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Sammanfattning 

                                             

Titel: Föräldrars erfarenheter av sina barns skolgång i särskolan 

- studien bygger på åtta livsberättelser från barndom till tidigt vuxenliv 

År: 2018 

Antal sidor: 48 

 

Studien genomfördes genom narrativa kvalitativa intervjuer med tio föräldrar till åtta barn 

med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med studien var att ta vara på föräldrars 

erfarenheter från sina barns barndom, skoltid och övergång till vuxenliv. Intervjuerna 

genomfördes med öppna frågeställningar som tillät föräldrarna att beskriva sina upplevelser i 

form av livsberättelser. Utgångspunkter för arbetet var de relationella och sociokulturella 

perspektiven. Mötet och relationen mellan människor och bemötande i skolverksamheter 

studerades. Med inspiration från hermeneutiken sorterades och grupperades data. Detta 

innebär att utsagor tolkades i teman för att se vad som visat gemensamma beröringspunkter i 

föräldrarnas upplevelser. Resultaten visade att föräldrar ofta är nöjda med mottagandet i 

särskolan. Föräldrarna tog upp att de har upplevt påfrestningar i samband med att barnen 

diagnostiserats och placerats i särskola. Det framkom tydliga önskemål om att särskolan bättre 

behöver förbereda barnen för vuxenlivet genom utökad undervisning i vardagskunskap. 

Informanterna uppskattade ofta segregeringen från grundskolan då de upplevde ökad trygghet 

i särskolan där det erbjöds avskildhet, kompetent personal och mindre elevgrupper. De 

värdesatte även gymnasiesärskolans insatser vid elevernas övergång till vuxenlivet efter 

fullgjord skolgång. 

 

 

Nyckelord: bemötande och relationer, föräldrar, intellektuell funktionsnedsättning, 

livsberättelser, särskola och övergångar. 
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1. Inledning 

Särskolan är en särskild skolform som i Sverige erbjuds elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Särskolan kan ses som en kategoriserande skolform men vi tänker att 

gruppen människor med intellektuell funktionsnedsättning är allt annat än en homogen grupp 

människor. Dessa personer är unika, precis som du och jag.  

 

Att bli förälder till ett barn med intellektuell funktionsnedsättning kräver att samarbetet 

mellan hem och skola, men även mellan hem och andra verksamheter, är välfungerande 

(Diener, 2011). Ineland, Molin & Sauer (2015) menar också att förhållandet mellan skolan 

och vårdnadshavarna innebär ett delat ägandeskap. Med det menas att föräldrarna ställs inför 

en rad olika möten med olika professioner kring sitt barns funktionsnedsättning där ett 

ömsesidigt beroende byggs upp. När det handlar om möten mellan föräldrar och 

professionella kan det vara en utmaning att stötta och komplettera varandra. De olika 

professionerna har sina färdiga föreställningar om hur de vill arbeta och vad de tänker sig att 

funktionsnedsättningen innebär. Vårdnadshavarna har sina föreställningar om hur skolan 

fungerar och vilka krav på stöd de kan ställa på skolan. Det ställer höga krav på att samverkan 

mellan parterna kan ske så att barnets behov tillgodoses på bästa sätt.  

 

Som lärare i särskolan har vi bägge erfarit vikten av goda relationer mellan hem och skola. 

Som vi ser det är det angeläget att skolans personal är medveten om vårdnadshavares 

förväntningar och önskemål. Detta för att vi tillsammans skall kunna utveckla skolans 

innehåll och verksamhet. Vi anser att samarbete och kunskap om hur vi kan förbättra 

samverkan är en viktig del av ansvaret i yrkesprofessionen. Skolans uppdrag omfattar att 

samverka med hemmen och överbrygga mötet mellan hem och skolmiljö. För att åstadkomma 

detta behöver skolan och pedagoger ta vara på och lyssna på vårdnadshavares erfarenheter. 

Tillsammans ska skolan och vårdnadshavarna, enligt läroplanen, skapa de bästa 

förutsättningarna för elevens lärande och utveckling (Skolverket, 2016). Liljegren (2001) 

skriver i sin avhandling om betydelsen av samarbetsklimatet mellan hem och skola och hur 

avgörande skolgången är för elevens framtid. I den här studien ville vi ta reda på mer om hur 

vårdnadshavare retrospektivt minns sina barns tidiga barndom, skolgång i särskolan och hur 

övergången till vuxenlivet efter skoltiden upplevts. Studien belyser detta ur ett 

föräldraperspektiv vid en tidpunkt där skolgången för barnen är avslutad. 
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Kunskapen om samverkan mellan hem och skola kan hjälpa oss och andra lärare att utvecklas 

mot att arbeta klokare och mer förebyggande. Även att kunskapen används så att den kan 

stärka och bereda eleverna både för vuxenlivet och att klara deltagande i andra sociala 

sammanhang är av stor vikt. Skolverket (2009) kritiserar särskolan för att vara 

omsorgsbetonad med en undervisning som ger dålig kunskapsutveckling. Det finns 

utvecklingsområden som behöver beaktas och förbättras i särskolan för att ge grundläggande 

förutsättningar för det livslånga lärandet. Det här motiverar oss för vår studie. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att i studien belysa några föräldrars reflektioner kring och erfarenheter av elevens tid 

före, i och efter särskolan vid en tidpunkt när elevens skolgång är fullgjord.  

 

 Följande centrala frågeställningar ska studien belysa: 

- Hur upplever föräldrarna vars barn avslutat sin skolgång i särskolan att barnets skolgång 

fungerat? 

- Hur upplevdes den tidiga barndomen och tiden då det blev aktuellt att gå i särskola? 

- Hur upplevde föräldrarna möjligheterna för eleven att fungera i samhället efter avslutad 

skolgång? 

 

3. Bakgrund 

Vi som arbetat med den här studien arbetar båda inom särskolan och vi har många års 

erfarenhet av träningsskolan och gymnasiesärskolan. Den här uppsatsen är ett examensarbete 

på speciallärarprogrammet där vi ser att en fördjupning inom området kan bidra till att stärka 

vår kunskap inför vårt kommande uppdrag som speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning. Vi upplever oss ha god kontakt med elevernas föräldrar i samband med 

att eleverna börjar sin utbildning i särskolan och att denna kontakt oftast fungerar bra så länge 

eleverna går i skolan. Däremot blir övergången till livet efter skolan inte lika 

uppmärksammad. Vad händer sedan och hur går våra elever vidare i livet? Vad har de fått 

med sig från särskolan och är det något som vi hade kunnat lägga mer fokus på för att stötta 

föräldrarna och rusta eleverna med?  
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Det här var frågor vi såg som intressanta att se närmare på. Vår erfarenhet är att kontakten 

med föräldrarna till ungdomarna som slutar i skolan ofta helt upphör samtidigt som eleven går 

vidare i livet efter skolan.  

 

Vi har mött tillbakablickande reflektioner på människors skolgång i biografier, skönlitteratur, 

tidningsartiklar, personliga samtal och samtal i media. Forskning och artiklar som ger en 

sammanfattande reflektion över hur skoltiden i särskolan i sin helhet upplevts är inte lika lätt 

att hitta. Undersökningar som beskriver skolgången för elever med olika tilläggsdiagnoser 

som till exempel Downs syndrom finns att tillgå. Det som däremot är svårt att finna är studier 

som undersöker särskoleelever i allmänhet utan att ta hänsyn till vilken specifik diagnos 

eleverna har - barn som inte tillhör en tydligt definierad kategori av funktionshinder utan mer 

kan benämnas som svagbegåvade. De har ett behov av personligt stöd och en anpassad 

studiegång i särskolan då de behöver en mer anpassad undervisning än vad grundskolan ofta 

kan erbjuda. Vi vill i den här studien rikta blicken mot hur förutsättningarna för lärande och 

utveckling har sett ut för den här elevgruppen.    

3.1 Definitioner av intellektuell funktionsnedsättning  

Begrepp ändras över tid. I den här studien har vi överlag valt begreppet intellektuell 

funktionsnedsättning trots att detta i till exempel skollagen och i delar av annan litteratur 

benämns med ordet utvecklingsstörning vilken är den tidigare vedertagna benämningen på 

elever med denna funktionsnedsättning. Vid vissa hänvisningar har vi känt oss tvungna att 

använda det ursprungliga begreppet i texten för att inte riskera att förändra textens 

andemening. 

 

Det finns stora variationer inom gruppen människor med intellektuell funktionsnedsättning 

och olika forskare presenterar komplexiteten kring att definiera intellektuell 

funktionsnedsättning ur olika perspektiv och olika kriterier. Göransson (u.å) förklarar hur vi 

kan förstå utvecklingsstörning beroende på vilka glasögon vi bär när vi betraktar individer i 

olika svårigheter. Ineland, Molin & Sauer (2015) ger sin beskrivning av några vanligt 

förekommande perspektiv av intellektuell funktionsnedsättning som skiljer sig åt beroende på 

om det anses vara en personegenskap eller om det är omgivningen som inte har anpassats till 

personens förutsättningar. Sett i ett medicinskt eller individuellt och utvecklingspsykologiskt 

perspektiv förklaras intellektuell funktionsnedsättning som en kognitiv funktionsnedsättning, 

ofta orsakad av en hjärnskada och där individen är bärare av problemet. En diagnos används 
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för att vidta vissa åtgärder till exempel resursfördelning (Granlund, 2009). Det sociala 

perspektivet förklarar istället att samhället är hindrande och inte anpassat för individen och 

man fokuserar på frågor som till exempel att bli kategoriserad och vad som är normalt och 

vem som bestämmer det? Det miljörelativa perspektivet förklarar intellektuell 

funktionsnedsättning som en blandning av de ovan nämnda perspektiven. Samhällets hinder i 

kombination med individens egenskaper blir en följd av förklaringen till de svårigheter 

individen befinner sig i (Ineland, Molin & Sauer, 2015). 

 

Oavsett vilket perspektiv forskare utgår från finns en viss samstämmighet gällande vissa 

definitioner av intellektuell funktionsnedsättning och det är att individen har svårigheter att ta 

in och bearbeta information, att bygga kunskap och att tillämpa sin kunskap (Granlund, 2009). 

Ineland (2013) menar också att de flesta forskare även anser att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning har en intelligensnedsättning samt adaptiva svårigheter. Adaptiv 

förmåga är ett begrepp som ofta nämns vid beskrivning av intellektuell funktionsnedsättning. 

Den omfattar olika färdigheter vi behöver för att vara så självständiga som möjligt och 

förmågan att kunna anpassa sig (Granlund, 2009; Mineur, 2013). Det som skiljer sig åt vid 

klassificering av intellektuell funktionsnedsättning är bland annat vad som vägs in i adaptivt 

beteende, hur intelligens definieras och hur man ser på social kompetens (Granlund, 2009).  

Begreppen begåvning och intelligens definieras olika beroende på vad man vill mäta, vilket 

perspektiv man har eller utgår från (Ineland, Molin & Sauer, 2015). Olika teorier ligger 

således till grund för forskning om intellektuell funktionsnedsättning. Beroende på vilken 

teori om intelligens man stödjer får begreppet intellektuell funktionsnedsättning olika 

innebörd.  

 

I Sverige används två olika klassificeringssystem i samband med diagnostisering av 

intellektuell funktionsnedsättning. Världshälsoorganisationens (WHO) system som benämns 

ICD 10 (International Classification of Diseases, 10th Revision) (2008) och American 

Psychiatric Associations (APA) klassificeringsmanual som benämns DSM-5 (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) (2013). Grunewald (1996) klassificerar intellektuell 

funktionsnedsättning i tre olika nivåer: grav-, måttlig- eller lindrig utvecklingsstörning.  I ICD 

10 och i DSM-5 finns liknande klassificeringar.  
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3.2 Teoretisk referensram 

Våra utgångspunkter bottnar i de relationella- och sociokulturella perspektiven där mötet och 

relationen mellan människor och miljö är i fokus.  

 

Å  1866          E         C                   “ ä       ”    v      ( z  y   2005).       

dess har mycket hänt inom skolans värld beträffande hur vi ser på lärande och på människor 

som för 100 år sedan kallades     ”                 ” ( x      , 2007). Den lösning som väljs 

för att förklara elevers svårigheter och problem baseras på ur vilken synvinkel svårigheterna 

    p                  . “D   ä                v     v   pp       v       ä              

                      å ” (I        M     &        2015  . 69).                           ä  

svårt att definiera vad som är normalt och vad som är avvikande och vem som betraktas som 

avvikande och vem som ses som normal. Allt ligger i betraktarens ögon och vilar på kunskap 

och förståelse för de individer som man ska möta och detta utifrån det sammanhang och de 

betingelser som ramar in förutsättningarna. 

 

Det finns olika förklaringsmodeller som beskriver synen på specialpedagogik och på hur 

problem i skolan kan uppstå. Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) beskriver två olika 

perspektiv, det kategoriska och det relationella. Det kategoriska perspektivet är djupt rotat 

inom skolan. Det är ett individinriktat perspektiv där svårigheterna tillskrivs eleven och 

dennes egenskaper. Eleven beskrivs som en elev med svårigheter. Traditionellt sett finns det 

ofta en medicinsk förklaring, till exempel en diagnos, som benämns enligt medicinsk-

psykologisk modell (Ahlberg, 2013). Eleven särskiljs ofta och undervisningen blir då 

exkluderande. I motsats till det kategoriska synsättet står det relationella synsättet där 

omgivningen ses som delar av problemet på olika nivåer. Med olika nivåer menas samhälle, 

skola, grupp och individ (Ahlberg, 1999). Eleven beskrivs som en elev i svårigheter där 

samspelet och förhållandet mellan olika aktörer blir intressant. För att förstå individens 

handlande gäller det för pedagogerna att förändra och utveckla samspelet mellan de olika 

aktörerna i relationer med elever, föräldrar och olika professioner. Kontext och undervisning 

ska anpassas av samtliga pedagoger till elevers behov, inte bara av specialläraren. Miljön ska 

underlätta utbyte och tillrättaläggas så att den passar alla olika individer (Ahlberg, 2013).  
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Det relationella perspektivet är ett teoretiskt synsätt på utbildning, förklarar Aspelin (2013). 

Relationen är det centrala. Det är relationen i undervisningen, i själva lärandet som skildras 

och analyseras. Den litteratur vi har läst under vår utbildning till speciallärare har förespråkat 

det relationella perspektivet som utgångspunkt i arbetet med eleven. De ovan nämnda 

perspektiven gör skillnad på hur elever i behov av särskilt stöd uppfattas. De stora 

skillnaderna är hur orsaker förklaras och synen på vilka åtgärder som ska vidtas skriver 

Ahlberg (2013). Vidare uppmärksammar Ahlberg (ibid.) att perspektiven inte utesluter 

varandra och att en polarisering av de olika beskrivningarna av perspektiven gör det 

relationella perspektivet till det eftersträvansvärda, men att detta inte finns i en renodlad form 

ute i skolorna. Det kategoriska perspektivet kan snarare stå för vad som är mindre bra, en 

sortering av elever och riktade insatser. I skolans värld kan det kategoriska synsättet upplevas 

sitta i väggarna - det är eleven som är bärare av problemet. I skollagen, kapitel 3 § 4 står det 

”                                              pp å               å   ä        ä  

utvecklingsstörda,        ä       ” (    2010 800). O         ä        å    å                   

och dynamiskt perspektiv                     ä               v   “                          

bedöms inte kunna uppnå grundskolans mål på grund av skolans utvecklingsmöjligheter eller 

          v                         ä       ” (G           .å). 

Olika forskare inom specialpedagogik menar att det kommer att ta tid innan det relationella 

synsättet tar över inom skolans kontext (Ahlberg, 2013). Rosenqvist (2001) menar att det 

relationella synsättet har spritt sig under de senaste 10-15 åren men att man nu också kan se 

en återgång till det mer kategoriska perspektivet då till exempel undervisningen i grundskolan 

blir mer segregerande.  

 

Beroende på vilken grundsyn lärare har på lärande görs och planeras olika insatser. Vygotskij 

grundade det sociokulturella perspektivet. Där kan synen på lärande ses som ett förlopp över 

tid av hur lärande och samspel med andra växer fram ur det sammanhang vi befinner oss i 

(Crain, 2011). Det är pedagogernas uppgift att möta elevers förutsättningar och möjliggöra 

utveckling hos eleven. För att eleven skall göras så delaktig som möjligt bör pedagogerna se 

över eventuella anpassningar och hjälpmedel för att främja lärande och utveckling. Lärande 

sker kontinuerligt men omgivningen är avgörande för hur väl eleven vidgar den proximala 

utvecklingen. Den undervisning som bedrivs bör vara av vägledande, stödjande karaktär där 

språket eller kommunikationen är verktyget som människan har för att tänka och förstå sin 

omvärld (Säljö, 2015).   
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Att undervisa betyder att visa och pedagogik handlar om att leda någon vid handen (Storfors, 

2017). Inom särskolan handlar mycket om att pedagogerna ska bedriva undervisning som 

utgår från varje individs styrkor och intressen. Pedagogen bygger upp en god relation till 

eleven och den relationen bygger på tilltro till elevens förmågor. Ett gott samarbete mellan de 

olika personer och professioner som finns runt eleven bör fungera väl. Ahlberg (2013) betonar 

vikten av ett gott samarbete mellan alla inom skolans kontext, hemmet, relevanta professioner 

och samhällsinstitutioner. 

 

Skolan ses allmänt vara en plats för lärande men undervisning handlar om mycket mer än att 

   v   “    ”        ä        å   . B      (2015)               v     aste kring lärande är att 

eleven lär sig någonting, att eleven lär sig av en anledning samt att eleven lär sig av någon. 

Detta går i linje med den sociokulturella teorin som utgår från idén att eleven genom 

undervisning lär sig mer än om eleven är utan stöttning. Synen på lärande och kunskap har 

betydelse för elevens utveckling. Vilken teoretisk/pedagogisk grundsyn och kunskap skolans 

medarbetare har kan göra stor skillnad för elevers skolgång. 

3.3 En historisk tillbakablick på särskolan och utvecklingen fram till idag  

Begreppet särskola har haft olika innebörd. Grunden till det som idag kallas särskola har sina 

rötter i mitten av 1800-talet då samhället började sortera unga med intellektuella 

funktionshinder för att samla dessa individer för särskild vård på institutioner (Utholm, 1998). 

På 1940-talet lagstadgades om utbildning för de som vid den tiden klassificerades som 

bildbara sinnesslöa. Under det följande decenniet ändrades benämningen av samma individer 

till psykiskt efterblivna (ibid.). Begreppet särskola började användas 1955 och skolformen var 

snarast en form av omsorg som till största delen bedrevs av landstingen (Grunewald, 2009). 

År 1968 infördes skolplikt för alla, även de som tidigare kategoriserats som obildbara, och 

den skolform som kallades träningsskolan tog emot de elever som nu kom att omfattas av 

skolplikten (Frithiof, 2009).  

 

Så sent som år 1985 ändrades förutsättningarna för särskolan då styrningen istället för att 

regleras av omsorgslagen kom att lyda under skollagen. I och med denna förändring kom 

särskolan att styras av Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna. Under 1990-talets första 

hälft kom särskolan att närma sig grundskolan ytterligare då huvudmannaskapet övertogs av 

kommunerna (Grunewald, 2009).  
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Mellan 1990-talet till mitten av 2000-talet ökade andelen elever som var mottagna i den 

obligatoriska särskolan från 0,8 till över 1,4% (Skolverket, 2007). Den senaste tillgängliga 

statistiken visar att andelen mottagna elever i grundsärskolan åter sjunkit till en knapp procent 

av rikets samtliga elever (Skolverket, 2017). 

 

Den skollag som idag styr särskolans verksamhet tillkom år 2010 och lagen omfattar elever 

från förskola till viss vuxenutbildning. Regelverket berör både de skolformer som är tänkta att 

nyttjas av normalbegåvade, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Skollagen inleds med 

allmänna bestämmelser som styr alla de skolformer som omfattas av skollagen oberoende av 

vilken skolform eleven tillhör. Särskolan erbjuder grundsärskola (för elever med lätt 

intellektuell funktionsnedsättning), träningsskola (för elever med måttlig till grav intellektuell 

funktionsnedsättning) och olika program i gymnasiesärskola. I skollagens tre kapitel framgår 

vilken verksamhet som ska bedrivas i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, vilka som får 

bedriva undervisningen, i vilken omfattning undervisningen ska bedrivas och vad som ska 

ingå i undervisningen. I skollagen förtydligas vilken funktion träningsskolan har och hur 

denna verksamhet ska bedrivas (SFS 2010:800). De elever som är berättigade att gå i 

särskolan är de elever som inte når upp till grundskolans kunskapsmål och som genomgått en 

utredning som visar att de kvalificerar sig till särskolan. Rektor beslutar om eleven ska 

erbjudas plats i särskolan och vårdnadshavare får slutligen avgöra om eleven ska acceptera en 

plats i särskolan eller välja om eleven ska gå i grundskolan (Swärd & Florin, 2011). 

 

Både elever och vårdnadshavare ska informeras om de rättigheter och skyldigheter de har och 

skolan ska se till att vårdnadshavarna känner till mål, innehåll och arbetsformer. Detta 

beskrivs som en förutsättning för inflytande och påverkan. Skolan ska utveckla eleverna till så 

väl fungerande medborgare som möjligt och utöver de rena skolämnena överföra en tydlig 

lista på värderingar, traditioner och kulturarv. Allt detta ska genomföras i samarbete med 

hemmen (Skolverket, 2016). Även i gymnasiesärskolans läroplan framkommer att skolan ska 

samverka med vårdnadshavarna men till skillnad mot grundsärskolans läroplan är denna 

samverkan inte lika detaljstyrd utan en mer allmänt hållen bestämmelse (Skolverket, 2013).  
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3.4 Särskolans uppdrag 

Grunden för särskolans uppdrag finns att läsa i Skollagen (2010:800). Lagen ger alla 

skolformer i Sverige de ramar som styr de olika verksamheterna. I skollagens 3 kapitel 3§ 

beskrivs att barn ska ges den ledning och stimulans som krävs för att de ska nå så goda 

kunskapsmål som möjligt. 

 

I Skolverkets allmänna råd för mottagning i särskola och gymnasiesärskola (2013) förtydligas 

lagarna och det framgår att eleven och vårdnadshavarna kontinuerligt ska informeras om 

barnets utveckling. Redan när lärare eller elevhälsans personal bedömer att en elev, trots 

särskilt stöd, inte förmodas klara grundskolans, sameskolans eller gymnasiesärskolans krav 

ska rektorn snarast informeras. Rektorn bör ha rutiner för att informera eleven och 

vårdnadshavarna när en elev bedöms tillhöra särskolans målgrupp och informera 

beslutsfattarna i hemkommunen om att en utredning krävs. Hemkommunen bör ha rutiner för 

hur vårdnadshavarna och eleven ska informeras om vilka konsekvenser en placering i 

särskolan kan ha och ska säkerställa att en utredning påbörjas så snart frågan om 

särskoleplacering väckts. Hemkommunen ska även säkerställa att tolk eller dövtolk anlitas vid 

behov (ibid.).  

 

För barn med grav eller måttlig utvecklingsstörning görs utredningen ofta redan under 

förskoletiden (Skolverket, 2013). Bedömningen kan resultera i att de senare berättigas 

placering i särskolan. För barn med lindrig utvecklingsstörning blir en placering ofta aktuell 

under grundskolans tidigare år då de ofta fungerar socialt även om de kan ha svårt att nå 

kunskapskraven. Under grundskolans senare år får dessa elever ofta problem med både 

sociala kontakter och kunskapskrav och på grund av detta väcks frågan om skoltillhörighet 

och skolplacering tas åter upp för bedömning. Hemkommunerna behöver hålla kontakt med 

vårdnadshavarna och barnen måste få komma till tals med hänsyn till ålder och mognad. Elev 

och vårdnadshavare ska informeras om skillnaderna mellan grundskola, gymnasieskola, 

grundsärskola och gymnasiesärskola och vilka konsekvenser skolgång i de olika skolformerna 

kan ha.  

 

Kommunen bör ge vårdnadshavarna erforderlig information för att de ska ha tillräckligt med 

kunskaper för att fatta ett beslut som de tycker gagnar eleven på både kort och lång sikt. 
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Om någon som arbetar inom skolväsendet misstänker att en elev som går i särskolan 

egentligen inte verkar gå i rätt skolform ska denne meddela rektorn som skyndsamt ska 

informera kommunen så att en ny utredning kan göras. Om utredningen visar att eleven 

egentligen borde gå i grundskolan eller gymnasieskolan ska utbildning i dessa skolformer 

erbjudas (Skolverket, 2013). 

 

Enligt skollagen kapitels 1, 4§ och 9§ är skolans uppdrag tydligt. Alla människor ska inom 

varje skolform ha rätt till en likvärdig utbildning med en gemensam värdegrund (SFS 

2010:800). För gymnasiesärskolan gäller, enligt den svenska skollagen 18 kapitlet 4§, att 

mottagande ska ske av ungdomar vars skolplikt upphört och som på grund av 

utvecklingsstörning inte förväntas nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav. Undervisningen 

ska anpassas efter elevernas förmågor och för elever med funktionsnedsättning ska särskild 

hänsyn tas. Gymnasiesärskolans huvuduppdrag är att förmedla kunskaper och göra det möjligt 

för eleverna att tillgodogöra sig och utveckla kunskaper. En annan viktig uppgift är att skapa 

fungerande moderna människor som tänker kritiskt och som beaktar samhällsutvecklingen när 

det gäller miljöfrågor, arbetsmarknad, internationalisering och ny teknologi (Skolverket, 

2013a). Särskolan delar en mängd detaljerade mål och riktlinjer med grundskolan och 

gymnasiesärskolan. 

3.5 Kriterier för skolplacering i särskolans verksamhet  

Särskolan är en särskild skolform med egen kursplan som vuxit fram i Sverige under olika 

epoker, ur olika perspektiv på det som kan ses som annorlunda och avvikande (Ineland, Molin 

& Sauer, 2015). Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning, träningsskolan. 

Träningsskolan vänder sig till elever med intellektuell funktionsnedsättning som på olika sätt 

inte kan tillgodogöra sig den undervisning som erbjuds i grundsärskolan (Skollagen 

2010:800). 

 

För att bli mottagen i särskolan krävs det att eleven är under 18 år och följaktligen räknas som 

    . P             N’         ventions första artikel (2008) fastslår den svenska skollagen 

att alla människor under 18 års ålder är barn. Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är två 

skolformer för de barn som på grund av utvecklingsstörning inte förväntas nå grundskolans 

och gymnasieskolans kunskapsmål. I skollagens 7 kapitel 5§ beskrivs på vilka grunder ett 

beslut om skolgång i särskolan ska baseras.  
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För att en elev ska mottas i särskolan krävs en utredning som baseras på fyra delar, 

medicinsk-, pedagogisk-, psykologisk- och social kartläggning. Resultaten ska vara tydliga. 

Ansvarig för förberedelser och utredning av en elev inför skolgång i särskolan är elevens 

hemkommun.  

 

Beslutet om mottagande i särskolan ska vara motiverat och vårdnadshavarna ska lämna sina 

medgivanden innan eleven börjar i särskolan. Beslut om mottagande i särskolan kan 

överklagas av vårdnadshavaren eller eleven själv om denne hunnit fylla 16 år. Under 

utredningen ska det finnas ett fortlöpande informationsutbyte mellan alla inblandade parter. 

Vårdnadshavarnas erfarenheter och syn på barnets uppväxt ska beaktas för att en så 

fullständig bild av eleven som möjligt ska kunna betraktas. Inför beslut om placering i 

särskolan ska hänsyn till språksvårigheter och kulturella skillnader tas så det inte är dessa, 

istället för kognitiv begåvning, som gör att låga testresultat pekar på att eleven ska gå i 

särskolan. Om tveksamheter kring elevens utredning finns ska resultaten från de olika delarna 

sammanvägas för att nå ett klargörande resultat. Inga författningar reglerar vad som ska finnas 

i en pedagogisk bedömning men Skolverket (2013) har rekommendationer för de olika 

delarna av bedömningen. En psykologisk bedömning bör ske av en legitimerad psykolog, en 

medicinsk bedömning bör utföras av en legitimerad läkare och en social bedömning bör 

utföras av en kurator eller annan person med adekvat utbildning. En pedagogisk bedömning 

kan specialpedagog eller speciallärare bidra med. Uppdraget ligger inom ramen för vår 

kommande yrkesroll. En elev som berättigats skolgång i grundsärskolan kan gå i grundskolan 

eller sameskolan om de berörda huvudmännen är överens och om vårdnadshavarna medger 

detta. Om detta är fallet gäller reglerna för elevens ursprungliga skolform. Om en elev byter 

hemkommun behöver ingen ny utredning göras om inte misstanke finns att den tidigare 

utredningen är bristfällig (ibid.).  

3.6 Rättigheter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning 

År 2008 ratif             v                  N’     v           ä              p            

funktionsnedsättning. En ratificering innebär att reglerna i konventionen blir överstatliga och 

därmed gäller som svensk lag. I konventionen fastslås hur människor med 

funktionsnedsättning ska främjas, skyddas och säkerställas mänskliga rättigheter. Det anges 

tydligt att konventionen omfattar människor med intellektuell funktionsnedsättning (Förenta 

Nationerna, 2008).  
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3.7 Människors livsberättelser som bärare av kunskap 

“Today, we live but by tomorrow today will be a story. The whole world, all human life, is 

             y” (        1976.   5). 

  

Narrativt är ett begrepp som betyder berättande. Utan att vi tänker på det består vårt dagliga 

prat av en mängd små berättelser. Det är små historier som återberättar vad någon har sagt 

eller vad som har hänt. Adelswärd (1996) ser att berättelser kommer till liv när någon med ord 

återger något som har hänt. Narrativa studier eller berättelseforskning har under de senaste 

årtiondena ökat i framväxt (Johansson, 2005). 

 

Vi människor har ett stort behov av att få berätta och dela med oss av våra erfarenheter. 

Berättelserna kan, när de tas till vara i forskningen, leda till ny kunskap. Sådant som har hänt 

tidigare i livet är en människas erfarenhet som kan komma andra till del. Inom forskning 

kring berättandet, finns det tankar om att världen är narrativ, att världen är en berättelse och 

den som berättar berättelsen innefattas av det narrativa synsättet. Forskaren funderar över vad 

berättelsen    y                            ”       ”         å    å                 å          

tolkningar (Johansson, 2005). För att hitta fokus i arbetet med vår studie började vi se på 

möjligheten att använda oss av berättelser som forskningsmetod. Vi blev intresserade av 

hermeneutiken - en term som kan översättas med tolkningskonst. Denna forskningstradition 

omfattar att söka, samla, tolka, försöka förstå och förmedla olika upplevelser av fenomen 

(Westlund, 2016). Det är alltså berättaren som med egna ord formulerar sina erfarenheter och 

upplevelser innan forskaren sedan analyserar berättelsen och gör den till vetenskap 

(Germeten, 2013). Genom att studera och analysera hur människor, i vårt fall hur 

vårdnadshavare, beskriver sina erfarenheter av sina barns skolgång och om olika händelser 

och episoder som de på olika sätt minns kan vi som forskar om detta bygga en livshistoria 

som blir en berättelse (Goodson & Sykes, 2001; Riessman, 2003). I bästa fall leder dessa nya 

kunskaper från livsberättelser till nya erfarenheter som i sin tur kan leda till ökad förståelse 

och kanske förändring när vi synliggör föräldrars erfarenheter. I avsnittet om metod kommer 

vi att återkomma till vår uppläggning av den här studien och redogöra för hur vi hanterat vår 

datainsamling med stöd av livsberättelser.  
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3.8 Begreppet vardagskunskap 

Centralt i undervisningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning har varit att 

tillhandahålla inslag som ska stärka elevens utveckling mot att klara ett självständigt liv. 

Tidigare användes begreppet ADL, anpassning till det dagliga livet. Nu tas i lagtexter, 

allmänna råd och läroplaner upp nödvändigheten av en mer genomtänkt och planerad 

anpassning av miljön så att det ska kunna vara möjligt för funktionsnedsatta att vara en del av 

samhället. Vi har valt att i uppsatsen använda begreppet vardagskunskap även om detta 

begrepp inte har någon entydig förklaring. Vår definition av vardagskunskap är att ge eleven 

möjligheter att bli så självständig som möjligt. Vi ser vardagskunskap som all kunskap som är 

till gagn för individens möjligheter att klara vardagen med minskat behov av assistans. 

Beroende på utvecklingsnivå och vilka möjligheter individen har kan detta se mycket olika ut. 

För vissa kan vardagskunskap vara att kunna äta själv eller att kunna kommunicera. För andra 

kan det handla om att lära sig sociala koder eller att lära sig pengars värde. Vi ser också 

vardagskunskap som ofta icke mätbara kunskaper som har ett stort värde för individen. 

En definition av vardagskunskap som Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (2018) 

presenterar på sin hemsida är: 

 

Med vardagskunskap eller vardagskompetens menas den kunskap som de flesta av oss har och 

som vi tillgodogjort oss genom att umgås med andra människor och genom att vara en del av 

samhället. Det kan handla om att fungera i vardagen, allt ifrån att ha ett vardagligt samtal med 

en vän eller åka buss till att ta del av föreningsliv, kulturliv och att vara en del av samhället. 

Vardagskunskapen är nödvändig för att kunna ta del av demokratiska processer. En del 

      v   v            p       ”            ”. 

 

4. Tidigare forskning  

Vi har sökt forskning kring det område vi vill undersöka, nämligen vårdnadshavares 

sammanfattade upplevelser av elevers tid i särskolan. Detta i ett perspektiv då skolgången 

redan fullgjorts. Det har visat sig att det perspektiv vi valt tycks vara ganska outforskat. Ofta 

är forskning om särskolan och om särskolans undervisning begränsad (Emanuelsson et al. 

2001; Rosenqvist, 2001). Det kan vid en första genomgång verka som att det finns stora 

mängder forskningsmaterial publicerat. Hodge & Runswick-Cole (2008) berättar om en 

uppsjö av forskning när det gäller samarbetet mellan föräldrar och professionella kring barn 

med särskilda behov. Deras undersökning är dock gjord då eleverna fortfarande går kvar i 
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skolan. En undersökning som vi anser ha beröringspunkter med vår studie är en undersökning 

som genomförts i Nordirland. Där har forskarna med intervjuer, fokusgruppsamtal och 

enkäter försökt klarlägga föräldrars syn på samarbetet mellan skola och föräldrar. Skolorna 

   ä    “ p             ”                  v  som en motsvarighet till det som i Sverige 

kallas särskolan. På det vis eleverna beskrivs i studien bedömer vi det som mycket sannolikt 

att dessa barn, om de bott i Sverige, skulle ha erbjudits en placering i särskolan. Den 

nordirländska undersökningen skiljer sig från idén för vår undersökning bland annat på grund 

av att den utförts under en tvåårsperiod medan materialet till vår undersökning samlats in 

under bara några veckor då vårt specialarbete skulle skrivas inom en snävare tidsram.  

Dessutom använde man i Nordirland flera metoder för datainsamling medan vi valt att låta vår 

undersökning enbart vila på intervjuer. Den nordirländska undersökningen omfattar 28 

föräldrar till elever i åldrarna 3 till 19 år. Föräldrarna till de äldre eleverna i den studien anser 

vi kunna jämställas med de vårdnadshavare som tillfrågades i vår studie. I den nordirländska 

undersökningen fokuseras bland annat på föräldrars negativa erfarenheter av mötet med 

professionella pedagoger och lärare under skoltiden. Resultatet pekar på att de negativa 

upplevelserna och bemötandet i skolan kan leda till en framtida misstro mot professionella. 

Baserat på bemötande och erfarenheter i skolan grundlades en känsla av att vara i vägen i och 

för skolan. En misstro utvecklades kring hur oförstående skolan var kring barnets och 

familjens särskilda behov. Föräldrars känslor var färgade av kontakter med tidigare lärare. 

Föräldrarna kände hinder i mötet med de professionella då dessa använde sig av ett fackspråk 

med bland annat svårbegripliga termer. (Dobbins & Abbot, 2010). Som vi förstår det uppstod 

obalanser i mötet. 

 

I Finland har föräldrar fått komma till tals genom en undersökning där de får ge sina 

synpunkter på hur skolgången fungerat för de intellektuellt funktionshindrade elever som 

integrerats i grundskolan i Helsingfors. Forskarna bakom uppsatsen menar att det är mycket 

svårt att hitta annan forskning i området som baserar sig på föräldrars utsagor om deras barns 

skolupplevelser och möten med olika skolverksamheter (Hotulainen & Takala, 2013). 

Resultaten visar att elevernas lärare ansågs duktigare under skolans tidigare år samtidigt som 

undervisningen uppfattades som mer individualiserad under de senare åren. Undersökningen 

drar slutsatsen att elevernas självkänsla stärktes av att de fick studera integrerat i en lokal 

allmän skola istället för att segregeras genom att gå i en åtskild skola av särskoletyp. Therése 

Mineur (2013) har i en svensk studie undersökt tillhörighet och skolvardag i 

gymnasiesärskolan.   
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Detta är något som anknyter till vårt intresseområde men informanterna i hennes 

doktorsavhandling är alla skolledare och då svaren lämnats under pågående skolgång ser vi att 

denna studie skiljer sig från intentionen för vår studie. 

 

Szönyi (2005) skriver om svårigheten att hitta studier som i likhet med vår studie baseras på 

ett inifrånperspektiv. Dock handlar Szönyis avhandling om särskoleelevers upplevelser och 

erfarenheter av skolan medan vår studie behandlar vårdnadshavares upplevelser och 

erfarenheter. Kostiainen och Pettersson (2007) har gjort en undersökning om hur olika 

professioner som särskolesamordnare, lärare och psykologer ser på att möta denna grupp 

elever och de har även undersökt tankar hos föräldrar till elever som avslutat skolgången i 

gymnasiesärskolan. Studien tar upp föräldrars reflektioner kring de konsekvenser som kan 

följa av att eleverna varit placerade i gymnasiesärskolan. Resultatet visar att eleverna får 

möjlighet att utveckla sina förmågor och sin självbild samt att eleverna får hjälp att hitta 

aktiviteter efter fullgjord skolgång. Precis som i vår studie samlades data när utbildningen 

avslutats. Undersökningen kartlade vilka förväntningar som har funnits på tiden efter 

särskolan och även i vår studie undersöks hur förväntningarna under skoltiden uppfyllts.  

 

Inga Andersson (2003) gjorde en intervjustudie som fokuserade på möten med föräldrar till 

barn i behov av särskilt stöd och grundskolan. I sin frågeställning gjorde hon skillnad på 

positiva och negativa kontakter mellan föräldrar och personal i skolan. Föräldrarna fick 

möjlighet att förklara hur de tänker kring positiva möten med skolan. I studien intervjuades 

föräldrar till barn i grundskolan i åldrarna 10-16 år. Många av föräldrarna upplever att 

skolpersonalen bemött både elever och vårdnadshavare på ett bra sätt. I ett par fall beskrivs 

mer detaljerat hur friktion förekommit mellan dels en förälder och skolans personal och dels 

en elev och en lärare. Dessa missförhållanden har i samråd med skolan rättats till. I 

undersökningen nämns att föräldrar tycker att det är en självklarhet att allt fungerar bra i 

skolan och att föräldrarna börjar analysera skolsituationen först då något inte fungerar som 

önskat. För elever som har inlärningssvårigheter nämns problem med att få extra resurser och 

för elever med sociala problem upplevs kontakten med skolan besvärlig och fylld med kritik 

och skuld. De föräldrar som beskriver sina barn som mobbade anser i hög grad att skolan är 

passiv i sin hantering av problemen. Alla föräldrar sägs vara överens om att deras barns 

anpassning i skolan har stor betydelse för familjen (ibid.).   
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Catrin Lidqvist-Johansson (2014) har genom en intervjuundersökning kartlagt mammors 

åsikter om sina barns skolgång fram till slutet av grundsärskolan. Undersökningen låter 

mammorna återge känslor och erfarenheter ända från barnens tid som spädbarn. Författaren är 

noggrann med att redogöra för att studien baseras på en mycket begränsad mängd information 

då endast fyra mammor intervjuats. I studien framkommer att det upplevts som ett hårt arbete 

att få skola och omsorg att lyssna till föräldrarna och att det förekommit att mammorna 

upplevt kontakten med skolans personal som besvärlig. Den samlade erfarenheten hos 

informanterna tycks dock vara att skolan upplevs som en trygg plats med god personaltäthet 

där deras barn fått en god och väl anpassad utbildning. Norenbom (2016) har gjort en studie 

som omfattar föräldrars upplevelser både av särskolan och myndigheter de kommit i kontakt 

med i samband med barnens uppväxt. Undersökningen omfattar intervjuer med föräldrar i 

flera olika kommuner och resultaten visar att erfarenheterna av myndighetskontakterna skiljer 

sig åt beroende på vilken kommun man bor i. Uppsatsen belyser hur föräldrarna upplevt sina 

kontakter med bland annat LSS-samordnare, försäkringskassa, barn- och 

ungdomshabiliteringen. 

 I den del av studien som berör särskolan nämns osmidiga byten av elevassistenter. Det 

allmänna omdömet om särskolan tycks vara att det är en trygg plats med riklig tillgång på 

välutbildad personal med elevens bästa i fokus. Hughes, Valle-Riestra och Arguelles (2008) 

har gjort intervjustudier med föräldrar av latinamerikansk härkomst vilka har barn med 

funktionshinder i amerikanska skolor. Forskningen omfattar både vad föräldrarna hade för 

allmänna framtidsmål för sina barn och hur de upplevde barnens pågående skolgång. Skolan 

ansågs i allmänhet fungera bra. Forskarna menar att den latinamerikanska befolkningsgruppen 

skiljer sig från många andra amerikanska kulturer då elevernas familjer i hög grad omfattar 

flera nära släktingar som har en aktiv del i barns uppväxt. Föräldrar efterlyser information och 

instruktioner för att kunna arbeta med sina barns utveckling även i hemmet (ibid.). Detta 

skiljer sig från den svenska forskning vi tagit del av och en möjlig orsak tror vi kan vara att 

den svenska omsorgen är mer välutvecklad än den amerikanska med svenska lagar och 

habilitering som en garant för stöd och utveckling.  

 

Kring undervisningen av barn med särskilda behov i Storbritannien beskriver Rogers (2007) 

hur de intervjuade föräldrarna ser på inkluderingen av barn med funktionshinder i den 

reguljära skolan. I England och Wales förespråkar staten inkludering med särskilt stöd för 

elever med funktionshinder. Endast elever med synnerliga behov tas emot i något som kan 

jämföras med den svenska särskolan. Föräldrarnas berättelser handlar om hur deras barn går i 
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en skolform där de alltid är annorlunda och där de har svårt att fungera både tillsammans med 

barn och vuxna. I intervjuerna skildras hur förhoppningar om en bra skolgång istället förbytts 

mot erfarenheter av våld och förnedring som vid skolkontakter inte mött förståelse från vare 

sig lärare eller skolledning. Undersökningen kan ses som partisk då Rogers (ibid.) är tydlig 

med att studien gjorts för att belysa de problem som kan uppstå när barn med funktionshinder 

inkluderas i den brittiska motsvarigheten till grundskolan. 

Diener (2011) har studerat samverkan mellan föräldrar, skola och omsorg kring ett barn med 

intellektuella funktionsstörningar. Att validiteten kan bli lidande med en så begränsad mängd 

informanter medger författaren. Resultaten från denna studie anser vi dock är intressanta, dels 

då resultaten bekräftar annan forskning genom att föräldrarna är mycket nöjda med sin sons 

skolgång och dels då undersökningen med en helt annan detaljskärpa än bredare 

undersökningar går in på detaljer i lärarkollegiets samarbete, detaljer som visar hur 

personkemi kan leda till konflikter som påverkar elevens skolgång negativt. 

 

 I ett självständigt examensarbete har vi funnit en utgångspunkt och ett upplägg som till stor 

del påminner om intentionen med vår undersökning. I den studien intervjuas föräldrar om hur 

de upplevt sina barns skolgång. Det som tydligast skiljer denna undersökning från vår egen är 

att det undersökta området begränsats till att omfatta grundsärskolan (Lidqvist-Johansson, 

2014) och inte hela studietiden fram till studentexamen vilket vi avsett att se närmare på. 

Undersökningen visar att föräldrarna lägger stor vikt vid att elevernas placering i särskolan 

ger större möjligheter till en bättre utbildning då det finns fler vuxna i skolformen och att 

föräldrarna bedömer att chanserna till ett rikare socialt liv för barnen är bättre i särskolan där 

de umgås med andra på liknande villkor. Således skiljer sig studien från vår då den inte 

omfattar hela studietiden fram till studentavslutningen.  

 

Efter genomgång av dessa tidigare studier har vi fått en bild av den forskning som finns och 

läsningen har breddat vår kunskap om forskningsområdet. Det finns alltså gott om forskning 

som är i närheten av vad vår studie har i fokus men vi kan inte finna någon forskning som 

belyser hela skolgången i särskolan sett genom föräldrarnas perspektiv när tiden i skolan är 

avslutad. Detta motiverar oss att ta oss an uppgiften att se närmare på just detta område. 
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4.1 Kritik mot särskolan 

I Skolverkets             v  ä                                             v      

      ä                         ä         (    v       2002   O  200  98             

2001). E                       ä           ä         v            p                    v 

   v      å             v                                       p  ä        v               

 ä       . D     ä   å        äv           (2012)       v  .        ar att så länge 

undervisningen fokuserar på lärande behöver inte omsorgsbiten vara ett problem.  

Dock anser han att problem kan uppstå om omsorgen blir för framträdande och om det i 

undervisningen blir för tillrättalagt med för lågt ställda krav.  

Berthén (2007) skriver i sin doktorsavhandling bland annat om vilket lärande som möjliggörs 

i särskolan. Hon menar att träningsskolan är en skolform som ägnar sig åt 

vardagsförberedande undervisning där eleverna tränas för att senare kunna delta i vuxenlivet. 

Grun  ä         v          ä                 B       (    .)  å         

     v                         v        ä     v                              v  .     

      v        ä     ä                               v               p             å    å 

tillbaka. 

Östlund (2013) beskriver hur omsorg inom exempelvis träningsskolans kontext handlar om 

relationen mellan elev och professionella. Att ge eleven omsorg kan till exempel vara att 

mata, ge medicin, påklädning eller att hjälpa till med förflyttningar. Omsorgsarbetet handlar 

också om att det pedagogiska ansvaret med fokus på elevens lärande ligger hos den vuxne. 

Östlund (ibid.) skriver också att det är problematiskt att göra skillnad på omsorgsorienterade 

funktioner och skolans kunskapsutvecklande funktioner. Han menar att de hänger samman 

och att de är svåra att särskilja.  

“                    p   p    v ä                        p      - undervisning ses istället som en 

                                    ” (    .   . 10 ).           v                  v       arare 

bild av vad omsorg och kunskapsutmaning innebär och menar att olika dokument från 

Skolinspektionen (2010) och Skolverket (2001) framställer en bild där kunskapsutmaning ses 

        p     v                                              å          v . “Man utgår 

ifrån ett motsatsförhållande som inte är förenligt med relationella utgångspunkter för lärande 

      v       ” (         2013   . 95).  
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5. Metod 

I det här avsnittet presenteras hur studien lagts upp, genomförts, vilka metoder som valts, 

varför just dessa metoder använts och hur etiska överväganden hanterats. 

5.1 Forskningsansats 

I studien används en kvalitativ forskningsansats där vi med hjälp av intervjuer av 

vårdnadshavare vars barn avslutat sin skolgång i särskolan sökte svar på våra frågeställningar. 

Studien är av kvalitativ karaktär då den grundar sig i att vi ville få en fördjupad förståelse av 

informanternas upplevelser och erfarenheter av särskolan. Studien är retrospektiv då 

informanterna kan se tillbaka på vad som tidigare skett. Då man försöker förstå hur människor 

resonerar eller när man vill synliggöra mönster och variationer är kvalitativa studier lämpligt, 

anser Trost (2010).  

5.2 Metodansats 

Vi har inspirerats av hermeneutiken som metodansats då studiens mål var att få ett brett 

spektrum av åsikter och informanten skulle ges stor frihet att berätta om sina erfarenheter 

(Westlund, 2016). Westlund (ibid.) beskriver att man som forskare behöver ha med sig en 

slags misstankens hermeneutik. Författaren varnar för att tolkningen påverkas av uttolkarens 

förförståelse och att denna alltid påverkar den slutliga tolkningen. Även om vi samlat in data 

genom intervjuer behöver vi våga ha med oss en reflektion över det förgivettagna i 

intervjuerna och i läsning av texter och vid våra tolkningar av utskrifter i form av våra 

transkriberingar.  

5.3 Livsberättelser 

En annan metodansats som inspirerat oss är livsberättelser. Metoden ger informanterna goda 

möjligheter att fritt berätta om livserfarenheter i samtal om deras barns skolgång (J. 

Lundqvist, Personlig kommunikation, 8 september 2017). I den narrativa ansatsen ska 

forskaren leta efter typiska drag i berättandet och sträva efter att göra berättandet meningsfullt 

(Johansson, 2005). Det handlar om att ta vara på de personliga berättelserna (Germeten, 

2013). Människor berättar historier om sina liv och forskare gör dessa historier till livshistoria 

(Riessman, 2003). Vi ställde frågor som kunde stärka berättaren att minnas. Exempelvis 

kunde en fråga lyda: Hur kommer du ihåg ditt barns skolgång och barndom? Genom samtalen 

och intresset vi riktar till berättaren kan berättaren till viss del återskapa det förflutna. Själva 

samtalet skulle vara ett formativt samtal där detaljer kan utvecklas och sammanhang klargöras 
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efter hand som samtalet fortlöpte. I studier där det arbetas med livshistorieforskning skapar 

forskarna, i det här arbetet vi, en slags livshistoria (Germeten, 2013). Livsberättelser är en typ 

av berättelse där en person berättar om sitt liv eller valda delar av sitt liv och intervjuaren är 

med och formar berättelsen (Johansson, 2005). Etiken måste vara mycket god i samtalen och 

vi behöver rikta vår uppmärksamhet mot tolkning av vad som sägs i samtalet för att kunna 

följa upp med relevanta frågor. Det centrala i narrativa studier och i narrativ analys är enligt 

Johansson just dess tolkande karaktär (ibid.). 

 

Hur man tolkar andra människors tolkningar av sig själva är en svår utmaning att hantera 

under samtalen och vid analys av utsagor från berättandet (Westlund, 2016). Vår erfarenhet 

från särskolan kan bidra till att vi lättare tolkar informanternas utsagor men förförståelsen kan 

samtidigt bidra till att vi över- eller undertolkar beskrivningar och händelser. Det finns en risk 

att vi färgar in våra egna upplevelser i berättarnas historier. Vi behöver förhålla oss till 

utsagor och beskrivningar och försöka vara medvetna om att vår förförståelse riskerar att 

påverka vår tolkning. 

5.4 Datainsamling 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att valet av ämne skall bestämma valet av metod. Vi 

valde att använda oss av kvalitativa intervjuer. Kvale och Brinkmann (ibid.) beskriver hur 

man med hjälp av kvalitativa intervjuer kan få en fördjupad bild kring människors 

erfarenheter och upplevelser av sin levda vardag. Den huvudsakliga metoden för studien är 

semistrukturerade intervjuer där data har samlats in genom några öppna frågeställningar, se 

bilaga 2, med frågor som lämnade frihet till informanterna att delge sina erfarenheter och 

tankar. I kvalitativa studier ges forskaren möjlighet till upptäckande (Wibeck, 2010). I en 

semistrukturerad intervju ges informanten möjlighet att från sitt perspektiv fritt berätta om 

sina erfarenheter och sina upplevelser samt utveckla och fördjupa sina svar (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver komplexiteten kring intervjuandet. De liknar 

genomförandet av att intervjua med att utöva ett hantverk. Då informanten och forskaren 

utgår från sina erfarenheter inom studiens kontext gäller det att som forskare vara objektiv 

och inte låta sig påverkas av egna värderingar eller tankar, varken under själva intervjun eller 

senare vid analysarbetet (Creswell, 2013). Forskaren behöver vara aktiv och reflekterande 

men informanten är den som leder forskaren framåt (Kvale & Brinkmann, 2014).   
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Andra aspekter som kan påverka validiteten i studien kan vara yttre omständigheter som 

tidsaspekten och val av mötesplats. Av erfarenhet från vårt dagliga yrkesliv vet vi vikten av 

att få sitta och tala ostört i en för informanten trygg miljö. Därför valde vi att datainsamlingen 

skulle ske vid en tidpunkt och plats som i möjligaste mån bestämdes av informanten. 

Deltagarna fick välja plats för intervjun i hemmiljö eller i skollokaler. Vi hade uppskattat att 

längden på intervjuerna skulle vara ungefär en timme. Intervjuerna spelades in med stöd av 

appar på mobiltelefon och iPad för att snarast därefter transkriberas. Inspelningarna 

transkriberades till text successivt vartefter dessa var genomförda. Intervjuerna genomfördes i 

januari och februari 2018. Under arbetet skapades ett gemensamt e-postkonto för tillgång till 

artiklar och annat webbaserat material som använts till studien. 

5.5 Urval  

Vi har använt oss av vad Sverke (2011) kallar för bekvämlighetsurval. För att finna 

intervjupersoner har vi utnyttjat vårt kontaktnät av särskolepersonal från flera olika 

kommuner. Vi har muntligen presenterat studiens syfte och frågeställningar för personalen, 

vilka sedan har hjälpt oss att komma med förslag på före detta elever och deras 

vårdnadshavare. Deras kontaktuppgifter har vi funnit genom att söka på webben. Vårt mål var 

att finna åtta informanter. Innan åtta vårdnadshavare hade accepterat vår förfrågan hade elva 

vårdnadshavare kontaktats via telefon eller sms. En av de vårdnadshavare vi kontaktat 

lämnade återbud på grund av personliga skäl och vi fick då söka upp en ny informant för att 

kunna genomföra åtta intervjuer. Således kontaktades totalt tolv vårdnadshavare. 

5.6 Pilotintervju  

Inför intervjuerna förberedde vi oss genom att genomföra varsin pilotintervju med två 

vårdnadshavare. Dessa skulle inte ingå i vår studie. Dessa vårdnadshavare var båda föräldrar 

till elever som innevarande år går sista läsåret på gymnasiesärskolan. Vi använde en i förväg 

sammanställd samling av semistrukturerade frågor vid intervjuerna, se bilaga 2. 

Frågorna gick från att vara av mer allmän karaktär utan värdeladdning till att vara 

formulerade så att vi kunde närma oss informanternas personliga uppfattningar och 

reflektioner. Den semistrukturerade intervjun förklaras följa vissa teman men man kan under 

intervjuns gång ändra ordning för att genomföra ett bra samtal som harmonierar med 

informantens svar (Kvale och Brinkmann, 2014). Pilotintervjun hjälpte oss att ta reda på hur 

våra frågor togs emot, om svaren gav information som vi strävade efter eller om vi upptäckte 

något vi tidigare inte reflekterat över.   
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Frågorna i pilotintervjun visade sig fungera utan förändringar. Vi fick tillfälle att träna på att 

genomföra en intervju och fick förståelse för hur lång tid vi kunde förvänta oss att övriga 

intervjuer skulle ta.  

5.7 Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver en intervjuundersökning som ett moraliskt företag där 

interaktionen i intervjun påverkar intervjupersonen och de resultat intervjun ger leder till en 

förståelse av informanten. Då vår undersökning kunde leda till att känsliga ämnen 

behandlades lade vi stor vikt vid att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017). 

För att tillmötesgå informationskravet kontaktades presumtiva informanter genom 

telefonsamtal eller sms-kontakt där vi förklarade undersökningens syfte och upplägg. Både 

vid telefonkontakten, i det följande missivbrevet, se bilaga 1, och i samband med 

intervjuernas genomförande tydliggjordes hur anonymiteten skulle tryggas, att deltagandet var 

frivilligt och hur materialet skulle hanteras. Flera informanter fick missivbrevet via e-post då 

tillfället för intervjun bokades in några få dagar efter första kontakten. Missivbrevet var 

försett med en svarsdel där informanterna fick skriva under och intyga att de informerats om 

hur undersökningen skulle genomföras och att de accepterade dessa villkor. Samtidigt som vi 

klargjorde att deltagandet var frivilligt meddelade vi att intervjun, om så önskades, när som 

helst kunde avbrytas. Detta för att tillmötesgå samtyckeskravet. Vid den första kontakten 

informerades informanterna om att samtalet skulle spelas in på elektronisk media. För att 

klara konfidentialitetskravet informerades informanterna om att de inspelningar vi gjorde 

under intervjuerna skulle hållas anonymiserade och att transkriberingarna av inspelningarna 

inte skulle innehålla några namn på personer eller platser så att anonymiteten skulle kunna 

röjas. Vi informerade informanterna om att allt råmaterial i undersökningen skulle hållas 

inlåst på säker plats där ingen obehörig kunde ta del av vare sig inspelningar eller 

transkriberingar. För att möta nyttjandekravet informerades alla informanter om att allt 

insamlat material enbart skulle användas i forskningssyfte och ej spridas till kommersiella 

aktörer. Mot slutet av intervjuerna erbjöds informanterna att lägga till egna tankar och åsikter 

för att inte riskera att våra frågeställningar uteslutit något de ansåg vara viktigt. Informanterna 

erbjöds även att kontakta oss i efterhand om de kom på något de ansåg att de borde ha berättat 

under intervjun.  
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5.8 Studiens tillförlitlighet och giltighet 

Studien skulle omfatta åtta intervjuer och en så liten grupp kan knappast representera alla som 

haft barn i särskolan. Efter att ha tolkat svaren har vi sorterat datamaterialet så att svaren kan 

föras till ett sammanhang, ett slags teman eller kategorier. Olika uttolkare av intervjuer kan 

göra olika tolkningar (Thomas, 2006) och därför har vi oberoende av varandra sorterat utsagor 

i kategorier och det för att i ett första skede inte påverka varandras tolkningar. Resultaten har 

jämförts och sammanställts till slutgiltiga kategorier eller aspekter på teman som föräldrarna 

tagit upp. Under analysen har vi varsamt beaktat innehållet och sett om utsagorna har haft 

liknande eller samstämmiga beröringspunkter. Detta för att få en god tillförlitlighet att 

innehållet varit något som lyfts fram av flera föräldrar. De erfarenheter som inte kunde föras 

till någon särskild kategori har utgått från analysen. Det fanns alltså fler intressanta 

erfarenheter som föräldrarna tog upp men då det endast var någon enstaka som berörde just 

detta har vi utelämnat dessa utsagor.  

 

Intervjuerna gjordes med föräldrar som haft barn både i särskolan och träningsskolan i olika 

skolor i olika kommuner för att säkerställa att åsikterna de framförde skulle vara så 

allmängiltiga som möjligt för särskolan som helhet. 

5.9 Arbetsfördelning 

Det förberedande arbetet har gjorts av oss båda. Vi har läst in oss på olika områden och 

tillsammans resonerat oss fram till vilka delar vi ansett varit användbara. När olika delar 

studerats har vi flera gånger per vecka träffats eller talat i telefon för att stämma av våra 

resultat. Intervjuerna gjorde vi på varsitt håll och dessa transkriberades av den som utfört 

intervjun. När transkriberingarna skapats tog vi del av varandras material. Vi har tillsammans 

analyserat och diskuterat alla resultat för att sedan från varsin dator skriva uppsatsen i ett 

gemensamt dokument i Google Drive. Där har vi kunnat kommunicera under arbetets gång.  
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6. Resultat  

Resultatet baseras på åtta intervjuer. När åtta vårdnadshavare accepterat vår förfrågan ansåg vi 

att vi hade tillräckligt många informanter. Vi hade bokat samtal med en förälder för varje elev 

men under två av intervjuerna tillkom även den andra föräldern vilket ledde till att tio 

föräldrars berättelser ingår i studien. Vi har då valt att acceptera situationen och ta vara på 

även deras utsagor.  Föräldrarna som intervjuades kom därmed att omfatta fyra pappor och 

sex mammor. Fyra av eleverna har genomfört sin skolgång inom grundsärskola och fyra inom 

träningsskolan och individuella programmet. Inga av vårdnadshavarna har kontakt oss efter de 

genomförda intervjuerna för att förtydliga eller komplettera innehållet.  

  

Datainsamlingen har genomförts med inspiration från livsberättelser som metod. Vi har alltså 

inte redovisat resultatet som separata berättelser. Vi har valt att presentera resultatet som 

teman och aspekter som kategoriserats under rubriker. De olika vårdnadshavarnas upplevelser 

har ibland varit likartade och ofta tagit upp olika aspekter av omständigheter som påverkat 

vardagen och hur livet i skolan gestaltat sig. Beskrivningarna återger en process över tid från 

barndom, ungdomstid och mot vuxenliv. De frågor intervjun baseras på är sammanställda i 

denna slags logiska ordning. Resultatredovisningen bygger på att försöka återge delar av 

förlopp. Citat från de olika berättelserna som informanterna bjudit på är mycket personliga 

och i vissa delar samstämmiga. 

6.1 Tiden innan barnen började i skolan 

Tidigt i varje intervju blev föräldrarna tillfrågade om att se tillbaka på minnena från sina barns 

tidiga barndom och på tiden innan barnen börjat skolan. Alla föräldrar kunde snabbt redogöra 

för hur de själva uppfattat sitt barns utveckling, personlighet och lärande. Berättelserna 

omfattade allt från kortare beskrivningar om glada och nöjda barn till mer detaljerade 

beskrivningar om hur funktionsnedsättningen påverkat barnet. Flera av de tillfrågade 

föräldrarna berättade episoder om hur barnens avvikande beteende visat sig redan i tidig ålder.  

 

E  p pp                                å      “Nä       å                                å 

vet man inte om det när de är små utan det växer fram då, en känsla av att någonting inte 

stämmer eller att något är fel som man absolut inte kan sätta fingret...”. 
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6.2 Föräldrarnas upplevelser av småbarnsåren, utredning och 

diagnostisering 

Då samtalet kommer in på tiden då barnen blivit erbjudna skolgång i särskolan och hur den 

första tiden i särskolan upplevdes blir en majoritet av föräldrarna mer eller mindre osäkra. 

Dessa föräldrar visar att de behöver tänka lite innan svaren kommer.  

En mamma upprepar att hon inte minns hur det gick till när hennes dotters skolplacering blev 

bestämd. Hon berättar att hon har böcker att titta i för att hjälpa minnet men tillägger att hon 

nog helst inte vill bli påmind. 

 

En annan mamma berättar att skolplaceringen bestämdes under vad hon kallar något slags 

      ä           ä        ä                     ä        v      . “D      v    rt att hon 

        å på  å   yp  v  ä      …”.     ä  äv     ä    på v                           

särskolan som diskuterades. 

 

När en pappa berättar om sin sons övergång från grundskolan till grundsärskolan har han svårt 

att minnas hur länge pojken gick i grundskolan, vem som initierade utredningen som ledde till 

placering i särskolan. Han berättar att han har svårt att minnas de första åren och förklarar 

detta med att han är medveten om att han rör ihop fakta i sin berättelse då dessa tidiga skolår 

leder till känslomässiga tankar. Han beskriver upplevelserna som ett trauma som höll i sig tills 

han senare kunde förstå vad som hände. 

 

En mamma vars dotter tidigt bedömdes vara i målgruppen för särskolan har svårt att minnas 

vilka som var inblandade i utredningen. Hon säger sig vara ganska säker på att habiliteringen 

hade en betydande roll jämte en psykolog. Hon är osäker men tror att även en kurator och en 

pedagog var inblandade. 

 

Ett föräldrapar blir osäkra då frågan ställs om deras son och börjar fråga varandra för att 

kunna svara. De samtalar sig fram till ett svar men mamman avslutar med att förtydliga att 

 v     ä  ”v                å   å  ä             ”. D       vå                            v    . 

 

En pappa blir osäker på när hans dotter började i särskolan och gissar på att det var i fjärde 

eller femte klass. Han tillägger att skolbytet bör ha skett däromkring i alla fall. Han är säker 

på att de som utredde flickan var flickans lärare, en kurator och en för pappan okänd man. 
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Senare under samtalet tillägger han att han tror att en psykolog och en skolsköterska 

medverkat. 

 

En mamma berättar om sin dotter att hon gick i grundskolan under lågstadiet och att hon 

eventuellt hann börja i årskurs fyra. Vid dotterns utredning minns hon att rektorn, 

klassföreståndaren och assistenten var involverade. Mamman berättar att man troligen även 

hade ett möte där man samtalade om utredningens resultat. 

6.3 Föräldrars oro  

Flera av föräldrarna till de före detta eleverna berättar om oro i samband med barnens 

uppväxt. En mamma berättar att hon på grund av dotterns sömnstörningar under flickans tio 

första levnadsår aldrig själv sov djupsömn då hon ständigt oroades över att dottern skulle 

skada sig själv i oförstånd. Bristen på sömn utmynnade i utbrändhet.  

 

En annan mamma berättar att hon idag undrar hur hon stod ut med oron över att hennes dotter 

var rymningsbenägen. Oron förstärktes av att hon inte kände att hon kunde lita på skolan då 

        v              ä       pp         .      ä     “ Nä                 ? N   ä       ä     

tillbaka -               ?”. I        ä              v      å      ä p                 å     

upplevde att personalen på gymnasiesärskolan hade bättre koll på flickan.  

 

En mamma berättar att hon känt skräck inför sin sons övergång från grundskolan till särskolan 

men att hon helt slutat oroa sig då väl övergången var genomförd.  

 

Tankar om en oro inför sina barns framtid tas upp. En förälder berättar om att det till en 

början inte alltid märks att hans son har ett funktionshinder, något som han befarar kan leda 

till jobbiga situationer för pojken. Hans största oro är vad som ska hända med hans son den 

dagen han själv avlider och därmed inte längre kan bev                    . “M          

dröm är att jag ska kunna dö i trygghet och att min son klarar sig. Jag vill bygga upp så att han 

                              ”. 
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En mamma är orolig för att hennes dotters framtid kan komma att bestå av en monoton 

förvaring vid ett dagcenter utan personlig utveckling. Dottern har redan jobbat vid ett 

dagcenter och studerade vid tiden för intervjun vid en folkhögskola. Mamman befarar att en 

återgång till dagcenter efter avslutad folkhögskola ska leda till en återgång till den tristess hon 

 pp  v                       . “N         äv               ä      ä       på              . D   

 ä             å                ä      .  ä           v     . D                  ”.  

 

En annan mamma känner också oro inför framtiden då det handlar om dotterns utveckling. 

Hon hoppas att dagcenter skall ge dottern mer möjligheter och erbjuda meningsfulla 

sysselsättningar. 

6.4 Förnekelsefas och hopp 

Flera föräldrar berättar hur de i efterhand insett att de trots tecken på avvikelser i barnens 

utveckling förnekat att något varit onormalt med deras barn. En mamma beskriver sin dotter 

som ett öronbarn som skulle gå på vanligt dagis. Efter en rekommendation från 

barnavårdscentralen fick mamman besöka en förskola med kompetens som bedömdes möta 

dotterns särskilda behov. Hon beskriver att hon genom detta kunde gå igenom sorgeprocessen 

tidigare och därefter börja bearbeta känslorna tidigt och att detta ledde till en mer naturlig 

övergång till särskolan. 

 

En pappa berättar att man i familjen tidigt känt att sonen inte var som andra. Trots detta, 

berättar han, var familjen i en förnekelsefas där man inte ville höra diagnosen. Han berättar att 

man i den fasen inte vill ha ett barn med utvecklingsstörning och att man intalar sig att 

avvikelserna ska växa bort. Han använder ordet trauma för tiden innan en förälder till slut 

accepterar diagnosen trots att, det som han säger, “sitter i ryggmärgen att man vill ha friska 

barn”.  

 

En mamma beskriver att själva namnet särskola hade en stor del i att familjen tvekade inför en 

 v    y        v      . P pp       y                  “J         ä             å  å    å    

idrott och när någon var dum och så - det var ett skällsord. Ditt jävla sär, skrek de. 

T ä             å          ”.                              v       sonens epilepsi där drömmen 

var att ett tillfrisknande skulle komma och att detta skulle leda till att sonen skulle kunna 

fortsätta att tillhöra grundskolan. En läkare hade tidigt berättat att epilepsi kan gå över i 

puberteten. Familjen hoppades på olika lösningar där läkarens förhoppningar, föräldrarnas 
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förväntningar på medicinering och andra, naturliga, förändringar skulle ändra villkoren så att 

sonen skulle bedömas som normalbegåvad. Processen tills dess att föräldrarna accepterade 

skolplaceringen tog, enligt mamman, två till tre år och hon beskriver sig själv i efterhand som 

                             äpp                  “ å v        vå         äpp             å  ä  

            ä                   v            ”.  

 

En pappa berättar om sin dotter att han undrade varför resurser inte satts in tidigare när hon 

efter en massa tester slutligen rekommenderades särskola. Vid tillfället för intervjun antar han 

dock att extra insatser sannolikt inte hade hjälpt hans dotter och troligen inte heller andra barn 

i dotterns situation.  

 

Två av mammorna skiljer sig från resten av föräldrarna då de tidigt uppmärksammat fysiska 

avvikelser hos sina döttrar samtidigt som de misstänkt att något varit annorlunda. Redan när 

flickorna var spädbarn förberedde sig mammorna på att döttrarna i framtiden skulle behöva en 

skolgång i särskolan. 

 

En av mammorna berättar om hur hon      ä                          “Gå            ä    

och sedan får man reda på det. Nu kunde vi faktiskt börja bearbeta det tidigt och det hjälpte. 

Det var      ”. 

6.5 Att acceptera sitt barns särskilda behov  

Under flera av intervjuerna beskriver föräldrarna hur de till slut accepterade tanken på att 

deras barn skulle gå i särskolan. En mamma berättar att hon kände att skolplaceringen var rätt 

så snart henne                    ä         “     å                  ä   å                     v   

 ä  ”.  

 

En annan mamma konstaterar att hon länge bromsade sonens byte av skolform medan hon 

senare kände att hon borde ha släppt taget och låtit honom byta skola tidigare  “J        ä    

ibland att vi borde ha tillåtit att han gått till särskolan ett eller två år tidigare. Då hade han 

       v     ä     ä             ä                    v          …”.  

 

Möjligheten för eleverna att känna sig bäst i klassen omnämns som en stor fördel med 

särskolan. 
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En pappa berättar att när familjen slutligen accepterat att sonen hade en utvecklingsstörning 

   v                      å      pp           p            “Då v                   v        

mängden och så började vi acceptera                      å…               ä      vä       

vä          . I  ä                                        ”. 

6.6 Tankar om grundskolan som alternativ  

De flesta av de intervjuade föräldrarna uttrycker en oro inför vad som kunde ha hänt om deras 

barn fått gå i grundskolan. En mamma gissar att dottern hade kunna utsättas för mobbing och 

skällsord och att flickan tillsammans med vad mamman beskriver som normalfungerande barn 

                             p.                                  “              li problem 

                            .                              å   ä            å  ä ”.  

 

En annan mamma berättar om erfarenheter hon har av en bekant som har en flicka med autism 

som gick i grundskolan. Flickan hade det, enligt mamman, jättejobbigt och hyllar särskolan 

där det finns plats för avvikare som får vara som de är utan att bli utpekade. Hon spekulerar 

                                             “I v                ä                             

passar in och som man tänker - varför utsätte                          ä ?”. 

 

En pojke beskrivs av sin pappa som en främmande fågel under sin tid i grundskolan. Under 

grundskoletiden trivdes inte pojken och detta, menar pappan, att resten av familjen kunde 

känna och se.  

 

En mamma berättar att sonen efter bytet av skolform gick från att vara sämst till att vara bäst i 

klassen. Han slapp dessutom grova kränkningar och båda föräldrarna berättar om hur skolan 

sett till att sonen fått en meningsfull framtid efter särskolan. De tror att många år av 

misslyckade studier på gymnasieskolans introduktionsprogram skulle ha lett till en ytterst 

osäker framtid. 

 

P pp             “ å                               v  ä      v      ä                       

 ä    y       ä                  ”.  

 

En annan pappa beskriver en tänkt fortsättning i grundskolan som en tid där han gissar att 

dottern hade kommit allt mer efter i skolarbetet då han säger sig veta att hans dotter frågar 

mer och vill ha mer hjälp än vad han förväntar sig att en lärare i grundskolan kan hinna med.  
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En mamma berättar att hon tror att en grundskoleklass skulle ha varit för stimmig för hennes 

dotter. Hon menar att små barn kanske hade fungerat väl ihop med dottern men att då barn 

blir äldre tar de till sig många fördomar och värderingar kring människor som är annorlunda 

oavsett om det som är annorlunda bottnar i en utvecklingsstörning eller inte. Mamman säger 

sig inte vara säker på vilken skolgång hon hade föredragit men menar att hon alls inte 

upplevde särskolan som något negativt. Hon säger sig tro att: “Allt som är annorlunda - då 

          vä         ”.  

 

E                             ”D           v                   å                         ”. 

 

E  p pp          ä        “ ä                            å    å      ä       ! D    å       

vara ett fruktansvärt bra betyg till särskolan om man tänker att man skulle ta ett barn utan 

             ä              pp          ä    å            å        ä     p      .” 

6.7 Inkompetens eller okänsligt bemötande i samhället 

Kring flera av barnen säger sig föräldrarna ha upplevt inkompetens hos eller okänslighet vid 

kontakter med samhällets representanter. En pappa berättar att testresultaten då hans son 

under lågstadiet diagnostiserades kom som en chock då resultaten redovisades mycket klart 

     y       “D   där testaren sa att han hade en utvecklingsstörning… Han var rätt rak och 

  … Då                  ”.           äv               p               ä      å     

oskyldigt blivit tagen av polisen då pojken ansetts uppföra sig märkligt. I samband med 

polisingripandet behandlades pojken utan hänsyn till sitt handikapp och familjens tillit till 

poliskåren har efter händelsen minskat.  

 

En mamma berättar om hur bryskt hon anser sig ha blivit behandlad när hennes dotter var två 

veckor gammal. En barnläkare uttalade sig då utan vidare förklaring om hur denne trodde att 

  v                                                 ä         “Då  ä         ä     ... Nä       

barn ska börja på särskolan... Jag, bara - v  å  ä      ?”. M            v    ä            

en smäll då hon som ung nybliven mamma hade önskat sig att behandlas försiktigare av 

läkaren. Hon berättar vidare om många tillfällen då hon anser att skolpersonal inte lyssnat på 

hennes oro kring dotterns rymningsbenägenhet. Hon menar att personal trots tydliga 

instruktioner lämnat flickan obevakad - något som resulterat i att flickan försvunnit och fått 

eftersökas.  
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E           ä                 ä     v      å                ä                        ”D      

            ”. M            v                  ä               e presentationen av 

utredningen som opsykologiska och dåliga där resultaten kastades i ansiktena på föräldrarna. 

“v           y     v           p y                  v        v                            

och det hade kanske inte jag lagt märke till att han v    å  y               ”. Äv          

kontakter med samhället har enligt mamman vid vissa tillfällen varit klumpiga och okänsliga. 

 

En pappa berättar att familjen vid flera tillfällen ställt krav på skolan men att skolan varit 

långsam och att de insatser som utlovats uteblivit.  

 

Två föräldrar beskriver vikten av att möta rätt personal. De beskriver hur insatserna från 

tjänstemän med samma ansvarsområden skiljer sig åt beroende på vilken kommun man bor i 

och vilket engagemang personerna visar. Den ena föräldern förklarar förändringen efter att ha 

  y                           “V                                                          

     ”. 

6.8 Kompetent personal och små elevgrupper 

I alla intervjuer tar föräldrarna upp fördelarna med kompetent personal och små elevgrupper. 

Två föräldrar likställer personaltäthet med trygghet och poängterar att det är viktigt med 

relationerna i personalgruppen. En pappa anser att de små grupperna tillåter personalen att 

utveckla varje individ på ett bättre sätt. Särskilt nöjd är han över den personkemi som uppstod 

                          ä         y       ä         “D    ä       å vä . D   v          

hjälte i hans liv...     v         x  p       ”.  

 

En mamma beskriver på liknande vis hur viktig relationen mellan hennes dotter, läraren och 

assistenten var under de sista åren i skolan. Hon berömmer även kontakten mellan sig själv 

          ä       å      pp         ä           y              ä       “                 på 

samma dag. Alltså, han brydde sig inte om det var helg      ”.  

 

En mamma jämför det hon upplevt som stor kompetens i särskolan med goda relationer och 

ambitiös och kompetent personal med dotterns boende där personalomsättningen gjort att 

              pp  v                          y                ”D   ä   ån genomströmning av 

personal på boendet, ja kanske även på daglig verksamhet… Jag som mamma hinner precis 
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              …      å  ä  ä         v                              … Då får man reda på att - 

                ”. 

 

En majoritet av föräldrarna berättar om lärare de uppfattat som bättre och mer kompetenta än 

andra då dessa lyckades bygga starka relationer med eleverna. Flera av föräldrarna beskriver 

särskolans mindre elevgrupper och stora kompetens som ett slags ideal som de önskar att fler 

              v           å  pp  v . “... ä                      pp                               

       ä  . D           ä   på       v             v                 v            ä        ”  

förklarar en förälder.  

 

En mamma utvecklar vikten av den goda relationen till skolpersonalen:  

 

De gjorde det så lätt för oss också. För hon har ju alltid haft svårt att sova så hon kunde somna 

klockan fem eller sex på morgonen eller någonting och så skulle hon upp till förskolan eller 

skolan klockan åtta. I                             v       …  å           ä    å  ä  “V      

vad, strunta i... sätt henne i vagnen, ta henne som hon är. Kom till oss. Vi fixar det! Håll inte 

på       ä  ” - Det gjorde det ju att det var så enkelt. De förstod! 

 

Ytterligare ett  x  p   på    p     v  pp  v                 v               ä          “M   

                    ä      ä            yp 37 v  v             … D   p      v              

        .                          å         …      å            äv                     på 

           ä  . J      ä  v                     ”     ä        p pp .  

6.9 Rutiner och struktur 

Många av de intervjuade öräldrarna betonar vikten av återkommande rutiner och fasta dagar. 

En mamma ställer skolan mot dagcenter och menar att skolans fasta rutiner med scheman där 

aktiviteter sker vid samma tidpunkter och på samma veckodagar gav hennes dotter en mer 

lättbegriplig och meningsfull tillvaro än den mindre strukturerade vardag dottern senare fått 

  v      på            “I        ä                 risk som på dagcenter att det blir lite av 

förvaring, för i skolan är det scheman och rutiner -            ”. 

 

En mamma berättar att somrarna är jobbiga för hennes dotter då alla rutiner som styr upp livet 

försvinner tills hösten med bestämda scheman gör att livet åter blir hanterbart: “Då kommer 

            v                                    v       .      v               ”.  
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Två av föräldrarna berättar om att deras söner fungerar väldigt bra så länge det finns struktur 

och rutiner. Så snart strukturerna faller menar de att pojkarna mår och fungerar sämre. En 

mamma förklarar vikten av struktur, tydlighet och rutiner för att hennes flicka ska få en 

                  y      .                                              å  ä   “N         

bussen. Nu hoppar j    v       . N   å                      ä … N   å             

p         . N               . N  å           ”. 

6.10 Traditionella skolämnen och vardagskunskap 

Förekomsten av viss undervisning i traditionella skolämnen saknades av flera föräldrar. När 

de talar om svenska och matematik anar vi att de anser att högre krav och intensivare 

undervisning hade kunnat leda till en enklare vardag i vuxenlivet. När det gäller vardagen i 

vuxenlivet berättade alla föräldrarna om vikten av att särskolan lär ut vardagskunskap. En 

mamma önskar att hennes dotter hade fått lära sig ännu mer om datoranvändning och 

                   ä                         v       . “Nä               y                 

önskat lite mer av det här basala, kanske med datoranvändning, vanliga var    … att lära sig 

                                    v         ...”.               v                         

     ä         v   “...   p     ä  v                                         ...    å             

nära - det kan vara känsligt. Så att få lära si                  ä             ä  v       …     ä  

 y          v                          v               v         ä v  ä    .” 

  

En pappa berättar om hur viktigt han anser det vara att sonens klass ofta diskuterade om hur 

samhället fungerar och vad som kan hända om man agerar på olika vis. Han menar att sonen 

                 v    y                        v  .”D  p               . D   v              

      ä                  v  ”.       p pp       x  p   på                                

med intellektuell funktionsstörning när de inte fått lära sig hur människor kan utnyttja dem: 

“         p               ?      å -              pp     ä          …                        

lite pengar också? Jag lovar dig -                       v            …”.  

 

Tre mammor lyfter fram att det är bra att deras dö       å    ä           å       . “           

                 å               ä v          vä        v      . D   ä       ä             v  …”  

säger en av mammorna. Detta tolkar vi som att hon värdesätter övningarna i 

vardagskompetens. 
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En pappa tycker det är bra att dottern fått lära sig att tvätta och laga mat. Han önskar att 

flickan hade fått lära sig mer vardagsmatematik för att bättre klara av att handla och förstå 

instruktioner. “J         ä           ä   . D    å                          å     v            

hantera pengar. Men om hon handlar någonting för, säg 75:50 och hon lämnar en hundralapp. 

Då  å     .     v             y                        ”.  

6.11 Övergång till gymnasiesärskolan 

Under de flesta intervjuerna berättar föräldrarna om hur övergången från grundsärskola till 

gymnasiesärskola fungerat. Berättelserna kan sammanfattas med att föräldrarna upplevt 

övergången som mycket bra då eleverna fått göra studiebesök och praktisera på 

gymnasiesärskolan och övergången därmed blivit mycket smidig. En mamma säger sig inte 

                   ”By                   å? M                  vä ?”                         

det nog berodde på att skolan hade en samsyn. “Allt var tydliggjort och förberett. Hon hade 

goda relationer med den nya personalen så inget kändes nytt”.  

6.12 Ungdomarnas sysselsättning efter avslutad skolgång  

Under alla intervjuerna berättar föräldrarna om vad som hänt deras barn efter avslutad 

skolgång. De beskriver aktiviteter som sträcker sig från daglig verksamhet och vidare studier i 

folkhögskola till mer traditionella arbeten med lönebidrag. Alla är mer eller mindre tydliga 

när de beskriver hur skolgången i särskolan och ansträngningar under den tiden lett fram till 

att ungdomarna idag har någon form av sysselsättning. En pappa sammanfattar sin sons liv 

                  “D              v                                  på          p    .     

         ä p       ”.  

 

En ma         pp  v   v   å       å             v x    v på                 ä    “B            

vårt barn har de svårigheter som hon har så fanns det inga alternativ efter skolan. Jag hade 

                   …          ä p             v   å         äv           bara ett 

         v…      å              …”. 

6.13 Övergripande reflektioner om bemötande i skolan och 

undervisningens innehåll  

Alla vårdnadshavare talar om vikten av vardagskunskap. En pappa påtalar hur tacksam han är 

att hans barn i särskolan har fått lära sig att visa respekt, passa tider och att sätta gränser för 

sådant som inte känns bra för en själv. Att hans barn idag själv kan skriva ett begripligt sms 
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uppskattas och underlättar i vardagen. En mamma hade önskat lite mer av särskolan gällande 

läsinlä         “     v                       å                  ä    p             å      

          …”.  

 

En förälder önskar att skolan hade satsat ännu mer på den allmänna vardagsträningen. I skolan 

gick man till affären, biblioteket, apoteket och andra serviceinrättningar men det hade, enligt 

föräldern, varit önskvärt att skolan ytterligare utvecklat den träningen för att främja elevens 

framtida självständighet. Flertalet föräldrar påtalar att skolans självständighetsträning är 

v     . E         ä        “  ä vständighetsgrejen, efter individuell förmåga, hela tiden har 

v                     ”              y              v                       .       ä v  ä      

kunna kommunicera och påverka sin dag är även det något som flera tar upp och de hade 

önskat att skolan ytterligare fördjupat denna träning.  

 

En mamma beskriver hur hon haft full tillit till skolan och andra professioner runt sitt barn 

“J         på                      .                                              å      

komma och bara vara ... och d   ä  vä                                    å”.             

                           v    vå                         y     ä              . “ I  ä        

fanns det folk som pushar, för hade hon bara suttit hemma då hade inget hänt. Det är bra att 

det finns kompetent och härligt folk som jobbar med det, och som vill, som inte ger upp. Som 

                 v    …          ä                …”. 

 

Föräldrarna lyfter vikten av goda relationer mellan pedagoger och elever. Exempel ges på 

pedagoger som är lyhörda, förstående, har stort engagemang och som öppnar upp sina hjärtan 

för eleverna, pedagoger som samspelar och ser möjligheter. En förälder säger om tiden i 

 ä         “    ä    ä            ä             ä                      p                 

möta människor                    ”.          ä      ä                 å                  

         ä        “ ä              …     ä   å           . D   v    pp                 v   

             . I                                 på …      å v            ä          …   n 

               v    å         ”.  
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7. Diskussion  

Efter en inledande metoddiskussion för vi en diskussion kring de resultat vi fått fram. Då 

studien utgår från det relationella perspektivet och det sociokulturella synsättet på lärande blir 

följden att resultaten kommer att speglas i de bägge lärandeteorierna likväl som i förhållande 

till tidigare forskning. Avsnittet avslutas med några reflektioner och förslag på vidare 

forskning.  

7.1 Metoddiskussion 

Vårt val att genomföra undersökningen genom kvalitativa intervjuer istället för genom en 

enkätundersökning baserade sig på att vi inspirerades av hermenutiken. Vi ville hellre nå 

några föräldrar och satsa på kvalitet i samtal istället för kvantitet. Genom samtal ville vi bjuda 

in till vidgat samtal och inte begränsa informanterna genom att inte lämna utrymme till att 

yttra tankar vilket kan bli fallet i en styrd enkätundersökning. Genom vårt val av 

datainsamling lämnade vi plats för alla deltagare att fylla på med tankar och minnen som 

annars riskerat att förbli outtalade. Vi sammanställde ett stort antal frågeställningar och ur 

dessa valde vi de frågor vi antog skulle kunna locka fram de mest intressanta livsberättelserna. 

Frågeställningarna som vi under pilotintervjuerna bedömt skulle fungera visade sig fungera 

bra som guide för att styra samtalen vid intervjutillfällena.  

 

Vår undersökning begränsade sig till åtta intervjuer och då antalet informanter var begränsat 

till tio föräldrar lade vi stor vikt vid att få en jämn representation av barn av båda könen och 

att skolformerna grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola skulle representeras. Vi 

försökte styra så att vi fick tala med både mammor och pappor till elever som gått i både 

särskola och träningsskola. Vi kan konstatera att vi med lätthet fick det antal och den 

fördelning av informanter vi önskade. När intervjuerna genomfördes upplevde vi inte att 

någon av föräldrarna kände något obehag i samband med inspelningarna. Intervjuerna 

genomfördes både i skolmiljö och i hem. För att skapa en behaglig och informell miljö 

erbjöds kaffe och tilltugg i samband med samtalen. Under samtalen tillät våra öppna frågor 

möjligheter för informanterna att förtydliga och lägga till information så att intervjuerna 

verkligen utvecklades till livsberättelser där minnen och anekdoter kom att förtydliga och 

sätta färg på föräldrarnas berättelser. Vi hade förmodat att varje möte skulle ta ungefär en 

timma. Då intervjuerna avslutats kunde vi konstatera att tiden varierade från under en timme 

till över två timmar. Vi beslutade tidigt att vi skulle transkribera intervjuerna så snart som 



Anders Karlsson och Sofia Kumlin, MDH 2018 

 

 

43 

möjligt efter varje genomförd intervju. Detta visade sig vara värdefullt då kvaliteten på vissa 

ljudinspelningar gjorde att transkriberingen av vissa stycken underlättades av att intervjuerna 

fanns i färskt minne. Det var lättare att tolka innehåll, avsikter och beskrivningar. 

 

Vi anser att vi genom vårt metodval fick en mycket trovärdig beskrivning av föräldrarnas 

upplevelser, tankar och erfarenheter genom att välja en kvaltitativ intervjumetod med öppna 

frågor. Genom vår narrativa forskningsansats har vi fått mycket detaljerade berättelser som vi 

sedan valt att sortera efter teman där vi hittat tankar som skapar sammanhang. Vi valde att 

inte presentera livsberättelserna som sammanhållna beskrivningar vilket hade kunnat vara en 

möjlig modell. Genom detta förfarande går en stor del av detaljerna i livsberättelserna 

förlorade men vi anser att vi kan utesluta vissa personliga minnen som inte är i 

överensstämmelse med de andra föräldrarnas upplevelser. Detta kan ha bidragit till att styrka 

studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Alla undersökningens deltagare erbjöds att kontakta 

oss för att komplettera intervjun med tankar som kunde tänkas dyka upp efter intervjutillfället. 

Ingen utnyttjade denna möjlighet och detta tolkar vi som att föräldrarna anser att de fick säga 

det de ville ha sagt. Etiken var god. 

 

Vi bedömer att undersökningen, trots det begränsade antalet intervjuade föräldrar, kan ge en 

inblick i de tankar och känslor som hos vissa föräldrar formas under de år de har sitt barn i 

särskolan. Även giltigheten för undersökningen bedömer vi som god då alla som intervjuats 

haft sina barn i särskolan under det senaste decenniet. Giltigheten för resultaten kan komma 

att förändras då särskolan utvecklas vidare. 

 

Då vi inte kunde finna någon forskning som utgår från likvärdiga frågeställningar som våra 

egna i samma retrospektiva perspektiv som i vår undersökning har vi studerat de 

undersökningar vi funnit som berör närliggande forskningsområden. Livsberättelser beskrivs 

som sammanfattningar av episoder med erfarenheter och upplevelser ur människors liv 

(Jepson Wigg, 2016). Vår undersökning handlar egentligen om elevers tid i särskolan men vi 

menar att undersökningen ändå kan ses som ett slags samling av livsberättelser ur ett 

föräldraperspektiv. De har fått berätta om de omständigheter och dilemman som deras barn 

varit i och som format deras möjligheter att vara i skolan, lära och utvecklas. Detta då 

vårdnadshavarnas berättelser handlar om en tid i livet då vårdnadshavarna har en tät kontakt 

med skolväsendet.  
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På grund av närheten till skolans värld påverkas i hög grad även deras liv och i synnerhet den 

del av deras liv som gett upphov till de erfarenheter de valt att berätta om i undersökningen. 

7.2 Resultatdiskussion 

Här följer en diskussion där, inspirerade av hermeneutiken, tolkar och analyserar de svar vi 

fått efter att ha sammanställt och grupperat de svar vi fått genom att ta del av informanternas 

livsberättelser.  

 

Resultatet diskuteras i fyra delar varav de tre senare har studiens centrala frågeställningar som 

rubriker. 

7.2.1 Föräldrars tankar om särskolan 

De föräldrar som ingick i undersökningen hade olika utgångspunkter för att berätta sina 

livsberättelser. De har idag ungdomar som avslutat sin skolgång och de kan alltså se tillbaka 

på ungdomarnas skoltid och deras förutsättningar i skolan. Hälften av deras barn hade börjat 

sin skolgång i träningsskolan och dessa föräldrar hade därför ingen möjlighet att relatera till 

en tid där deras barn gått i grundskolan. Den andra hälften föräldrar hade alla barn som gått en 

tid i grundskolan innan en placering i grundsärskolan blivit aktuell. Detta gör att 

utgångspunkten vad gäller erfarenheter och upplevelser (Jepson Wigg, 2016) i grunden är 

olika för föräldrarna. Då vi inspirerats av hermenutiken (Westlund, 2016) har det varit möjligt 

att låta föräldrarnas berättelser omfatta så stora delar av barnens liv att vi ändå kunnat finna 

samband som vi tolkat som jämförbara upplevelser. Åsikter om fördelar med små elevgrupper 

har varit återkommande i intervjuerna oavsett om den berörda eleven gått i träningsskolan 

eller särskolan. Dessa fördelar har beskrivits på olika vis där man ofta gjort jämförelser med 

hur elevens skolgång kunnat se ut vid en skolgång i grundskolan. Vi anser att de flesta 

föräldrar tänker i ett kategoriskt perspektiv (Ahlberg, 2013) när de beskriver vad som kunnat 

hända vid en placering i grundskolan. Föräldrarna fokuserar på sina barns svagheter och radar 

upp flera scenarion där deras barn hade kunnat bli särbehandlade på ett negativt sätt om inte 

särskolan funnits, en skolform som de anser vara tillåtande för människor som avviker från 

den gängse normen. Detta kategoriska perspektiv ser vi lysa igenom vid många tillfällen 

under intervjuerna då vi tycker oss förstå att föräldrarna är helt övertygade om att deras barn 

är avvikande och i behov av en annorlunda behandling jämfört med ett normalpresterande 

barn. Under alla intervjuer lyftes små undervisningsgrupper som en av de största fördelarna 

med en skolgång i särskolan. Fördelarna med de små grupperna förklaras med möjligheten till 
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bättre individanpassning och bättre uppmärksamhet för varje elevs behov. Flera av föräldrarna 

tycks, enligt oss, även se ett samband mellan små elevgrupper och en mycket god kontakt 

med en särskild vuxen som kommit att spela en stor roll i elevens liv både under och efter 

skoltiden. De flesta föräldrarna tar upp vikten av goda relationer. I vår undersökning har vi till 

största delen mött nöjda föräldrar som tycker att samarbetet har fungerat och att detta bland 

annat resulterat i trygga barn. Resultaten påminner om vad Inga Andersson (2003) konstaterat 

angående hur relationen mellan personal och elever i grundskolan påverkar trivsel och 

familjesituation. Alla föräldrarna talar, på olika sätt, om vikten av att bli så självständig som 

möjligt inför resten av livet. De har övervägande positiva erfarenheter kring lärande och 

kunskap. De anser att särskolan har arbetat mycket kring självständighet och 

vardagskunskaper men de hade önskat en ännu mer omfattande utbildning inom dessa 

områden. 

7.2.2 Hur föräldrar retrospektivt upplever att barnets skolgång fungerat 

Alla föräldrar som ingår i studien har positiva minnen från barnens skolgång i särskolan. 

Detta stämmer väl överens med Norenboms (2016) undersökning där föräldrarna verkar 

samstämmiga i sitt omdöme att särskolan är en trygg plats med eleverna i fokus. Något vi 

bedömer som särskilt uppskattat bland föräldrarna är att barnen inte inkluderats i grundskolan 

utan att de genom skolgång i särskolan fått en möjlighet att utvecklas i en lugnare takt med 

större inslag av individanpassning. Att barnen slipper gå i klasser där de upplever sig själva 

som udda och lågpresterande och istället får en bättre möjlighet att accepteras och kunna 

prestera i nivå med klasskamraterna uppskattas. En majoritet av föräldrarna berättar om 

kompetenta pedagoger som anpassar kontext och undervisning i linje med vad Ahlberg (2013) 

förespråkar. Crain (2011) beskriver hur det sociokulturella perspektivet kan genomsyra en 

lärandesituation. Informanterna i undersökningen beskriver flera episoder där barnen mötts av 

kompetenta pedagoger som byggt upp en god relation för att sedan kunna bygga kunskap med 

avstamp i både en god känsla för vad varje elev behöver och där pedagoger etablerat en god 

personlig kontakt med eleverna. Särskilt nöjda bedömer vi att de föräldrar är vars barn mött 

pedagoger som funnit gemensamma beröringspunkter med sina elever genom att dela 

intressen med eleverna eller genom att hålla kontakt utanför den schemalagda 

undervisningstiden. Ett fungerande samarbete mellan hemmet och skolan utgör goda 

möjligheter för elevens utveckling. 
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De negativa erfarenheter som omnämndes då åren i särskolan summerades av föräldrarna 

rörde i hög grad traditionella skolämnen, vardagskunskap och problem med personal.  

Flera föräldrar önskade högre ambitionsnivå från lärarna både vad gäller teoretiska ämnen och 

det vi valt att kalla vardagskunskap. Vår tolkning är att dessa föräldrar är mycket angelägna 

om att deras barn ska ha de bästa möjliga förutsättningarna för ett fungerande vuxenliv då 

studierna avslutats. De föräldrar som upplevt problem med personal har i de flesta fall kunnat 

förbättra situationen genom att påtala de upplevda bristerna för de personer som upplevts 

agera felaktigt. I ett fall upplevdes ingen förändring innan familjen flyttade till en annan 

kommun och där anser vi att vi inte kan bedöma personalens lyhördhet och 

förändringsbenägenhet då skolgången fortsatte i en annan kommun innan problematiken lösts. 

I detta fall bedömer vi att en misstro mot skolpersonal etablerats på liknande sätt som Dobbins 

och Abbot (2010) beskriver. Även i Lidqvist-Johanssons (2014) undersökning redovisas hur 

mammor upplevt problem med pedagogisk personal. Dock skiljer sig våra resultat från både 

denna och den nordirländska undersökningen då vi sett en övervikt av positiva omdömen om 

särskolans personal. Berthén (2007) nämner resultat från undersökningar gjorda av Skolverket 

som visar att barn och föräldrar oftast trivs inom eller med särskolan. 

7.2.3 Förväntningar som fanns då det bestämdes att barnet skulle gå i 

särskola 

Tidpunkten då föräldrarna i studien fått reda på att deras barn rekommenderades en skolgång i 

särskolan varierade. Hälften av barnen har intellektuella funktionsnedsättningar som gjort att 

de diagnostiserats mycket tidigt i livet medan den andra hälften börjat i grundskolan för att 

efter några avklarade årskurser utredas och placeras i särskolan. Oavsett när föräldrarna fått 

reda på att deras barn inte förväntades klara en skolgång i grundskolan visar vår studie att 

beskedet att barnet bedöms lämpligt för särskolan sätter känslor i gungning. Att nästan alla 

föräldrar får svårt att minnas tiden då en särskoleplacering föreslogs kan förklaras med att 

händelserna ligger många år tillbaka i tiden. Vi tolkar även dessa svårigheter att minnas som 

resultatet av att föräldrarna känslomässigt var i chock när villkoren för deras barns framtid 

presenterades. Vi anser att vår tolkning förstärks av det faktum att föräldrar använt ord som 

“      ”  “     p      ”     “             ”  ä             minnas denna tid. De intervjuade 

föräldrar som fått beskedet vid ett tidigt skede tycks ha hunnit bearbeta insikten om barnets 

kommande skolgång innan skolgången påbörjades. När den hälft av föräldrarna som under en 

tid haft sina barn i grundskolan beskriver sina minnen från övergången mellan grund- och 

särskola tycker vi oss se tecken på att de upplevt förändringarna så dramatiska att de fått svårt 



Anders Karlsson och Sofia Kumlin, MDH 2018 

 

 

47 

att reflektera över tiden för byte av skolform. Där vi räknat med att föräldrarna skulle 

redogöra för sina förväntningar på särskolan mötte vi beskrivningar som visade hur minnen 

rörande hanteringen av övergången ofta överskuggade tankar kring skolgången. En majoritet 

av föräldrarna tycks, enligt oss, istället ha upplevt en anstormning av människor med olika 

yrkesroller som, ibland på ett okänsligt sätt, presenterat utredningar som förändrat livet och 

framtiden för familjerna.  

7.2.4 Skolans betydelse för övergången till vuxenlivet 

Då alla föräldrar under intervjuerna berättade hur deras barn har någon form av sysselsättning 

efter skolgången bedömer vi att detta anses som viktigt. De före detta elevernas 

förutsättningar varierar idag från uppdrag på dagcenter till service- och industriyrken hos både 

kommuner och privata arbetsgivare. Vi bedömer att skolans inblandning i att skapa 

praktikperioder som lett fram till barnens sysselsättning efter skoltiden upplevs som mycket 

viktig av föräldrarna. Detta överensstämmer med Kostiainen och Petterssons (2007) 

undersökning. Mineur (2013) drar slutsatsen att gymnasiesärskolan har en positiv inverkan på 

ungdomarnas möjligheter att få jobb efter fullgjord skolgång.  

 

Även i perspektivet av avslutad skolgång återkommer flera föräldrars berättelser till hur 

viktigt de anser det vara att eleverna får lära sig vardagskunskap. Flera av eleverna bor idag 

inte kvar hos sina föräldrar och flera av föräldrarna återkommer i intervjuerna till hur viktigt 

de anser det vara att särskolan lär ut kunskaper både om hur man kan utnyttja sina rättigheter i 

samhället och hur man kan bli en så självständig individ som möjligt. Vår studie skiljer sig 

från det Berthén (2007) fann i sin doktorsavhandling. Vi tolkar det som att kritiken kring 

omsorgshanteringen, att skolan ställer för låga krav och erbjuder för få möjligheter till lärande 

i särskolan, ses som något negativt medan föräldrarna i vår studie framhåller vikten av 

vardagskunskap, något vi anser till stor del kunna vara kunskaper som eleverna kan 

tillgodogöra sig under omsorgshanteringen.  

 

Samtalen med föräldrarna har genomsyrats av en tilltro till särskolans resurser, kunskap och 

betydelsen av att få ett personligt och relationellt bemötande. Ett relationellt bemötande som 

vilar på anpassat och empatiskt förhållningssätt ses av föräldrarna som helt avgörande för att 

få vardagssamverkan och livsutmaningarna att bära hela vägen genom skolan. Skolan behöver 

rusta barnen för att möta livet efter särskolan.  
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8. Förslag till vidare forskning 

Under arbetet med denna studie har det blivit tydligt att föräldrar ofta upplever starka känslor 

i samband med att deras barn utreds, diagnostiseras och placeras i särskolan. Vissa 

representanter för olika yrkesgrupper beskrivs som okänsliga i en tid då villkoren för livet 

förändras. Vi skulle gärna se en studie som undersöker hur myndigheter och skolor 

kommunicerar med föräldrar som har nydiagnostiserade barn.  

 

Alla föräldrar i undersökningen uttrycker hur viktigt de anser det vara att deras barn ska klara 

så mycket som möjligt på egen hand i livet. Vi skulle välkomna en studie som undersöker 

vilka vardagskunskaper skolan kan bidra till att elever i särskolan får lära sig och hur det 

skulle kunna säkerställas att elever får lära sig de vardagskunskaper de kan tillgodogöra sig. 

Tolkning av elevens utrymme i den proximala zonen - kanske kan mer specifika samtal med 

föräldrar bidra till detta? 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

        

         

 

 

En förfrågan om deltagande i en studie.  

 
Denna inbjudan riktar sig till vårdnadshavare som tidigare haft sitt barn i särskolan 
 

Vi är två studenter som läser till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning vid 

Mälardalens Högskola. Nu är vi inne på sista läsåret och under vårterminen 2018 ska vi 

genomföra vårt examensarbete och önskar därför att komma i kontakt med vårdnadshavare till 

ungdomar som har avslutat sin utbildning i särskolan. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka vårdnadshavares förväntningar på och 

erfarenheter av särskolan. Vi kommer att utgå från följande frågeställningar: 

- Vilka förväntningar fanns då det bestämdes att barnet skulle börja i särskolan? 

- Hur minns du skoltiden nu när skolgången avslutats? 

- Hur har skolan påverkat möjligheterna för ditt/ert barn att fungera i samhället efter avslutad 

skolgång? 

 

 

För vår studie önskar vi att få intervjua er vårdnadshavare för att få en bild av hur ni upplevde 

barnets tid i skolan. Därför hoppas vi att du vill ställa upp på en intervju med någon av oss. 

Intervjun beräknas ta cirka 60 minuter. Tid och plats bestämmer vi i samråd med dig. För att 

kunna fokusera i lugn och ro på själva samtalet önskar vi att intervjuerna spelas in för att vi 

sedan ska kunna transkribera dem till text och därefter göra en analys av materialet. 

För studien gäller Vetenskapsrådets etiska forskningsregler. Det innebär att du i förväg har 

fått information om studiens syfte och att ditt deltagande är frivilligt. Du kan när som helst 

avbryta intervjun och därmed ditt deltagande i studien. Ditt deltagande kommer att bearbetas 

konfidentiellt. Det innebär att det inte kommer framgå vem som har deltagit samt att 

resultaten endast kommer användas i denna studie. Allt material kommer att förvaras på en 

säker plats och allt blir raderat efter studiens färdigställande.  
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Efter vår examen kommer studien att publiceras där andra studenter och forskare kan läsa den.  

Vi räknar med att genomföra intervjuerna under januari-februari 2018.  

Vi hoppas att du vill medverka. Din medverkan skulle vara till stor hjälp för vår studie. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Anders & Sofia 

  

 

 

 

Vid eventuella frågor är du välkommen att ringa eller maila någon av oss. 

 

Anders Karlsson 0705-68 15 86    Sofia Kumlin 0706-17 17 18 

akn15014@student.mdh.se    skn15008@student.mdh.se 

 

Student vid Mälardalens högskola   Student vid Mälardalens högskola 
 

 
 

Handledare 

Mälardalens högskola 

Gun-Marie Wetso 

telefonnummer: 073 – 55 11 636 

e-post: gun-marie.wetso@mdh.se 

  

mailto:gun-marie.wetso@mdh.se
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Svar om deltagande i studie 

 

Jag har blivit tillfrågad om att deltaga i Anders Karlssons och Sofia Kumlins studie om 

elevers tid i särskolan. Jag har blivit informerad om vad studien handlar om och vad som 

gäller kring anonymitet, redovisning av undersökningens resultat och att jag när som helst kan 

avbryta mitt deltagande.  

 

 

Datum___________________

 Underskrift______________________________________

__ 

 

 

 Namnförtydligande_______________________________

__ 

 

 

 

Denna anmälan om deltagande i studien skickas tillbaka i bifogat portofritt kuvert. 
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Bilaga 2  

Frågor 
 

1. Berätta lite om ditt barn.  

Hur var tiden före skolan? Hur tänkte du om situationen? Hur verkade ditt barn tänka 

om situationen? 

 

2. Hur många år gick ditt barn i särskolan? 

Har ditt barn gått i grundsärskola eller träningsskolan? OM barnet även gått i 

grundskolan: Berätta om tiden i grundskolan. Vilka var skillnaderna? 

Har ditt barn gått i hemkommunens särskola?  

  

3. När erbjöds ditt barn att gå i särskolan?  

Om du tänker tillbaka. Hur kändes det när skolplaceringen blev aktuell? Vad föregick 

skolplaceringen? Vem tog initiativ till placeringen? Vilka var inblandade vid 

placeringen? Hur reagerade barnet på placeringen? Vad tänkte du om placeringen? 

Beskriv hur processen fram tills dess att placeringen var klar gick till. 

 

4. Fanns det fördelar med en skolgång i särskolan?  

På vilka sätt var skolplaceringen bra för barnet? Hur märkte du dessa fördelar? 

Beskriv vad du tror hade hänt utan dessa fördelar? 

Fanns det nackdelar med en skolgång i särskolan? Hur påverkade dessa nackdelar 

barnet? Hur upptäckte du det? Berätta om vad du tror hade hänt om dessa nackdelar 

inte funnits? 
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Var det någon särskild period i särskolan som kändes bättre än andra? Vad berodde det 

på i så fall? Berätta om tiden före och efter denna period? Vem eller vad berodde 

skillnaderna på? 

 

5. Hade särskolan kunnat erbjuda mer än vad som erbjöds?  

Vilka typer av stöd fick eleven och var dessa tillräckliga? Vilket stöd skulle du ha 

önskat? Vilken typ av stöd var positivt? Kan du ge exempel på vilken skillnad du tror 

att stödet ledde till? 

 

6. Hur var kontakterna med personalen i skolan?  

Fanns där någon som upplevdes viktigare än andra? På vilket sätt skilde sig hen från 

resten? Ge exempel på vad hen gjorde som andra inte gjorde?  

 

7. Hur var kontakten med kompisar?  

Var kontakten med kompisar lika stor/liten genom hela skoltiden? Hur påverkade 

kontakten med kompisar tiden i skolan? Berätta om hur kontakterna med kompisar 

fungerade. 

 

8. Hur var tiden under gymnasieåren? Hur såg det ut då?  

Hur reagerade eleven på nya lärare och klasskamrater? Hur fungerade övergången från 

grundsärskolan till gymnasiesärskolan? 

 

9. Har eleven på något sätt kunnat berätta eller visa något från skolan som fått dig att 

reagera? Kan du ge exempel på detta? Vad gjorde du när du fick veta detta? Vad hände 

då? Var det något som borde ha gjorts annorlunda? 



Anders Karlsson och Sofia Kumlin, MDH 2018 

 

 

59 

 

10. Var det något du som vårdnadshavare känner att du kunde ha gjort annorlunda? 

Ge exempel på vad du kunde ha gjort annorlunda? Vad tror du hade hänt då?  

 

11. Berätta om vad du tror är den största skillnaden mellan särskolan och grundskolan? 

 Tycker du att detta är bra eller dåligt? Borde skillnaderna vara större eller mindre? 

 

12. Vad händer i livet för eleven när skolan är slut? 

Har särskolan med denna fortsättning att göra? Hade skolgången kunnat vara 

annorlunda med tanke på elevens sysselsättning i dagsläget? Vad tänker du om 

situationen just nu? Hur reagerar barnet på det som särskolan lett fram till? 

 


