplever att lärarna i grundsärskolan är mer kompetenta och kunniga 

i arbetet med elever med intellektuell funktionsnedsättning, vilket stöds i Prunty et al. (2012) och 

Curtin och Clarkes (2005) studier. 

Tidemans (2012) studie visar att unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning har svårt att identifiera 

sig med begreppet utvecklingstörning. De vill hellre se sig som en ”vanlig” människa utan 

svårigheter. Tideman  (2012) och Ineland et al (2013) menar att detta kan leda till att elever inte vill 

visa att de har svårt och behöver hjälp. Informanterna uttryckte känslor som misslyckanden, 

otillräcklighet och stress dessa känslor går att koppla till informanternas berättelser och upplevelser 

under olika undervisningssituationer. Dessa känslor presenteras under temat hälsa i analysdelen. De 

här känslorna har i sin tur lett till att en del av informanterna inte har haft motivation att komma till 

skolan under sin sista tid i grundskolan. I studien framträder ett mönster utifrån elevernas berättelser 

att en möjlig orsak till ohälsa kan bero på att informanterna undervisats på en för hög nivå utifrån 

sina förutsättningar. Partanen (2007) beskriver att det kan bli ett hot mot självkänslan om eleverna 

lämnas ensamma och blir hänvisade till sitt inre tänkande men inte alls är på den nivå att de klarar 

av att arbeta självständigt. Elever kan då bli tysta och passiva i klassrummet som en reaktion till att 

eleven inte vet vad eller hur de ska arbeta vidare. Detta kan sättas i relation till FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2008) och Salamancadeklarationen (2006) där 

det poängteras att elever som är i behov av stöd måste få det stöd som behovet visar annars får inte 

eleven de rätta förutsättningarna för lärande som alla andra.  

I motsats till Szönyis (2005) studie, där grundsärskoleeleverna upplever ett utanförskap i den 

sociala miljön, upplever informanterna i denna studie inte ett tydligt utanförskap på grund av sin 

intellektuella funktionsnedsättning eller tillhörighet i grundsärskolan. Många gör däremot 

värderande beskrivningar om deras kamratrelationer vilket även beskrivs i resultatdelen under temat 

relationer. Snell et al. (2009) och Kyléns (2012) studier går emot varandra när det kommer till 

begreppet socialisering. Snell et al (2009) menar att eleverna hellre socialiserar med elever i sin 

egen klass på grundsärsskolan i motsats till Kyléns (2012) studie där han menar att elever med 

intellektuella funktionsnedsättningar bör befinna sig i en varierande social miljö. Kyléns (2012) 

menar att elever med funktionsnedsättningar ska utsättas för olika personer och miljöer för att 
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utvecklas vilket går i linje med Vygotskys (1978) sociokulturella teorier där elever måste få 

möjlighet att samspela och kommunicera med andra som har kommit längre i sin 

kunskapsutveckling och sociala samspel. Informanterna i denna studie är övervägande överens om 

att de hellre socialiserar med sina klasskamrater i grundsärskoleklassen i skolan än de elever som 

finns utan utanför klassen, i enlighet med Snell et al. (2009) studie. Majoriteten av informanterna 

värderar sina relationer som goda och att de trivs med klasskamraterna och de upplever inte ett 

behov av att söka efter nya kamratrelationer utanför sin klass. Många har fått nya kompisar i 

klassen som de umgås med i skolan men inte så mycket på fritiden. Det som ses som positivt är att 

nästan alla informanter i studien upplever att de nu på grundsärskolan har bra relationer till sina 

kompisar och sina lärare, vilket även Cooney et al. (2006) beskriver i deras studie. Författaren 

menar att elever med intellektuell funktionsnedsättning på ett bra sätt klarade av att bibehålla en 

stark framtidstro med sitt självförtroende intakt. Resultatet visar att informanterna i denna studie var 

nöjda med sina relationer och sin livssituation för närvarande. Detta kan kopplas samman med 

Furenhed och Lindboms (2010) studie där de ser att elever som har gått på grundsärskolan under en 

längre tid lättare accepterar och hanterar sin intellektuella funktionsnedsättning och ser sig mer som 

”vanlig” än en person med en ”utvecklingsstörning”. Våra informanter har nästan alla haft sin 

tillhörighet till grundsärskolan i två till tre år. Det kan spegla varför informanterna upplever sin 

tillhörighet på grundsärskolan som en positiv del i deras kunskapsutveckling och sin sociala 

utveckling.  

Informanternas positiva värdering av grundsärskolan kan förklaras genom Vygotskys (1978) teori 

om den proximala utvecklingszonen. Vi tänker då, både på det sociala samspelet som eleverna 

upplever har blivit bättre i grundsärskolan och att undervisningen ligger på en mer anpassad nivå 

som gör att eleverna ser sig som mer kompetenta och duktiga. Vårt syfte med denna studie har inte i 

första hand varit att ta reda på vilka förutsättningar grundskolan behöver för att hjälpa elever med 

en intellektuell funktionsnedsättning men informanternas berättelser har fått oss att undra om det 

kan vara så att grundskolan idag inte har de rätta förutsättningarna eller kompetensen för att möta 

dessa elever både när det gäller den fysiska miljön som den teoretiska? När resurser försvinner från 

grundskolan så påverkar det elevers möjlighet till stöd och det försvårar för lärarna att ge de bästa 

förutsättningarna till eleverna. Enligt Skolverket (2014) har skolan alltid en skyldighet att ge elever 

stöd och hjälp oavsett svårighet annars bryter man mot de konventioner som finns som skydd för 

elever som behöver stöd (Svenska Unescorådet, 2006; Socialdepartemenet, 2008; Unicef, 1989). 
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Det som denna studie kan bidra med är elevperspektivet. Informanterna i denna studie har gjort 

värderande beskrivningar av sina upplevelser och erfarenheter som är viktiga att ta hänsyn till och 

lyssna på samt ha i åtanke vid diskussionen om särskolans varande som egen skolform eller inte. 

Tideman och Szönyi (2011) argumenterar för att särskola bör inkluderas i grundskolan och en 

gemensam skola för alla elever ska finnas där behovet styr stödet. För att detta ska bli en verklighet 

poängterar Tideman och Szönyi (2011) att fokus läggs mer på att säkerställa undervisningsstrategier 

för kunskapsutveckling och en god lärandemiljö så att alla elever kan utvecklas optimalt. Tideman 

och Szönyis (2011) argument kan underbyggas med hjälp av Unescos Salamnacadeklaration (2006) 

som är negativ till särskiljande lösningar för elever som är i behov av särskilt stöd. Informanterna i 

denna studie har inte alls fått uppleva en positiv senare del av sin grundskoletid när det kommer till 

undervisning. De beskriver att deras lärare i grundskolan inte lyckades ta till vara och utnyttja de 

olika kunskapsnivåerna som fanns i klassrummet, vilket ledde till att informanterna upplevde sig 

som misslyckade när de inte fick tillräcklig stöttning av lärare eller klasskamrater. Däremot 

upplevdes det i grundsärskolan, tack vare de olika kunskapsnivåerna, att informanterna fick chansen 

att lära av varandra på ett utvecklande sätt. Informanterna beskrev ett lärande där de som elever gav 

varandra stöd utefter det man var bra på. De flesta av dem uppgav att de inte hade någon som helst 

önskan att gå tillbaka till en vanlig klass och motiverande det med deras positiva välmående och 

upplevelsen att lyckas och känna sig värdefull i både lärandemiljön och i den sociala miljön som 

finns på grundsärskolan. 

6.3 Sammanfattande diskussion  
Syftet med denna studie var att beskriva och analysera elevernas upplevelser av att ha gått i olika 

skolformer samt hur de värderar de båda skolformerna utifrån deras perspektiv. Det studien visar är 

att eleverna har både positiva och negativa värderingar för de båda skolformerna men kanske 

framför allt mest positivt för grundsärskolan. Informanterna beskriver en glädje i början av sin 

skolgång men den övergår sedan till mestadels negativa känslor. De beskriver sin tid i grundskolan 

som jobbig, svår och brist på förståelse. Informanterna beskriver dock en glädje och trygghet med 

sina vänner och merparten av sina lärare. Detta är också något som följer med in i deras berättelser 

och upplevelser av grundsärskolan. De har vänner, men de beskriver även en saknad av sina 

kamrater från grundskoletiden. Vi upplever att skolan på organisationsnivå försvårar för elever att 

bibehålla sina gamla kamratrelationer. Saker som kan påverka är hur placeringen av 

grundsärskolan/grundskola ser ut. Placeras grundsärskoleeleven på en skola utanför kommunen 
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eller annan del av staden? Även schematekniska frågor upplever vi kan påverka elevernas 

möjligheter att umgås med kamrater utanför grundsärskoleklassen. Trots det beskriver 

informanterna ändå en positiv bild över sin nuvarande skolsituation, med mycket lärande och lärare 

som har en annan förståelse och tid för att ge stöd.   

Utifrån informanternas upplevelser av att ha gått i olika skolformer samt hur de värderar sina 

upplevelser och erfarenheter har det fått oss att reflektera över en gemensam skolform. Utifrån 

informanternas beskrivningar och värderingar av sina upplevelser så har grundskolan mycket att 

lära av grundsärskolan på många nivåer, men framför allt genom hur man bemöter, anpassar 

lärandemiljöer och hur du ska gynna elevernas kunskapsutveckling. Vi har genom intervjuerna fått 

en förståelse för att informanterna, utifrån sina upplevelser av de två olika skolformerna, inte ofta 

befunnit sig in någon positiv utvecklingszon under sin skoltid i grundskolan. Informanterna 

beskriver att lärarna saknade förståelse för vilket stöd de hade behov av och att alla 

undervisningsformer inte gynnade deras inlärning, speciellt inte när stödet för eleverna successivt 

plockades bort. Detta kan leda till att flera av informanterna inte kom till skolan alls under en tid. 

Utifrån informanternas berättelser, men även utifrån den tidigare forskningen, kan vi enbart stödja 

elevernas rätt till vägledande personer i sin undervisning. Vi upplever att elever med en intellektuell 

funktionsnedsättning behöver personal med rätt utbildning och kompetens för att förstå och kunna 

stötta dem på bästa sätt. Vi anser att skolgången skulle underlättas för eleverna om alla lärare under 

sin grundutbildning fick mer specialpedagogisk kunskap.  

6.3.1  Förslag till vidare forskning   

Resultatet i studien visar att elever med intellektuell funktionsnedsättning värderar sin skolgång i 

grundsärskolan som mer positiv än sin tid grundskolan. Informanterna i studien är nöjda med sin 

tillvaro idag och har ingen önskan att gå tillbaka till en grundskoleklass. Det här får oss att fundera 

över vad som skulle behöva förändras i grundskolan för att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning skulle känna att grundskolan var en skola även för dem. Därför ger vi som 

förslag till fortsatt forskning: Hur skulle organisationen för integrering se ut för att stötta de elever 

som läser efter grundsärskolans läroplan i grundskolan?   
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Bilaga 1  

MISSIVBREV  
Till vårdnadshavare för: ........................................................  
Hej!  
Vi heter Helena Enarsson och Susanne Claesson  Vi läser på speciallärarprogrammet vid 
Mälardalens Högskola och kommer under vårterminen 2017 att skriva vårt examensarbete. Vårt 
arbete kommer att inrikta sig mot elever som under senare delen av sin skolgång övergått från en 
undervisning i grundskolan till grundsärskolan. Vi är intresserade av elevernas upplevelser av sin 
skolgång i båda skolformerna.   

För vårt arbete kommer vi att intervjua eleverna och vid intervjutillfällena kommer vi att använda 
oss av röstinspelning via dator. Intervjuerna kommer sedan att transkriberas (skrivas ner i text). 
Inspelningar och de utskrivna texterna kommer bara att användas i vårt arbete och ingen obehörig 
kommer att få tillgång till data vi får in. De kommer att förvaras i låst skåp som bara vi har tillgång 
till. För att säkerställa att alla elever som deltar i studien är anonyma så kommer de att tilldelas en 
kod. Även skolornas namn kommer att ges en kod. Kodnyckeln kommer att förvaras i låst dator 
som bara vi har tillgång till. När studien är avslutad kommer röstinspelningarna, utskrifterna i text 
samt kodnyckeln att raderas/förstöras.   

Det är helt frivilligt att delta i vår studie. Eleven kan när som helst , även under intervju, välja att 
avsluta sitt deltagande och han/hon behöver inte ange någon orsak till varför de inte vill fortsätta.    
För att kunna genomföra studien behöver vi tillåtelse från er att intervjua och dokumentera mötet 
med ert barn. Det räcker med en vårdnadshavarens tillåtelse. Ert barn tillfrågas för att också ge sitt 
eget samtycke till deltagande. Samtycke sker genom att ni fyller i svar och skriver under på 
baksidan av nästa sida.   

Har ni frågor så kontakta oss gärna via mail eller telefon  
helena.enarsson@edu.arboga.se       0589 87248  
susanne.claesson@edu.arboga.se        0589 87248  
  
Tack för Er medverkan  
Helena Enarsson & Susanne Claesson  
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Bilaga 2  

Deltagande i studie om elevers erfarenheter av grundskola och grundsärskola  
Jag/vi tillåter att mitt barn intervjuas Ja Nej  
  
Barnets underskrift:  
 .......................................................................................................  
Vårdnadshavarens underskrift:  
 .......................................................................................................  
  
Ort och datum: ...............................................................................  
  
Med vänlig hälsning  
Helena Enarsson & Susanne Claesson  
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Bilaga 3  

Intervjuguide  

Grundskolan  
Vad tänker du om din tid i grundskolan?   
Vilka relationer hade du till andra?   
Vilka fördelar med grundskolan har du upplevt?  
Vilka nackdelar med grundskolan har du upplevt?  
  
Grundsärskolan  
Vad tänker du om din tid i grundsärskolan hittills?  
Vilka relationer har du runt dig nu?  
Vilka fördelar med grundsärskolan upplever du?  
Vilka nackdelar med grundsärskolan upplever du?  
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