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Sammanfattning  

 

Detta är en småskalig studie inom speciallärarprogrammet, inriktning utvecklingsstörning. 

Studien har en kvalitativ forskningsansats där metodansatsen är inspirerad av fenomenologin. 

Syftet med studien var att beskriva och analysera några lärare, elevassistenter, elever och 

vårdnadshavares erfarenheter och upplevelser av skolformsövergångar i de senare skolåren, i 

årskurserna 4–9, från grundskola till grundsärskola. Data samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer, gruppintervjuer och telefonintervjuer. Sammanlagt har 17 informanter intervjuats i 13 

intervjuer. Resultatet visar att det finns rutiner men att dessa inte alltid följs vid 

skolformsövergång. Studien visar också på en upplevelse av att det finns brister i 

kommunikationen mellan de olika skolformerna. Resultatet visar även att elever upplever en 

högre grad av studiero, och att både elever och vårdnadshavare berättar om ett mer positivt 

bemötande från personal och elever i grundsärskola än i grundskola. En förbättrad studiero i 

grundskolan, ett ännu bättre bemötande från personal i grundskolan samt att grundskolans 

personal utvecklar sina kunskaper om vad en intellektuell funktionsnedsättning innebär skulle 

kunna underlätta skolgång i grundskola och skolformsövergång från grundskola till 

grundsärskola för elever med intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Nyckelord 

 

Grundsärskola, grundskola, intellektuell funktionsnedsättning, skolformsövergång, kontinuiteter. 
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Förord 
 

”En vecka går fort” är ett citat från en släkting till Kajsas (en av författarnas) make. Vi vill säga 

att 3,5 år går fort! Nu är vi i hamn med denna småskaliga studie som varit en stor del av våra liv 

under det senaste året; vårt sista år på speciallärarprogrammet. Vi har arbetat med alla delar i 

denna småskaliga studie gemensamt. Från inläsning av litteratur, till intervjuer, bearbetning av 

insamlat data och förord. Under arbetets gång har vi skrivit i Word online, som har gjort det 

möjligt att skriva i samma text på varsitt håll.  

Vi vill rikta ett tack till de lärare, elevassistenter, elever och vårdnadshavare som har berättat 

om sina upplevelser och erfarenheter i intervjuer. Vi vill också tacka våra familjer som har stått 

ut med våra långa telefonsamtal med varandra där vi bland annat diskuterat ordval och innehåll i 

flera timmar. Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Johanna Lundqvist för all stöttning 

och vägledning genom arbetets gång med denna småskaliga studie. Tack!  

Till sist vill vi ge oss själva en klapp på axeln då vi under flera års tid, samtidigt som vi har 

studerat, även har arbetat inom den skolform som ligger oss varmt om hjärtat. Dessa år har 

inneburit tuffa perioder då vi slitit vårt hår men också mycket skratt och glädje. Vi har haft 

många långa och givande samtal och diskussioner till och från vår studieort Västerås men också i 

telefonen och vid våra träffar. Vi känner att speciallärarutbildningen har gett oss mycket. Den har 

gett oss ny kunskap men den har också gett oss en ny vänskap i varandra. Vi har fått nya 

perspektiv och en större kunskap.  

 

 

Hälsingland, december 2019 

Annica Brunzell och Kajsa Hjelmblom 
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Inledning 
 

Skolövergång eller skolformsövergång, oavsett var och när den sker, kan vara svår för elever och 

deras vårdnadshavare. En skolövergång kan vara när en elev går från förskola till förskoleklass 

eller från mellanstadiet till högstadiet. En skolövergång kan också vara att en elev byter 

skolform, till exempel från grundskola till grundsärskola, vilket kallas för skolformsövergång i 

denna studie. 

I arbetet i grundsärskola möter lärare och elevassistenter elever som går från grundskola till 

grundsärskola. Det är viktigt att den övergången blir bra och att eleven, vårdnadshavare samt 

överlämnande och mottagande skola känner trygghet genom hela processen.  

Den forskning som finns idag (Hess, Molina, & Kozleski, 2006; Hogsnes & Moser, 2014; 

Lillvist & Wilder 2017a & 2017b; Lundqvist, 2016; Lundqvist, Allodi Westling, & Siljehag, 

2015a, 2015b) är främst inriktad på de yngre skolåren och ofta genomförd i övergången mellan 

förskola och grundskola. Tidigare studier som behandlat grundsärskolan (Berthén, 2007; 

Östlund, 2012) berör inte skolformsövergångar i någon större omfattning. Denna studie är viktig 

då det inte finns många studier som berör elever som går från grundskola till grundsärskola i 

årskurserna 4–9. Denna studie bidrar med fler perspektiv inom området: lärare och 

elevassistenters perspektiv, elevers perspektiv och vårdnadshavares perspektiv.  

För att de som arbetar i grundsärskola ska kunna bemöta och ta emot elever på bästa möjliga 

sätt är det värdefullt och avgörande med kunskap om hur skolformsövergången upplevs för 

elever som byter skolform, från grundskola till grundsärskola. Barn har rätt att komma till tals 

och det finns inga bättre än eleverna själva som vet hur det är att göra en skolformsövergång och 

vad som gör den välfungerande eller inte. 

I den här småskaliga studien undersöks vilka erfarenheter och upplevelser som några lärare 

och elevassistenter i grundsärskola och elever och vårdnadshavare har av övergång från 

grundskola till grundsärskola. Lärare, elevassistenter samt elever och vårdnadshavare får komma 

till tals om sina upplevelser av skolformsövergång vilket medför att mottagandet i 

grundsärskolan kan bli ännu bättre i framtiden. Då detta område om skolformsövergång är 

relativt outforskat kan denna studie bidra till både nya och fördjupade kunskaper.  

I den här studien används begreppet intellektuell funktionsnedsättning, förkortat IF, i de fall 

som inte källhänvisningarna säger annat. I de fall när endast begreppet funktionsnedsättning 

nämns avses alla former av funktionsnedsättningar. När inte annat anges menas i detta arbete att 

en skolformsövergång är en övergång från grundskola till grundsärskola, inriktning 

grundsärskola. Grundsärskola inriktning träningsskola omfattas inte av den här studien.  

 

Bakgrund 
 

I det här avsnittet förklaras vad som menas med IF, hur skolan sett ut historiskt för elever med 

IF, vilka skolformer som finns idag och vad som menas med en skolformsövergång. Avsnittet 

behandlar rådande styrdokument, hur ett beslut om rätten till grundsärskola går till, statistik inom 

grundsärskola samt tidigare forskning inom området.  
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Vad innebär intellektuell funktionsnedsättning? 
 

Granlund och Göransson (2011) definierar IF som att individen har svårigheter att ta in och 

bearbeta information, samt att ta till sig kunskap för att sedan tillämpa denna. Detta kan förklaras 

med försvagad intelligens och med en intelligenskvot (IQ) på under 70 (Granlund & Göransson, 

2011). En normalbegåvad individ ligger på ett IQ runt 100, vilket innebär att individer som har 

IQ 70–85 är svag- eller lågbegåvade (Tideman, 2000). Ett lägre IQ medför, enligt Granlund och 

Göransson (2011), att den enskilde individen ofta har svårigheter att självständigt klara vardagen.  

Ett sätt att definiera IF är enligt diagnosmanualen American Psychiatric Association, DSM 5 

(2014) som anser att begreppet intellektuell funktionsnedsättning tillämpas. Denna 

funktionsnedsättning är en utvecklingsavvikelse som innefattar intellektuella och adaptiva 

funktionssvårigheter. Dessa kan vara kognitiva, sociala och praktiska, och ha uppkommit under 

utvecklingsperioden. Intellektuella funktionssvårigheter innebär därmed svårigheter med att dra 

slutsatser, tänka abstrakt, planera och lösa problem.  

En person med IF har nedsatt adaptiv förmåga vilket innebär svårigheter med att 

kommunicera, fungera i sociala sammanhang och i olika miljöer, läsa av situationer, och vara 

delaktig och självständig i skola, hem och arbete. För att ställa diagnosen intellektuell 

funktionsnedsättning måste de ovan beskrivna kriterierna, det vill säga adaptiva, kognitiva, 

sociala och abstrakta svårigheter, vara uppfyllda. Dessa svårigheter graderas ofta som; lindriga, 

medelsvåra, svåra eller mycket svåra (American Psychiatric Association, DSM 5, 2014). Lindrig 

IF innebär att ha både kognitiva svårigheter och svårigheter med abstrakta och akademiska 

färdigheter (läsa, räkna och tidsuppfattning). Även att uppfatta sociala signaler samt att tolka och 

förstå andras känslor kan vara svårt. Medelsvår IF visar sig i tidig skolålder med en långsam 

språk- och kunskapsutveckling. Förmågan att läsa, skriva, räkna och att uppfatta tid liksom den 

sociala- och kommunikativa förmågan är påtagligt begränsad. Svår IF visar sig genom att 

svårigheterna blir uppenbara i utvecklandet av kognitiva- och abstrakta färdigheter såsom 

förståelsen av innebörd av pengar, siffror och tid. Individen är i behov av kontinuerligt stöd i sin 

vardag och kommunikationen utgår från en här och nu-situation med begränsat ordförråd. 

Mycket svår IF innebär att förmågan att förstå abstrakta saker saknas och att kommunikationen är 

mycket begränsad (American Psychiatric Association, DSM 5, 2014).  

 

Historia 
 

År 1842 inrättades den första skolan i Sverige, den svenska folkskolan. Folkskolan var till för 

alla barn, oavsett var i landet de bodde. Denna inrättades för att ge alla barn möjlighet att 

förvärva kunskaper och färdigheter. En ständigt aktuell fråga var förhållningssätt till dem som, 

av olika anledningar, hade svårigheter att ta till sig undervisningen och till dem som av andra 

orsaker var avvikande (Eriksson-Gustavsson, Göransson, & Nilholm, 2011). Åtgärder som 

tillämpades var bland annat att sänka kraven på dessa barn eller att låta dem gå samma årskurs 

om och om igen, om så ansågs nödvändigt. Utveckling av skolväsendet för dessa barn ledde till 

en segregation från ordinarie undervisning och till, det som upprättades och benämndes som, 

hjälp- och särklass. Samtidigt upprättades även särskilda institutioner och specialskolor för barn 

med fysisk funktionsnedsättning (Eriksson-Gustavsson et al., 2011). På 1860-talet inrättades, i 

Karlskrona av Sophia Wilkens, en skola som benämndes som idiotskola. Wilkens förespråkade 

delaktighet och integrering oavsett om en elev hade en funktionsnedsättning eller inte (Eriksson-

Gustavsson et al., 2011; Frithiof, 2007). I Göteborg, under samma tid, bedrev Emanuella 
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Carlbeck idiotskola för personer med funktionsnedsättning med hopp om att utveckla dessa till 

viktiga samhällsmedborgare. Denna skolform anses vara en föregångare till dagens 

grundsärskola (Eriksson-Gustavsson et al., 2011; SOU 2003:35).  

År 1944 trädde lagen i kraft om obligatorisk undervisning för bildbara sinnesslöa vilken 

innebar fokus på den praktiska undervisningen framför den teoretiska. Målsättningen var 

återigen att utveckla individer till samhällsdugliga medborgare (Frithiof, 2007). I mitten på 1950-

talet blev särskolan en egen skolform men inkluderade inte de personer som benämndes 

obildbara, först i samband med Lgr11 (Skolverket, 2011) ändrades namnet till grundsärskola. 

Mot slutet av 1960-talet kom omsorgslagen, och i och med den blev även de gravt 

utvecklingsstörda barnen elever. Året 1967 fick Sverige en obligatorisk skola för alla (Frithiof, 

2007). Kommunerna hade fram till 1980-talet ansvaret över grundskolan medan landstinget 

ansvarade för grundsärskolan vilken omfattades av omsorgslagen och inte kommunallagen som 

grundskolan. För att komma ifrån organisatoriska och strukturella hinder beslutades att även 

särskolan skulle lyda under skollagen (Ineland, Molin, & Sauer, 2013). Målet, när kommunerna 

som huvudmän på 1990-talet tog över ansvaret för grundskolan, var att dessa två skolformer 

skulle närma sig varandra (Skolverket, 2006). Det förekom en strävan att alla elever utifrån sina 

egna förutsättningar, förmågor, egenskaper och behov skulle undervisas gemensamt. Under 

denna period förändrades förutsättningarna i grundskolan genom att målen tydliggjordes, 

undervisningsgrupper blev större; elever förväntades även ta ett större eget ansvar och 

personalgrupper minskades. Elever med funktionsnedsättning missgynnades av dessa 

förändringar vilket medförde en ökning av diagnostisering av elever som avvek från den 

ordinarie elevgruppen samt placeringar i grundsärskola (Ineland et. al., 2013; Szönyi & Tideman, 

2011). Ökning av elever till grundsärskolan skedde under denna tidsperiod och fram till år 2010 

har elevantalet till grundsärskolan mer än fördubblats (Szönyi & Tideman, 2011). Anledningar 

till ökning beskrivs vara att grundskolans läroplan, Lpo94, under 1990-talet förändrades och att 

mer ansvar lades på eleverna själva för deras egna lärande. Ett nytt betygssystem infördes och de 

teoretiska kunskaperna fick större betydelse vid bedömning. En annan beskriven anledning, efter 

införandet av Lpo94, är också att det under den aktuella tidsperioden blev stora nedskärningar i 

grundskolan vilket ledde till minskat stöd för elever i behov av särskilt stöd inom klassens ram 

(Szönyi & Tideman, 2011).  

 

Skolformer 
 

Det finns flera olika skolformer i Sverige. De yngsta barnen går i förskola för att sedan gå vidare 

till förskoleklass som sedan år 2018 är en obligatorisk skolform (Svensk författningssamling 

[SFS] 2010:800). Vidare finns grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola som 

tillhör de obligatoriska skolformerna. Efter genomgången grundskoleutbildning går de flesta 

vidare till gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan. Det finns även vuxenutbildning och 

dansarutbildning som lyder under skolverkets läro- och kursplaner samt folkhögskola som inte 

lyder under skolverket utan är en fri och frivillig skolform (SFS, 2010:800; 

Utbildningsdepartementet, 2019). 

Särskolan är en egen skolform som omfattar grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Grund- 

och gymnasiesärskolan ska vara individuellt anpassad för barn och ungdomar med 

utvecklingsstörning. Utbildningen ska så långt det är möjligt motsvara grund- och 

gymnasieskolan (Skolverket 2014; Utbildningsdepartementet, 2001:100;). Utgångspunkten i 

grundsärskolan är att varje elev behöver mer tid för att lära och att mål upprättas utifrån 
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elevgruppens och den enskilde elevens egna förutsättningar. Flertalet av eleverna i grundsärskola 

går i kommunal skola, endera i grundsärskoleklasser eller integrerade i grundskole- och 

gymnasieklasser. Undervisning i grundsärskola och gymnasiesärskola behöver inte innebära att 

undervisning sker i särskild byggnad eller i speciell skola. Grundsärskolan finns för elever, som 

med anledning av en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada, inte klarar undervisning och 

att nå kunskapsmålen i grund- och gymnasieskola (Skolverket, 2009, 2018b). För att ha rätt till 

mottagande i grund- och gymnasiesärskola ska eleven ha en konstaterad utvecklingsstörning. Om 

det inte finns ska eleven gå i grund- och gymnasieskola och där få stöd som den har rätt till enligt 

skollagen. Skolan ska, så långt som möjligt, anpassa undervisningen och stödet utifrån varje 

elev. Vårdnadshavare, vid undantagsfall rektor, väljer efter utredning om barnet ska gå i 

grundsärskola eller i grundskola. (Skolverket, 2009, 2018b). 

 

Skol(forms)övergångar  
 

Under sin skoltid passerar barn och elever genom ett flertal skolformer. Skolverket (2014) menar 

att det handlar om upp till fyra skolformer: förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasium. 

Dessa medför flera relaterade övergångar: från förskola till förskoleklass och fritidshem från 

förskoleklass till årskurs ett, (lågstadiet), från årskurs tre till årskurs fyra (mellanstadiet), från 

årskurs sex till årskurs sju (högstadiet), från årskurs nio till gymnasiet. I de flesta fall är dessa 

övergångar rutinmässiga och enkla. För att säkerställa barns bästa måste övergångarna noggrant 

organiseras så att rätt personer engageras och rätt information förs över. Övergångar behöver, för 

att vara välfungerande, vara tydliga och välorganiserade. De mottagande skolorna behöver ha en 

fungerande samverkan och synkronisering när flera avlämnande skolor kan vara involverade i 

övergången, samverkan bör ha barnets bästa som utgångspunkt (Lillvist & Wilder, 2017; 

Skolverket, 2014). Barn och elever främjas när överlämnande skola kan ge information om 

elevens styrkor snarare än svagheter (Lundqvist, 2016). Mottagande skola har i uppgift att ta reda 

på information om barnet samt att ha en plan för hur mottagandet ska gå till (Lillvist & Wilder, 

2017; Skolverket, 2014).  

Första övergången inom obligatorisk skola sker mellan förskoleklass och årskurs ett, den 

medför två byten inom ett år vilket kan bli svårt för vissa elever (Skolverket, 2014). I och med 

förskoleklassen inleds skolplikten, tydliggörande av kunskapsmålen och skriftliga omdömen är 

exempel på sådant som kan göra det svårt. Nästa övergång sker inför år fyra och innebär möte 

med nya lärare, fler ämnen och nya grupper bildas. Undervisningen blir mer textintensiv och 

kraven på kognitiva förmågor ökar. Hur skolan anpassar verksamheten utifrån elevens förmågor 

har nu betydelse för om stödbehov utvecklas eller inte. Vid övergången till år sju ställs högre 

krav på ansvarstagande och att klara ett högt tempo vilket kan skapa oro och stress, för vissa 

elever kan det innebära ökad frånvaro eller svårigheter att nå kunskapsmålen. Tillvaron blir mer 

komplex för såväl elever, föräldrar och lärare eftersom skoldagen innefattar fler möten med flera 

lärare och ämnen i antal tilltar vilket förutsätter väl utarbetade rutiner (Skolverket, 2014).  

Ett väl fungerande övergångsarbete förutsätter ett samarbete på olika nivåer där alla 

professioner tar sitt ansvar (Skolverket, 2014). Det är hemkommunen och huvudmannen som har 

huvudansvaret för att skolpliktiga barn får sin utbildning oavsett var eleven går i skola. Det 

åligger varje kommun att utarbeta riktlinjer för övergångar för att på så sätt ge stöd till elevers 

utveckling och lärande. Hemkommunen bör i dialog med rektorer i förskolan, rektorer i 

grundskolan, elevhälsa och studie- och yrkesvägledare utarbeta centrala riktlinjer för övergångar 

vilka ligger till grund för utarbetande av lokala handlingsplaner på förskola, grundskola och 



10 

 

grundsärskola. De centrala riktlinjerna bör innefattas av till exempel etiska och pedagogiska 

aspekter, värdet av att överföra information men även om hur arbetet följs upp och revideras 

(Skolverket, 2014).  

Enligt skollagen (2010:800) och läroplanerna ska skolan samarbeta med vårdnadshavare för 

att nå en samsyn gällande barnets utveckling. Vårdnadshavare och skola bör ha ett gemensamt 

förhållningssätt kring elevens skolsituation och med andra parter om så behövs vid övergång 

(Skolverket, 2014). Läraren ska ge stöd till elever, samarbeta med vårdnadshavare och samverka 

med både avlämnande och mottagande verksamhet. Information och dokumentation kring eleven 

ska fokusera på förutsättningar så att eleven har möjlighet att utvecklas så långt som möjligt mot 

utbildningens mål samt att vårdnadshavare kan bli delaktiga i barnets skolgång. Styrning, 

struktur och samsyn är enligt Skolverket (2014) tre grundläggande förutsättningar för lyckad 

samverkan mellan skolformer. Styrning innebär att huvudmannen formulerat gemensamma 

rutiner för övergångar mellan skolor och skolformer för att säkerställa kontinuitet och lärande för 

barn och elever. Struktur handlar om att tydligt påvisa vilka barn och elever samverkan ska gälla 

men också varför samverkan ska ske, vad vinningen blir, vad som ska göras och vem som 

ansvarar för vad. Samsyn handlar om att ha en gemensam syn på problemförståelse men också 

att respektera varandras uppdrag, resurser och begränsningar (Skolverket, 2014). 

 

Styrdokument - konventioner och lagar 
 

Staten har utifrån sitt medlemskap i FN ansvaret för att utforma ett likvärdigt utbildningssystem i 

Sverige där alla elever oavsett funktionsnedsättning ges möjlighet till en grundutbildning av bra 

kvalitet (FN, 2015; UNICEF, 2009). I Läroplanen för grundskola, förskoleklass, fritidshem och i 

läroplanen för grundsärskola, kallad Lgr11 (Skolverket, 2018b), som den svenska skolan styrs 

av, står det att skolan ska arbeta för att alla elever får en likvärdig utbildning. Det betyder inte att 

undervisningen ser lika ut eller att resurser fördelas likvärdigt. Det innebär att undervisningen 

och resurserna fördelas och anpassas efter elevernas behov och förutsättningar, utifrån elevernas 

bakgrund, kunskaper och tidigare erfarenheter (Skolverket, 2018b). I skollagen, (SFS, 2010:800) 

står det att skolan ska ge alla elever och barn, utifrån sina behov, ledning och stimulans i deras 

lärande och personliga utveckling så de utifrån sina förutsättningar utvecklas enligt målen för 

utbildningen. När det krävs ska extra anpassningar och särskilt stöd sättas in (SFS, 2010:800). 
I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) poängteras att alla elever har rätt till 

likvärdig utbildning och inkludering. Utifrån sina unika egenskaper, inlärningsbehov och 

intressen ska de få en likvärdig utbildning. Deklarationen förespråkar att skolan ska inrymma 

elever med olika typer av funktionsförmågor. När inkludering inte är möjlig för att tillgodose 

elevens behov ska särskilda skolor finnas att tillgå utifrån elevens behov, över tid. Det står bland 

annat detta: 
 

Metoden att inte särbehandla barn med funktionshinder ska vara en normal beståndsdel av den nationella 

planeringen för att förverkliga målet utbildning för alla. |...| Även i de undantags fall där barn placeras i 

särskilda skolor behöver undervisningen av dem inte vara helt segregerad. Deltidsundervisning i ordinarie 

skolor bör uppmuntras. (19) 

 

Barnkonventionen framhåller också barnets bästa och att rätten till utbildning ska vara 

likvärdig för alla (UNICEF, 2009). FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättningar (Socialdepartementet, 2008) säger att skolan ska underlätta elevernas 

inlärning genom att de ges ett likvärdigt deltagande i undervisningen gällande både kunskaper 
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och sociala färdigheter. I FN:s Barnkonvention står det: “Konventionsstaterna erkänner barnets 

rätt till utbildning. I syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter 

ska de särskilt: “ǀ…ǀ göra grundskoleutbildningen obligatorisk och kostnadsfritt för alla” 

(UNICEF, 2009, artikel 28). I FN:s utvecklingsprogram med hållbarhetsmål (FN, 2015) handlar 

mål nummer 4 om att alla barn har rätt till likvärdig utbildning av god kvalitet som främjar ett 

livslångt lärande, att utbildningsmiljöer är anpassade för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning och att lärandemiljön är ändamålsenlig och tillgänglig för alla (FN, 2015).  
 

Styrdokument - läroplaner 
 

Varje skolform har sin egen läroplan och dessa skiljer sig åt i utformning, innehåll och 

kunskapskrav. Grundsärskolan har sedan den grundades varit en egen skolform med tillhörande 

läroplan förutom under kort period (Utbildningsdepartementet, 1994). År 1994 kom en läroplan 

för grundskolan och de frivilliga skolformerna, Lpo94. I denna fick grundskolan och 

grundsärskolan en gemensam läroplan, för att man ville påvisa allas lika värde och rätten till en 

likvärdig utbildning. I och med Lgr11 fick skolformerna skilda läroplaner igen. I samband med 

att skollagen ändrades 2010 så ändrades också benämningen på skolformen särskola till 

grundsärskola (Skolverket, 2018b).  

Inom grundsärskolan finns två olika inriktningar; (1) grundsärskola och (2) grundsärskola 

inriktning träningsskola. Dessa olika inriktningar har inte samma läroplan (Skolverket, 2009). I 

grundsärskolan läser eleverna ämnen som följer grundskolans läroplan, medan elever som går 

inriktning träningsskola undervisas inom fem olika ämnesområden: estetisk verksamhet, 

kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning (Skolverket, 2009). 

Inom grundsärskolan får eleven omdömen men kan välja att också få ett betyg. Betygsskalan 

inom grundsärskolan är A-E, till skillnad från grundskolan där elever också kan få betyget F. 

Betyget F innebär att man inte har uppnått lägsta kravnivå för ett godkänt betyg. Inom 

grundsärskolan inriktning träningsskola ges inte betyg utan omdömen skrivs i de olika 

ämnesområdena. (Skolverket, 2009). 

Grundsärskolan består av obligatorisk särskola som motsvarar grundskola och en frivillig 

som motsvarar gymnasieskola och vuxenutbildning (Skolverket, 2009). Den obligatoriska 

särskolan är uppdelad i grundsärskola och grundsärskola inriktning träningsskola i vilken 

eleverna går i nio år med rätt till ett tionde år. Det tionde året är frivilligt eftersom skolplikten 

upphör att gälla vid sexton års ålder men möjliggör en fördjupning av kunskaper för att sedan gå 

vidare till en fyraårig gymnasiesärskola (Skolverket, 2009).  

Undervisning i grundsärskola ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den 

undervisning som elever i grundskola får (Skolverket, 2009). Arbetstakten är långsammare och 

inlärningstiden längre. Undervisningen är individuellt anpassad och elevantalet per klass är lägre 

än grundskolan. En grundsärskoleelev kan även få undervisning i klass i grundskolan där 

undervisningen anpassas utifrån elevens förutsättningar och särskolans kursplan (Skolverket, 

2009). 

 

Beslut om rätten till särskola 
 

När beslut om mottagande i grundsärskolan ska tas är det viktigt att mottagandet blir ordentligt 

utrett och att de beslut som fattas är väl underbyggda och att vårdnadshavare är insatta i 

processen. Kommuner har enligt Skolverket (2018) ett särskilt ansvar för att rutiner upprättas för 
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hur denna process ska fortlöpa. Det ska tydligt framgå vem vårdnadshavare kan vända sig till, 

vem som ansvarar för vad, vem som fattar beslut och vilka av dessa som kan överklagas. I 

handläggningen av ett ärende är kommunikation och dokumentation ett krav enligt 

förvaltningslagen (SFS, 2017:900). 

Ett beslut om rätt till grundsärskola föregås av en utredning inom fyra områden; pedagogisk, 

psykologisk, medicinsk och social (Skolverket, 2009,2018b). I Skollagen (2010:800) står det 

följande: “Det är hemkommunen som beslutar om en elev ska tas emot i grundsärskolan. Innan 

beslutet ska hemkommunen göra en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och en social utredning. 

I samband med utredningen ska de samråda med elevens vårdnadshavare” (7 kapitlet 5 §). Den 

pedagogiska bedömningen ligger i skolans uppdrag och beskriver barnets förutsättningar att nå 

kunskapskraven i grundskolan. I bedömningen ska det framgå vad som gjorts för att anpassa 

undervisningen utifrån barnets behov. Den psykologiska bedömningen utförs av psykolog och 

ger kunskap om barnets intellektuella förmåga vilket är nödvändigt för att uttala sig om barnet 

har en utvecklingsstörning eller inte. Den medicinska bedömningen bidrar till en helhetsbild av 

barnets hälsa och utförs av skol- och eller habiliteringsläkare. Den ska bidra till klargörande av 

de medicinska orsaker som föranleder svårigheterna och vad dessa kan innebära i den fortsatta 

utvecklingen. Vårdnadshavare till barn under sexton år måste ge sitt samtycke när en 

psykologisk- och medicinsk bedömning görs. När barnet fyllt sexton år har hen rätt att föra sin 

egen talan (Skolverket, 2018a). Den sociala bedömningen är ett komplement till de föregående 

utredningarna för att avgöra om svårigheterna har andra orsaker. De utförs av kurator på skolan 

eller habiliteringen (Skolverket, 2009, 2018a). Det rådande politiska läget i kommunen kan 

också ha betydelse, då grund- och gymnasiesärskolan ofta är en liten del av kommunernas 

skolverksamhet. De kommuner som saknar tydliga riktlinjer förlitar sig på enskilda 

kommuntjänstemäns uppfattningar och prioriteringar i bedömningar (Ineland et al., 2013).  

 

Elevökning i grundsärskolan över tid 

 

Under de senaste decennierna har antalet elever mottagna i grundsärskolan ökat radikalt 

(Skolverket, 2006). Ökningen har inte varit lika stor under alla år. Enligt en rapport från 

Skolverket (2006) har en fördubbling skett från 1990-talet till 2010-talet. I vissa kommuner har 

elevantalet ökat med över 100 procent medan det i andra kommuner inte skett någon ökning. 

Orsaker till detta kan vara mer noggrann statistik, förbättrade utredningsrutiner, flytten från 

landsting till kommun, att fler diagnoser ställs, ökad invandring i vissa områden samt att en elev 

som är mottagen i grundsärskolan ger ökade intäkter för kommunen (Ineland et al., 2013; Szönyi 

& Tideman, 2011). Enligt Skolverkets statistik från 2018 så var 11 140 elever mottagna i 

grundsärskolan under 2018. Av dessa gick 43%, vilket motsvarar 4790 elever, i inriktning 

träningsskola. Andelen elever som gick integrerade i grundskolan, det vill säga läste mot 

grundsärskolans läroplan men var placerade i en grundskoleklass, var 12% av de 11 140 elever 

som var mottagna i grundsärskolan. Andelen flickor som gick i grundsärskola var 38% och 

andelen pojkar 62% (Skolverket, 2018c). Under 2018 arbetade 2843 personer som lärare i 

grundsärskolan. Av dessa hade 83,2% en pedagogisk högskoleexamen, 27,3% har en 

specialpedagogisk högskoleexamen och 90% är tillsvidareanställda (Skolverket, 2018c).  

Det förefaller inte finnas statistik på hur många elever som byter skolform då statistik från 

grundsärskolan samlas in på gruppnivå. Det finns alltså inga uppgifter som särskiljer olika elever 

och det är då inte möjligt att se om och när en elev byter skolform från grundskola till 
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grundsärskola (Personlig kommunikation, Karin Stål, Skolverket, Enheten för förskole- och 

grundskolestatistik & Enheten för gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik, 29 april, 2019).  

 

Tidigare forskning 
 

Det finns en del forskning om grundsärskolan. Östlund (2012) skrev om grundsärskolans 

inriktning träningsskola och dess pedagogiska praktik. I sin forskning undersöker Östlund fem 

träningsskoleklasser. Östlund studerade elevernas delaktighet och deltagande samt interaktion i 

klassrummet samt hur undervisningen organiseras. Östlund fann sex olika återkommande 

hållpunkter i de klasser som undersöktes, varav övergångar i betydelsen från en aktivitet till en 

annan, är en av dessa (ibid). I den här småskaliga studien studeras inte denna typ av övergång 

som sker mellan dagliga aktiviteter. Berthén (2007) har forskat kring grundsärskolans 

verksamhet. I sin forskning har Berthén bland annat studerat vad som anses vara det särskilda 

med det pedagogiska arbetet i grundsärskolan. Berthén fann i sin forskning att de som arbetar i 

grundsärskolan anser att målet med undervisningen i grundsärskolan, främst i träningsskolan, är 

att ge eleverna förutsättningar för att kunna delta i samhället i framtiden. Eleverna i studien 

tränar på vardagskompetenser för att förbereda sig för vuxenlivet. 

Det finns också en del forskning inom området skolformsövergångar. Lundqvist (2016) har 

skrivit en avhandling som innefattar sex olika studier varav några behandlar stadie- och 

skolövergångar hos barn i behov av särskilt stöd (Lundqvist, et. al., 2015a, 2015b; Lundqvist, 

2016). Dessa studier har genomförts i de tidiga skolåren, från förskola, via förskoleklass och 

fritidshem upp till årskurs ett. Syfte med forskningen var att studera utbildningsvägar för en 

grupp yngre barn med och utan särskilda behov, genom att beskriva och analysera dessa barns 

och elevers behov av stöd, vilken form av stöd som ges samt hur undervisning utformas. 

Ytterligare ett syfte i Lundqvists (2016) studie var att analysera datainsamlingsmetoder som 

används vid forskning med barn. Lundqvists studier är en mix av kvalitativ och kvantitativ 

forskning där Lundqvist använder fallstudier genom att följa samma barngrupp från förskola till 

årskurs ett. Författaren kommer i sin forskning fram till att vägen från förskola till årskurs ett kan 

se olika ut för barn i behov av särskilt stöd samt för andra barn. Lundqvist påvisar också att en 

skol- eller stadieövergång medför en förändring i relationer och aktiviteter för dessa barn. 

Författaren skriver: “Störst förändringar upplevde de barn som hade mycket höga behov av stöd 

och en utvecklingsstörning när de började i segregerade träningsskolor efter en lägre eller högre 

grad av inkludering i förskolan” (s. 111). Lundqvist lyfter också att förskolor och skolor kan 

använda sig av flera begrepp, som till exempel “måttliga behov, höga behov och mycket höga 

behov” vid överlämningar för att underlätta planering av stöd i kommande skolår. Något som 

också, enligt Lundqvist (2016) är viktigt vid en övergång, är att barnens styrkor lyfts vid ett 

överlämnande, det är, enligt Lundqvist (2016) viktigt att mottagande skola känner till vad eleven 

kan för att mottagandet ska bli så bra som möjligt.  

En annan studie inom området är gjord av Lillvist och Wilder (2017a). De har studerat 

övergångsaktiviteter vid övergång från förskola till grundsärskola för elever med 

inlärningssvårigheter. Syftet med studien var att undersöka vilken typ av övergångsaktiviteter 

som förekommer samt hur viktiga lärare anser att dessa aktiviteter är. I studien svarade 253 

lärare på ett frågeformulär (enkät) som skickades ut via post. Frågeformuläret som användes i 

studien var delvis inspirerad av de norska forskarna Hogsnes och Mosers (2014) frågeformulär.  

Lillvist och Wilder använde sig av statistiska analyser i sin analys. I studien framkom att de 

vanligaste aktiviteterna vid övergång var besök av lärare hos eleverna i förskolan före skolstart, 
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möte med förskollärare för att få veta vad eleven har lärt sig i förskolan samt träff, tillsammans 

med skolchef, med vårdnadshavare med eller utan barn. Även om lärarna i studien ansåg att 

dessa aktiviteter vid övergång är viktiga så betydde inte det att det skedde kontinuerligt. Dessa 

övergångsaktiviteter skiljer sig inte från de som sker vid övergången från förskola till 

grundskola, lärarna i studien önskade att det förekom mer otraditionella aktiviteter så som till 

exempel hembesök och gemensamma föräldramöten med förskola och grundsärskola (ibid). 

Studien visar dock att dessa sällan genomfördes (ibid).   

Hogsnes och Moser (2014) har studerat barns övergångar från förskola till skola i Norge. 

Studien var en mixstudie, med fallstudier som metod, av övergångar och barnens upplevelser av 

sammanhang vid skolövergången. Hogsnes och Moser skriver att, både nationellt och 

internationellt sett, samarbete och sammanhang mellan förskola och skola är ett prioriterat 

område. Studien visar att de som arbetar inom förskola och skola vet väldigt lite om varandras 

verksamheter och att kommunikationen däremellan är bristfällig. När kommunikationen brister 

och verksamheterna inte känner till varandras arbetsmetoder, traditioner och mandat så fungerar 

inte samarbetet fullt ut (ibid). I studien har de undersökt vilka åtgärder som prioriteras hos 

rektorer, förskolechefer, lärare i årskurs ett och förskollärare för att nå samarbete, få en 

fungerande kommunikation och samsyn mellan skolans personal och förskolepersonal. Dessa 

åtgärder analyseras och diskuteras sen utifrån fyra olika kontinuiteter; filosofisk, fysisk, social 

och kommunikation. Där kommunikationens kontinuitet visar sig vara den mest avgörande för 

att även de tre andra kontinuiteterna ska fungera för en känsla av deltagande och sammanhang 

vid skolövergångar för eleverna (ibid). Alla informanter som deltog i studien ansåg att det var 

viktigt att barnen fick besöka skolan innan skolstart, alla ansåg också att det var viktigt att hålla 

fast vid och skapa nya vänskapsrelationer vid övergången. Dock, säger Hogsnes och Moser, att 

norska studier visar att barnen inte verkar vara aktiva deltagare i aktiviteter vid skolövergångar. 

Hogsnes och Moser, menar att om vi ska förstå hur barnen själva upplever sin skolövergång så 

måste vi vara i dialog med barnen. Hogsnes och Moser, menar att det krävs mer forskning på hur 

barnen själva kan bidra till säkerställandet av goda skolövergångar (Hogsnes & Moser, 2014).  

Ytterligare en studie på området har valt att fokusera på vårdnadshavarnas behov. Syftet 

med denna studie var att låta föräldrar och vårdnadshavare med annan kulturell och språklig 

bakgrund till barn i behov av särskilt stöd, få tala om vilka svårigheter de stöter på och vilka 

frågor de brottas med (Hess, Molina & Kozleski, 2006). Genom fokusgrupper har 

vårdnadshavare själva fått berätta om sina erfarenheter och önskemål. Fokusgruppsintervjuerna 

utgick från sju öppna frågor. Svaren transkriberades, kodades, kategoriserades och analyserades. 

Studien visar att det finns ett stort behov hos vårdnadshavare att få information om vilka 

pedagogiska alternativ som finns för deras barn och att de har behov av att få den informationen 

på sitt modersmål. Studien visar också att det finns ett behov hos vårdnadshavare att få 

möjligheten att prata med andra i samma situation. Möjligheten att få diskutera för- och 

nackdelar med olika alternativ med andra än yrkesverksamma lärare, specialpedagoger eller 

habiliteringspersonal är också något som framkommit i dessa fokusgrupper. Hess et al. skriver 

också att familjerna i studien efterfrågar en lyhörd och öppen skola i ett öppet samhälle som kan 

möta deras barns behov i form av stöd.  

De tidigare studierna visar sammantaget hur skolforms- och stadieövergångar genomförs 

påverkar hur upplevelsen blir för barnet. För barnet är det viktigt att upprätthålla de relationer 

som går och att bygga nya under övergångsperioden (Hogsnes & Moser, 2014). 

Kommunikationen mellan avlämnade skola, mottagande skola och hemmet är en betydande 

faktor för upplevelsen för barnet och vårdnadshavarna (Hess et al., 2006; Hogsnes & Moser, 
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2014; Lillvist & Wilder, 2016; Lundqvist, 2016; Strnadová, et al., 2016;). Den forskning som 

finns inom området är dock ofta fokuserad kring de yngre barnens skolforms- och 

stadieövergångar. Det finns ett behov av mer kunskaper om hur äldre elever, i årskurs 4-9, som 

väljer att byta skolform från grundskola till grundsärskola, uppfattar övergången.  

Upplevelsen av ett byte av skolform i de senare skolåren från grundskola till grundsärskola 

är ett relativt outforskat område, det finns ett behov av att studera detta.  

 

I Barnkonventionen står det också att i alla beslut som rör barnet så ska barnet ha rätt att utrycka 

sin åsikt. Detta betyder att vid en skolformsövergång så ska barnet ha rätt att säga vad hen helst 

önskar. Det står även att alla beslut ska utgå från barnets bästa, för att barnet ska utvecklas så 

mycket som möjligt (UNICEF, artikel 3, 2009).  

Barn har rätt att komma till tals och rätt att uttrycka vad de tycker i beslut som rör dem 

(UNICEF, 2009). Föräldrar eller vårdnadshavare till barn med IF känner av mer stress i sin 

vardag än andra föräldrar, och en skolformsövergång kan innebära en särskild påfrestning 

(Lillvist & Wilder, 2017b). Hess et.al., (2006) konstaterar i sin studie att föräldrar till barn i 

behov av särskilt stöd har ett behov av att få komma till tals och att få bli lyssnade på. Strnadová, 

Cumming, & Danker (2016) menar också att föräldrarnas åsikter kring och erfarenheter av 

skolformsövergångar är viktig. Samarbetet mellan hem och skola, både mottagande skola och 

skolan som eleven lämnar är viktigt för att övergången ska kännas trygg (ibid).  

Både elevernas och vårdnadshavarnas perspektiv är viktiga. Vid en skolformsövergång är 

både lärare och vårdnadshavare viktiga personer för att övergången ska kännas bra för eleven 

(Lillvist & Wilder, 2017b). Vårdnadshavare, i en studie från Finland, säger att skolgången flyter 

på bättre för eleven om eleven får sin diagnos tidigt samt att känslan av samhörighet och att ha 

vänner i skolan är viktigt. (Hermanoff, Määttä, & Uusiautti, 2017). Sweeney (2007) har också 

undersökt vårdnadshavarnas upplevelser av skola för barn, med bland annat, IF. I den studien 

säger vårdnadshavarna att så länge det fungerar så kan deras barn gå i det som motsvarar den 

svenska grundskolan men att det behöver finnas ett alternativ till de barn som inte klarar av en 

sådan miljö. Både elever och föräldrar upplevde att de fick mer stöd i en mindre grupp, i en 

grupp som kan anses motsvara grundsärskola. 

 

 

Teoretiskt ramverk 
 

I det här avsnittet presenteras vilken teoretisk utgångspunkt som studien haft. Studiens resultat 

analys och diskussion har kopplats till detta teoretiska ramverk. Det teoretiska ramverkets 

kopplingar till styrdokumenten presenteras även här.  

Den här studien utgår från teorier kring kontinuitet och diskontinuitet. Kontinuitet i skolans 

värld, är hur de olika skolformerna relaterar till varandra och blir en naturlig fortsättning på det 

som var tidigare. Tiden i förskoleklass, ska till exempel, vara en förlängning av slutet i förskolan 

och en länk till årskurs ett (Dockett & Perry, 1999, i Lillvist & Wilder, 2017b; Mayfield, 2001). 

För att säkerställa en kontinuitet mellan skolövergångar, som är bra för barnet, så kan den 

organiseras på flera olika nivåer, till exempel på organisation- och verksamhetsnivå (Mayfield, 

2001). Niesel och Greibel (2007) i Dunlop och Fabian (2007) menar att kontinuitet är en 

avgörande faktor för barn som kan ha svårt vid övergångar.  

Kontinuitet kan förekomma i olika former (tabell 1) kommunikationsmässig kontinuitet, 

läroplanskontinuitet, organisatorisk kontinuitet, kulturell kontinuitet, fysisk kontinuitet, social 
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kontinuitet och filosofisk kontinuitet (Ackesjö, 2014, Broström, 2009; Mayfield, 2003; 

Petrewskyj, Thorpe, & Tayler, 2005). Alla dessa former spelar en avgörande roll för en bra 

skolövergång.  

 

Tabell 1. Typer av kontinuitet och tillhörande förklaringar sammanställda utifrån Ackesjö 

(2014), Broström, (2009), Mayfield (2003) och Petrewskyj et al. (2005)  

 

(Dis)Kontinuitet Förklaring 

 

Kommunikationsmässig kontinuitet 

 

Fungerande kommunikation mellan 

skolformer.  

Läroplanskontinuitet Röd tråd mellan skolformernas olika 

läroplaner. 

Organisatorisk kontinuitet Hur de olika verksamheterna är organiserade 

Kulturell kontinuitet De pedagogiska inramningarna i de olika 

skolformerna 

Fysisk diskontinuitet  Förändrad lärmiljö 

Social diskontinuitet 

Filosofisk (dis-)kontinuitet 

Förändrade relationer 

Underliggande grundidéer som skolformerna 

bygger sin verksamhet på. 

 

 

Med kommunikationsmässig kontinuitet menas en fungerande kommunikation mellan 

skolformerna och att lärare behöver ha en kunskap om andra skolformer än den egna (Ackesjö, 

2014; Mayfield, 2003).  

Med läroplanskontinuitet menas att det, för eleven och vårdnadshavarna, ska finnas ett 

samband, mellan de olika läroplanerna i de olika skolformerna som eleverna möter. I Sverige är 

detta sällan ett problem, då de olika läroplanerna skrivs på likande sätt och det är Skolverket som 

står bakom alla dessa (Ackesjö, 2014). Mayfield (2003) menar att om det finns kännedom om 

andras läroplaner i de olika skolformerna så bidrar det till en smidigare övergång. Det kan också 

bidra till en ökad förståelse samt förbättrat kunskaps- och erfarenhetsutbyte (Mayfield, 2003).  

Med organisatorisk kontinuitet menas hur de olika skolformerna är organiserade. Till 

exempel när det gäller personaltäthet, vilket kan skilja sig mellan skolformer. Skolformerna 

påminner dock om varandra i hur de är organiserade (Ackesjö, 2014; Mayfield, 2003).  

Med kulturell kontinuitet menas att barnen känner igen den pedagogiska inramningen i de 

olika skolformerna. Det vill säga att deras tidigare skolerfarenheter kan appliceras på nuvarande 

skolform (Ackesjö, 2014; Petrewskyj et al., 2005). 

I motsats till kontinuitet finns diskontinuitet. Fabian och Dunlop (2002) tar upp detta 

begrepp och menar att en skolövergång oftare handlar om att förhålla sig till diskontinuiteter. 

Vid en övergång byter barnet ofta sin fysiska miljö. Lektionssalarna kommer inte att se likadana 

ut, skolgården är kanske inte densamma och materialet runt barnet är annorlunda. Detta kallar 

Fabian och Dunlop (2002) för en fysisk diskontinuitet.  

Det är inte bara den fysiska miljön som ändras vid en övergång. Även de relationer som 

barnet har kan komma att ändras. Barnet tappar gamla relationer, till personal och kompisar men 

skapar nya relationer (Fabian & Dunlop, 2002). Detta kallar Fabian och Dunlop (2002) för social 

diskontinuitet. Den största utmaningen vid en skolformsövergång är den sociala diskontinuiteten, 
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då barnet kan få lämna vänner och komma till ett nytt, obekant sammanhang (Ackesjö, 2014; 

Dunlop & Fabian, 2007; Fabian & Dunlop, 2002).  

Filosofisk kontinuitet innebär att undervisningsmetoder, begrepp mål och syften är desamma 

i de olika skolformerna (Ackesjö, 2014; Mayfield, 2003). Filosofisk diskontinuitet kallar Fabian 

och Dunlop (2002) den, för barnet, nya undervisningskultur som råder i skolan jämfört med till 

exempel förskolan. I skolan sker undervisning och lärande på ett annat sätt än i förskolan och 

metoderna skiljer sig ofta åt (Fabian & Dunlop, 2002).  

 

Teoretiskt ramverk och kopplingar till styrdokument 
 

Den kontinuitet som framträder tydligast i skolans styrdokument är den kommunikationsmässiga 

kontinuiteten. 

Läroplanen förespråkar bland annat en kommunikationsmässig kontinuitet. Där står följande: 

“Läraren ska i samverkan med förskollärare i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och 

fritidshemmet utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen 

för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande” 

(Skolverket, 2018b, s. 10). Enligt dessa riktlinjer ska berörda lärare, oavsett skolform, ha en 

kontinuerlig kommunikation mellan varandra. Läroplanen förtydligar också i dessa riktlinjer att 

lärare “särskilt ska uppmärksamma elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd” 

(Skolverket, 2018b, s.10). Denna kommunikation är viktig för att undervisningen ska kunna 

anpassas till de barn och elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. 

Kommunikationen är ömsesidig eftersom förskollärarna i förskolan också behöver ha kunskap 

om vad barnen kommer att möta när de börjar i förskoleklass (Broström, 2009). 

Kommunikationen mellan hem och skola är också en viktig beståndsdel i en bra skolövergång 

(Petrewskyj et al., 2005). Kommunikationen mellan hem och skola är också något som 

läroplanens riktlinjer rekommenderar (Skolverket, 2018b). 

 I Barnkonventionen (UNICEF, 2009) artikel 12–15, Konventionen för personer med 

funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008) och Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 2006) står det att alla barn och personer med funktionsnedsättning har rätt till 

utbildning; grundskolan ska vara obligatorisk och tillgänglig för alla. I Konventionen för 

personer med funktionsnedsättning står det: “Utbildningen i särskolan syftar till att ge 

utvecklingsstörda barn och ungdomar en till varje elevs förutsättningar anpassad utbildning som 

så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan och gymnasieskolan” 

(Socialdepartementet, 2008, s. 78). 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här studien är att beskriva och analysera några lärares, elevassistenters, elevers 

och vårdnadshavares erfarenheter och upplevelser av skolformsövergångar från grundskola till 

grundsärskola i de senare skolåren (årskurserna 4–9).  

 

Studiens frågeställningar är: 

• Hur ser rutiner och arbete i grundsärskolorna ut vid mottagande av elever i de senare 

skolåren?  

• Hur erfar lärarna och elevassistenterna detta mottagande av elever i grundsärskolorna? 
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• Hur önskar lärarna och elevassistenterna i grundsärskolorna att en sen skolformsövergång 

ska gå till för att vara välfungerande? 

• Hur upplever eleverna deras sena övergång från grundskola till grundsärskola? 

• Hur beskriver vårdnadshavarna deras barns övergång från grundskola till grundsärskola? 

 

Metod 
 

I det här avsnittet presenteras studiens forskningsansats och metodansats. En presentation av 

studiens datainsamlingsmetod, urval och etiska överväganden ges också.  

 

Kvalitativ forskningsansats 
 

I studien användes en kvalitativ forskningsansats. En kvalitativ forskningsansats innebär att 

informanters upplevelser kring ett fenomen beskrivs i syfte att exempelvis se vad som är 

gemensamt i dessa erfarenheter och upplevelser (Creswell & Poth, 2017; Kvale & Brinkmann, 

2014). Denna forskningsansats valdes för att den stämmer överens med studiens syfte.  

 

Metodansats 
 

Metodansatsen i den här studien var inspirerad av fenomenologin. Fenomenologi används i 

studier där, åsikter, attityder, övertygelser, känslor eller emotioner ska studeras (Denscombe, 

2016). Fenomenologin bidrar till en överblick, både om vetenskapen och vardagen (Bjurwill, 

1995). Vetenskapen har flera syften, det ena är att arbeta fram kunskaper som stämmer överens 

med erfarenheten och det andra är att förklara vardagliga händelser och begrepp (Schültz, 2002). 

Enligt Schültz så är alla våra erfarenheter och kunskaper om vår omvärld konstruerade, det finns 

inget som är endast fakta, det finns bara fakta som redan är tolkad av någon annan eller en själv. 

Det kan tolkas som att i en fenomenologisk studie så är det författaren eller forskaren som har 

tolkat det som sagts vid intervjuerna och detta hade kunnat tolkas annorlunda av någon annan.  

 

Datainsamling 
 

Sammanlagt har tretton intervjuer (N=13) (tabell 2) genomförts fördelat på 17 informanter: 

elever (n=4), lärare (n=2), 1 lärargrupp (n=3), en grupp med lärare och elevassistenter (n=3, 1 

lärare, 2 elevassistenter) och vårdnadshavare (n=5). Alla elevintervjuer är enskilda, det har 

genomförts 2 gruppintervjuer vara en med endast lärare och en grupp med lärare och 

elevassistenter. Samtliga intervjuer med vårdnadshavare är enskilda telefonintervjuer. Alla 

intervjuer, med undantag för två telefonintervjuer, genomfördes gemensamt av oss författare. Det 

betyder att författarna har genomfört 11 intervjuer gemensamt och en författare har genomfört 

två telefonintervjuer enskilt. Valet av att ha både enskilda intervjuer och gruppintervjuer beror på 

hur det föll sig med antalet informanter som hade möjlighet att ställa upp på respektive skola. I 

grundsärskolan arbetar ofta lärare och elevassistenter nära tillsammans i ett arbetslag vilket 

innebär att en lärare i vår studie föredrog att elevassistenterna skulle delta i gruppintervjun. 

Elevassisterna har erfarenheter att dela med sig av i arbetet med skolformsövergånger som då 

blir jämförbara med lärares, då de ofta följer eleverna under hela skoldagen. I de fall det var 

möjligt, skedde en träff med elever och lärare före intervjutillfället. En intervju kan vara en ovan 

situation och det var viktigt att informanten kände tillit då hen skulle delge personliga 
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upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014). Det var viktigt att informanterna kände sig trygga i 

mötet med de som intervjuade. Alla intervjuer med vårdnadshavare (n=5) samt en lärarintervju 

(n=1) skedde via telefon. Intervjuerna spelades in med två olika inspelningsanordningar för att 

säkerställa en bra inspelning. Intervjuerna var semistrukturerade med några fastställda frågor 

som ställdes i den ordning som passade vid intervjutillfället. Informanterna gavs möjlighet att 

själva få tänka och associera fritt vid intervjun då deras egna berättelser stod i fokus. 

 

Intervjuerna var ett möte mellan författarna/intervjuarna och informanten med färdiga ämnen och 

frågor som togs upp till diskussion och besvarades. I den här småskaliga studien användes 

intervjuguider (se bilaga 3-5). Med hjälp av intervjuguiden kunde intervjuaren vara flexibel med 

ordningen på frågorna vilket möjliggjorde samtal och diskussion där ämnet kunde 

vidareutvecklas och informanten kunde till viss del själv styra över intervjuns innehåll, en 

semistrukturerad intervju gjorde detta möjligt (Fejes & Thornberg, 2015). Intervjuguiden gav 

också en möjlighet för intervjuaren att leda tillbaka informanten till studiens syfte för att få fram 

mer relevant information (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Den fenomenologiska ansatsen bidrog till att intervjun präglades av en öppenhet inför 

informanten och dennes berättelse. Inom fenomenologi är det insikten och upplevelsen om ett 

fenomen samt beskrivningen av denna upplevelse och insikten hos forskaren om fenomenet som 

blir studiens resultat (Bjurwill, 1995). Genom att ringa in informanternas uppfattningar kunde 

förståelsen för upplevelsen, alltså själva essensen, av sena skolformsövergångar fördjupas. 

(Creswell & Poth, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Urval 

 

E-post skickades till rektorer på grundsärskolor, som hade elever i årskurserna 4–9, i kommuner i 

Mellansverige för att komma i kontakt med informanter. Urvalet var ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Denscombe, 2016), då vår tidsram var begränsad, och då vi behövde besöka 

de skolor där lärare, elevassistenter och elever kunde tänka sig att ställa upp för en intervju utan 

att behöva åka alltför långt. Vi har även intervjuat en lärare via telefon. Det var tre skolor i södra 

Mellansverige och en skola i norra delarna av Mellansverige som deltog. Kontakt med 

vårdnadshavare togs genom skolorna som kontaktades. Klasslärare fick missivbrev att dela ut 

som var riktade till vårdnadshavare där vårdnadshavarna kunde ta ställning till om de ville delta 

samt om de godkände att deras barn deltog i studien.  För studiens syfte var det angeläget att 

informanterna hade erfarenhet av upplevelser av skolformsövergångar samt att informanterna var 

villiga att delge sina erfarenheter genom att berätta hur de upplevde skolformsövergångarna.  

 

Deltagare 

I studien har två lärare intervjuats enskilt, en grupp med endast lärare och en grupp med en lärare 

och två elevassistenter intervjuades. Lärarna arbetade i grundsärskolor som är lokalintegrerade 

på grundskolor, det vill säga grundsärskolans lokaler låg i samma byggnader som en grundskola. 

Lärare i grundsärskolan kan vara både grundskolelärare och speciallärare. Alla elever som 

intervjuades bodde i städer där det finns flera grundsärskolor att välja bland. Deltagarna 

berättade att de inför sin skolformsövergång har haft möjligheten att göra studiebesök på olika 

skolor för att kunna välja den skola som passade dem bäst. Vid skolformsövergången så är det 

inte bara den nya skolan och klassen som blir ny för eleverna. De får också en ny tillvaro med 

skolskjuts, i form av taxi, till och från skolan. Alla elever som intervjuades har en längre resväg 
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till skolan i och med skolformsövergången. Eleverna får därför tidigare morgnar än tidigare då 

de blir hämtade med taxi tidigt för att komma i tid till skolan. Av de fem vårdnadshavare som 

deltog har fyra av dem barn som också blivit intervjuade. Dessa kommer inte att kopplas 

samman i resultatet. Av de vårdnadshavare som deltagit i studien är en inte biologisk förälder, en 

vårdnadshavare har en annan etnisk bakgrund och en vårdnadshavare har ett barn som inte 

deltagit i studien.  

  

Tabell 2. Sammanställning av informanter   

Intervju Deltagare (n=17) Skola Längd Antal 

transkriberade sidor 

 

Intervju 1 

 

Vårdnadshavare 1 (V1) 

 

Skola C 

 

25 min. 

 

5 

Intervju 2 Lärare 1 (L1) Skola A 15,5 min 4,5 

Intervju 3 Elev 1, årskurs 6 (E1) Skola A 30 min. 12,5 

Intervju 4 Elev 2, årskurs 8 (E2) Skola B 10 min 4,5 

Intervju 5 Lärargrupp (L2, L3, L4) Skola B 40 min. 10,5 

Intervju 6 Vårdnadshavare 2 (V2) Skola C 21 min. 5,5 

Intervju 7 Vårdnadshavare 3 (V3) Skola A 11 min. 3,5 

Intervju 8 Elev 3, årskurs 5 (E3) Skola C 16 min. 9 

Intervju 9 Elev 4, årskurs 5 (E4) Skola C 13 min. 7,5 

Intervju 10 Lärare och assistenter  

(L5, A1, A2) 

Skola C 24 min.  6,5 

Intervju 11 Vårdnadshavare 4 (V4) Skola B 13 min. 6,5 

Intervju 12 Vårdnadshavare 5 (V5) Skola B 12 min 5 

Intervju 13 Lärare 2 (L6) Skola D 22 min.  6,5 

 

 

Trovärdighet 
 

En kvalitativ studie, som den här, är genomförd i ett begränsat geografiskt område under en 

begränsad tid. Trovärdighet innebär hur noggrant och systematiskt studien genomfördes. Det 

innebär också hur resultatet är formulerat samt hur resultatet stämmer överens med verkligheten 

(Fejes & Thornberg, 2015). Trovärdigheten gäller under den här studiens genomförande. 

Studiens resultat går inte att generalisera eftersom det är så få deltagare, och inte heller att 

upprepa med samma resultat (Denscombe, 2016). Dels på grund av att det är svårt för en annan 

författare att få samma förutsättningar vid en studie vid ett annat tillfälle och med andra deltagare 

men också för att författarna fått en nära relation till insamlade data (Denscombe, 2016). I 

studien användes en strukturerad analysmetod, Georgis analysmetod, genom den kunde en 

empirisk förankring hållas genom hela processen där det insamlade materialet tolkades 

(Szklarski, 2015, i Fejes & Thornberg, 2015). Genom att reflektera över metodval, 

datainsamlingsmetod och analysmetod så visar studien på god kvalitet. Detta görs i 

metoddiskussionen.  

Validitet innebär hur pass trovärdigt resultatet i en studie är samt om metoden som används 

har varit adekvat för studiens syfte (Fejes & Thornberg, 2015). Den här studiens validitet styrktes 

genom att författarna intervjuat olika grupper om samma fenomen och genom att citat från 

intervjuerna styrker studiens resultat. Genom att intervjuerna utgick ifrån studiens syfte och 

frågeställningar så ökade studiens validitet och trovärdighet. Genom att författarna har hållit sig 

kritisk till sin insamlade data så har risken för övertolkning begränsats. Studiens resultat är 

strukturerat med en tydlig röd tråd. Resultatet är framskrivet med rubriker utifrån studiens syfte 
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och frågeställningar, så att det inte ska gå att missförstå vad studien har kommit fram till, för att 

tillförlitligheten ska vara god och validiteten hög (Fejes & Thornberg, 2015). För att studien ska 

vara reliabel har båda författarna till denna småskaliga studie medverkat vid analyser och vid 11 

av de 13 intervjuerna. 

 

Etiska överväganden och forskningsetiska principer 
 

I studien har de etiska reglerna för god forskning följts genom att beakta de fyra huvudkraven i 

forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, 2017). Inför studien sändes ett så kallat missivbrev ut, även kallat 

informationsbrev. I brevet fick informanterna/deltagarna skriftlig information om studiens syfte 

och genomförande samt om att deras deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta 

samarbetet när som helst under arbetets gång (Se bilaga 1–2). I informationsbrevet presenterades 

även studiens frågeställningar, dessa har bearbetats något sedan informationsbrevet skickades ut 

till informanterna. Vid intervjutillfället fick informanterna samma information både muntligen 

och skriftligen. Godkännande från vårdnadshavare till de elever som deltog i studien inhämtades. 

De fick även information om att det insamlade materialet endast kom att användas till denna 

studie och att de får ta del av studien i sin helhet. Deltagarna avidentifierades så att ingen kändes 

igen. De inspelade intervjuerna förvaras inlåsta, sparade på ett USB-minne.  

Då eleverna i studien är under 15 år har godkännande från vårdnadshavare inhämtats 

skriftligen via en underskrift på informationsbrevet. Intervjuerna med eleverna i studien innebar 

att intervjuerna innehöll många pauser och sidospår. Detta medförde att intervjuarna inte 

påskyndade intervjun utan tog sig tid för att invänta elevernas svar och berättelser. 

Elevintervjuerna i studien (tabell 2) är, i effektiv intervjutid sett, korta eftersom eleverna kunde 

ha svårt att klara längre intervjuer. Det kan antas bero på deras intellektuella 

funktionsnedsättning, vilket det togs hänsyn till (Cederborg, Hellner Gumpert, & Larsson Abbad, 

2009) samt hur intervjuerna genomfördes. Eleverna kan uppleva en intervju på 10 minuter som 

lång, då det kan finnas en avsaknad av tidsperspektiv (Cederborg et. al, 2009). Cederborg et al. 

(2009) menar också att det är viktigt att se över hur många som närvarar vid intervjutillfället för 

att undvika onödiga avbrott. Vid intervjuerna i denna studie deltog inga andra än intervjuarna 

och eleverna själva vid elevintervjuerna.  

 

Databearbetning och analysstrategi 
 

Intervjuerna i studien spelades in och transkriberades i sin helhet. Därefter har de inspelade 

intervjuerna gemensamt lyssnats igenom ytterligare en gång tillsammans med det transkriberade 

materialet. Genom att lyssna igenom intervjuerna ytterligare en gång efter transkribering ökade 

möjligheten att utröna teman i det empiriska materialet (Silverman, 2013). Analysen skedde i 

textform av det insamlade materialet som har organiserats, brutits ner och kodats för att sedan 

möjliggöra sökning efter mönster (Fejes & Thornberg, 2015). Analysmetoden utgick från en 

fenomenologisk metod som passar bra när materialet är empiriskt.  

Analysen i den här studien utgick från Georgis analysmetod som beskrivs av Fejes och 

Thornberg (2015). Denna analysmetod passar i småskaliga studier. Analysprocessen i denna 

studie innehåller fem av Georgis sex steg. Steg ett (1) innebar att intervjuerna lyssnades igenom 

och transkriberades.  Därefter lästes de transkriberade intervjuerna igenom i syfte att lära känna 

insamlade data. Intervjuerna lyssnades igenom ytterligare en gång tillsammans med de 
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transkriberade intervjuarna. Därefter gjordes (2) avgränsningar av betydande delar i data genom 

att meningsbärande citat och enheter plockades ut och sammanställdes i ett Word-dokument. 

Steg nummer tre innebar att (3) sammanställningen komprimerades genom att meningsbärande 

citat och enheter reviderades till sammanfattande delar och meningar. I detta steg började 

essenser att växa fram. Detta sammanställdes i ett nytt Word-dokument. Steg fyra (4) innebar att 

delar sattes ihop till större delar. Dessa presenteras under rubriker, till exempel Studiero, i 

resultatet. I det femte steget (5) analyserades en helhet fram genom att identifiera genomgående 

teman. Detta bidrog till att fånga fenomenets essenser. Fenomenet handlar om lärares, 

elevassistenters, elevers och vårdnadshavares upplevelser och erfarenheter av 

skolformsövergångar. Det sjätte och sista steget som innebär (6) att fenomenets essens bekräftas 

av informanterna, genom kompletterande intervjuer, har inte genomförts i denna studie på grund 

av studiens begränsade tidsomfång och storlek (Fejes & Thornberg, 2015). 

 

Arbetsfördelning 
 

Arbetet har under studiens gång fördelats mellan oss genom att vi läste samma litteratur, 

avhandlingar samt vetenskapliga artiklar och tillsammans reflekterade över dem utifrån studiens 

syfte. Inledning, bakgrund, tidigare forskning, teoretiskt ramverk, syfte, frågeställningar, och 

metod bearbetades och skrevs gemensamt. Dokumentet skrevs via Office 365, via Mälardalens 

högskola, där vi båda kunde skriva och bearbeta texten samtidigt, trots geografiskt avstånd. För 

att inte missa viktiga delar har fysiska träffar för bearbetning och diskussioner skett, även en 

kontinuerlig dialog och kontakt hölls via telefon, sms och mail under tiden vi arbetade med 

studien. Inför intervjuerna togs intervjuguider fram gemensamt; intervjuerna genomfördes även 

gemensamt. En ledde intervjun medan den andre ställde följdfrågor, antecknade samt bad om 

förtydliganden av informantens svar. Intervjuerna och transkriberingar av intervjuerna delades 

upp mellan författarna. Resultat sorterades och kategoriserades gemensamt. Resultat 

sammanställdes och analyserades tillsammans och diskussion sammanställdes gemensamt.  

 

Resultat  
 

I det här avsnittet presenteras studiens resultat. Resultatet bygger på de tretton intervjuer som 

ingår i studien. Resultatet presenteras som en sammanställning där varje frågeställning redovisas 

för sig. I resultatet kommer elever och vårdnadshavare inte att kopplas samman. En essens 

presenteras inom varje grupp; lärare/elevassistenter, elever och vårdnadshavare. Deltagarna är 

namngivna enligt följande: Lärare: L1-L6, elevassistenter: A1-A2, elever: E1-E4 samt 

vårdnadshavare V1-V5. 

 

Lärare och elevassistenters arbete vid mottaganden  
 

I studien har sex lärare och två elevassistenter intervjuats. Två lärare intervjuades enskilt, varav 

en via telefon. Tre lärare bildade en grupp och en lärare intervjuades i grupp tillsammans med 

två elevassistenter. I stycket beskrivs lärares och elevassistenters arbete vid mottagande av elever 

med IF i grundsärskola. Det handlar om rutiner som inte alltid kan följas, flexibilitet och 

bristande kunskaper. 
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Mottaganden och rutiner  
Alla skolor beskrivs ha rutin kring hur ett mottagande av elever i grundsärskolan ska ske men 

lärare och elevassistenter säger att den rutinen inte alltid kan följas.  

Lärare och elevassistenter, beskriver därför rutin för övergång mer som en vision om hur 

mottagandet i grundsärskolan borde gå till. Rutinerna skiljer sig från kommun till kommun och 

från skola till skola, enligt lärarna. Rutiner kan innefatta möten med överlämnande av 

information, besök hos eleven på nuvarande skola, besök av eleven i grundsärskolan samt möten 

med vårdnadshavare. Det som sedan sker är exempelvis följande: 

På en av skolorna (skola A) sker det första mötet inför en elevs skolformsövergång mellan 

grundskolans rektor, kommunens skolplacerare och den aktuella elevens vårdnadshavare. 

Därefter sker ett möte där även lärare på mottagande grundsärskola deltar. En lärare berättar att 

de brukar besöka lärare och rektor på avlämnande skola där de gör upp en plan inför besöket på 

grundsärskolan som rör hur eleven bäst introduceras i sin nya skolmiljö. Senare sker ett 

kunskapsrelaterat samtal med överlämnande skola där också elevens sociala förmåga lyfts. 

Läraren anser att elevhälsans alla professioner; skolpsykolog, specialpedagog, rektor, kurator och 

skolsköterska, borde finnas med vid en skolformsövergång men att detta inte sker i nuläget. Det 

handlar om så mycket mer än elevens kunskaper när det kommer till en grundsärskoleelev. 

Elevernas kunskaper kan man läsa sig till senare i den dokumentation som finns, enligt lärarna. 

Läraren säger också att dessa överlämningssamtal ofta sker på grundsärskolans initiativ och att 

grundskolan sällan tar ett sådan initiativ. På en annan skola (skola B) sker det första mötet med 

rektor, specialpedagog, mottagande lärare, elev och vårdnadshavare. På en tredje skola (skola C) 

sker den första kontakten via avlämnande och mottagande skolas rektorer. Efter det får 

mottagande klasslärare i grundsärskolan information om eleven. På den fjärde skolan (skola D) 

beskriver läraren att informationen från avlämnande skola skiljer sig åt beroende på vilken den 

avlämnande skolan är.  

Rutinerna med möten mellan olika professioner kan inte alltid följas då elever kan komma 

på besök oanmälda, vilket betyder att möte med rektor och vårdnadshavare inte har hunnits med 

innan. Ibland kan en elev få börja utan att en överlämning från grundskolan har hunnit ske.  

Lärarna i studien anser att grundskolan och grundsärskolans arbetssätt med elevbemötande 

och elevmottagande sker på olika sätt, och att det saknas en samsyn i respektive kommun om hur 

ett mottagande ska gå till. I en kommun (Skola A och B) i studien utarbetas det just nu 

övergångsfrågor som i första hand handlar om hur övergångarna ska se ut för eleverna. Det är 

elevernas behov som står i fokus, inte vårdnadshavarnas. Även om det finns rutiner så följs de 

inte alltid eftersom verkligheten inte alltid följer det som rutiner säger.  

 

Flexibilitet, korta varsel och varierande orsaker till skolformsövergång    

Lärare i skola A, B, D och lärare och elevassistenter i skola C uttrycker att de behöver vara 

flexibla i sitt arbete kring mottagandet för att det ska passa elever och de rådande förhållandena. 

De beskriver dock att även ett mottagande som skett med kort varsel kan bli bra, eftersom lärare 

och elevassistenter i grundsärskola är vana vid att arbeta flexibelt.  

Lärare beskriver att en anledning till att elever blir mottagna med kort varsel, och att det sker 

i de senare skolåren, kan vara införandet av betygen och de nationella proven i årskurs sex, vilket 

kan leda till att en utvecklingsstörning upptäcks sent. En annan orsak kan vara bristen på tillgång 

till speciallärare och specialanpassningar i grundskolan, enligt en lärare. En anledning kan också, 

enligt lärare, vara en förhoppning om att det ska gå, om man kämpar ytterligare i skolan i 

befintlig skolform men vid betygsättning i årskurs sex så går det inte längre. En annan lärare 



24 

 

beskriver att utredningarna gällande rätten till mottagande i grundsärskola genomförs alldeles för 

sent. En konsekvens av detta kan bli att en ”glädjediagnos” sätts så att eleven får rätt till 

mottagande i grundsärskolan, trots att eleven i själva verket har andra behov, enligt lärare. Detta 

kan bero på att resurserna i grundskolan kan vara begränsade och att kunskap om 

funktionsnedsättningar inte finns i samma utsträckning som i grundsärskolan, vilket kan leda till 

att eleven ses som ett problem som kan lämnas över till någon annan istället för att söka kunskap. 

Detta kan leda till att eleven senare får göra en skolformsövergång tillbaka till grundskolan igen. 

De intervjuade lärarna och elevassistenterna i skola A, B, C, och D upplever att grundskolan kan 

se det som att ”de slipper undan ett problem” när en elev gör en sen skolformsövergång; lärare i 

grundskola har ofta många elever att ta hänsyn till.  

En lärare reflekterar över att lärarna i grundskolan har en tuff situation med stora klasser och 

med elever som läser utifrån en annan kursplan. Det kräver extra arbete. 

Lärare beskriver att de har tagit emot elever som inte funnit sig till rätta i grundsärskolan. I 

alla dessa fall har det visat sig att utredningarna varit missvisande och att eleverna saknat rätten 

till att gå i grundsärskola, vilket har lett till ytterligare en skolformsövergång, tillbaka till 

grundskolan, för eleven. Lärarna berättar också att de även tagit emot elever som till en början 

inte vill gå i grundsärskola, men som senare omvärderar och finner sig till rätta.  

 

Kunskap om grundsärskolan 

Lärare och elevassistenter som intervjuades beskriver att grundskolans lärare saknar kunskap om 

vad grundsärskola innebär. Grundskolans lärare känner inte alltid till att grundsärskola är en 

annan skolform, att det finns två olika skolformer inom grundsärskola samt att det finns två olika 

läroplaner som skiljer sig från grundskolans läroplan. En lärare säger sig ha upplevt en drastisk 

förändring i grundskollärares kunskap om grundsärskolan i samband med de många 

utskrivningarna ur grundsärskolan för några år sedan. Hen sa: “ǀ…ǀ Efter alla dessa utskrivningar, 

alltså alla blev så rädda. Man lyfte inte ens frågan [om behov av utredning för mottagande i 

grundsärskola]. Och där ser jag, där blev det ett stort, stort kunskapstapp bland grundskolans 

lärare” (Lärare L2). Grundskolans lärare saknar kunskap, trots att de besökta skolorna ligger 

lokalintegrerade på grundskolor.  

En lärare säger att det finns flera poänger med att en elev går integrerad i de tidigare 

skolåren – i årskurs fyra borde en skolformsövergång till grundsärskola ske. Läraren säger: ”För 

det är helt vansinnigt som det sker nu. Att det kommer unga ungdomar i årskurs åtta, årskurs nio, 

som är helt trasiga och helt förstörda” (Lärare L3). Läraren beskriver också att grundskolans 

lärare skulle kunna undersöka utifrån elevens skolresultat redan i årskurs tre om det finns någon 

bakomliggande problematik och därefter initiera utredning och övergång så att den inte dröjer. 

Lärarna upplever att grundskolans lärare inte alltid tänker på att en utvecklingsstörning kan vara 

orsaken till att en elev inte når målen i grundskolan.  
 

Självkänsla och strategier samt trivsel i grundsärskola 

Lärarna och elevassistenterna berättar om att elever som kommer i senare år ofta har en låg 

självkänsla och ett lågt självförtroende. Lärare och elevassistenter beskriver att det inte bara är 

elevernas låga självkänsla och självförtroende som gör det svårt för dem att arbeta med eleverna 

som kommer i de senare skolåren. Eleverna har ofta hunnit utforma och lägga sig till med 

strategier för att det inte ska märkas att de har svårigheter: Lärarna berättar att elever som har 

förmågan att reflektera över sig själva, oftare blir kvar i låg- och mellanstadiet och ibland ända in 
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i högstadiet på grund av sin förmåga att hänga på andra, att dölja sina svårigheter och anamma 

strategier. En lärare säger:  

 
Jag tycker att det dröjer alldeles för länge med många ungdomar innan de kommer till rätt skolform. Och när 

jag då tar emot dem så är de, så har de jättedåligt självförtroende och tror att de inte kan någonting. Och så får 

man jobba liksom med självförtroendet. (Lärare L4) 

 

En elevassistent säger: ”Vi får ta emot många stukade elever”. (Elevassistent A1) 

Lärare berättar också att de flesta elever snabbt finner sig till rätta i grundsärskolan och att 

de ofta är mindre utåtagerande än i tidigare skolform. Lärare och elevassistenterna berättar om 

elever som ibland uttrycker att de saknar enskilda lärare och själva grundskolan, men inte alltid 

själva gemenskapen på föregående skola, då de inte alltid upplevde någon sådan. På grund av 

grundsärskolans bemötande och anpassade lärmiljöer så trivs elever många gånger från första 

stund, trots att grundsärskolan upplever att deras lokaler sällan är anpassade till verksamheten, 

enligt en lärare.  

En lärare berättar om en elev som hade skrivit en lista över det hen ansåg vara dåligt med 

grundsärskolan men efter några veckor hade eleven funnit sig till rätta och ansåg inte längre att 

det fanns något som var dåligt med grundsärskolan.  

 

Känslor och tankar om grundsärskolan som lärare och elevassistenter möter hos föräldrar 

Lärarna berättar att en anledning till en sen skolformsövergång kan vara vårdnadshavarnas 

skepsis mot grundsärskolan. Vårdnadshavarna vill gärna lyfta sina barns kunskaper till en nivå 

som inte finns. Vårdnadshavare är ofta oroliga till en början och lärarna menar att det ofta beror 

på okunskap hos vårdnadshavarna om vad grundsärskolan är. Efter ett första besök så brukar 

vårdnadshavarna uttrycka ett större lugn och en tacksamhet över att grundsärskolan finns till för 

deras barn. Lärarna berättar att vårdnadshavarna ibland också kan bära på en sorg över att deras 

barn har en utvecklingsstörning. Detta sorgearbete, upplever lärarna, kan ta olika lång tid för 

vårdnadshavarna och att det är viktigt att som personal vara lyhörd och låta det ta tid. En lärare 

säger:  

 
Jag har suttit med så ledsna föräldrar som absolut inte orkar höra det här, utan där är det bara att lyssna och 

lyssna. Och visa att det här ser jag, alltså det är det här jag ser, bara vara ärlig och så får de försöka smälta, och 

det är många samtal. (Lärare L4) 

 

 Vårdnadshavare till barn där utvecklingsstörningen inte märks vid första anblick har svårare att 

acceptera diagnosen men när de har nått en acceptans så känner de en lättnad och det är lättare 

för vårdnadshavarna att känna tillhörighet i grundsärskolan. En annan lärare, berättar att 

vårdnadshavare kan känna skuld och skam över att deras barn inte är som andra. 

Vårdnadshavarna vänder sällan sin frustration och sin sorg mot grundsärskolan utan visar snarare 

tacksamhet mot att grundsärskolans personal finns där för dem. Lärarna berättar att 

vårdnadshavare vittnar om att deras barn genomgår en positiv förändring i samband med 

skolformsövergången, de upplever sina barn som mer glada och öppna. Samtidigt som det är ett 

sorgearbete när vårdnadshavarna får besked om att deras barn har en utvecklingsstörning, och 

därmed har rätt till grundsärskola, så kan vårdnadshavare uppleva samma sorgeprocess om 

eleven plötsligt mister sin rätt till grundsärskola när utredningar görs om. Detta, menar en lärare 

är ytterligare en lång process där myndigheterna inte lyssnar på grundsärskolans argument om 

upplevelser kring eleven utan allt ska kunna påvisas med dokumentation. Denna form av 

upplevelser går inte att mäta och är därför svåra att dokumentera.  
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Grundsärskolans önskemål  

 

Mottagande grundsärskolor önskar att både elev och vårdnadshavare är välinformerade om vad 

en utvecklingsstörning är samt vad grundsärskola innebär innan eleven börjar där. De anser att 

vårdnadshavarna måste ha fått en ordentlig presentation om vad de fyra utredningarna visar 

innan eleven börjar i grundsärskolan. Om detta görs går mottagandet smidigare än om 

vårdnadshavarna inte fått rätt information presenterad på rätt sätt. De önskar också att det funnits 

möjlighet för lärare, elev och klasskamrater att skapa en relation innan eleven börjar i klassen. 

Lärare i grundsärskolan beskriver att elever ibland får veta först samma dag de ska börja i 

grundsärskolan att de ska byta skola och skolform. Läromedlen som eleverna har med sig från 

grundskolan är sällan anpassade till elevens behov och förutsättningar. Lärarna i grundsärskolan 

anser ändå att det är bra om läromedlen ändå följer med eleven till grundsärskolan för att 

mottagande lärare ska kunna göra en bedömning om kunskapsnivå samt som en trygghet för 

eleven själv. Lärarna säger dock att det sällan är så att läromedlen följer med. En anledning kan 

vara att när en övergång sker över ett sommarlov så städas elevens tidigare material bort på 

avlämnande skola. En lärare säger:  
 

Det har inte funnits något nedskrivet av vad de har jobbat med. Det har inte funnits något material kvar… för 

nu har det ju varit efter ett sommarlov och då är det precis som att de städar undan… och så finns det ingenting 

kvar! (Lärare L6) 

 

Läraren berättar att när hen efterfrågar ett elevomdöme så är det endast betygsvarningar som 

finns dokumenterade. Det saknas uppgifter om vad eleven har arbetat med i föregående skola, 

det finns endast dokumentation på vad eleven inte har klarat av.  

Lärarna i grundsärskolan vill att alla professioner inom elevhälsoteamet ska samlas vid en 

skolformsövergång. De anser att det är viktigt med möten där båda skolformerna är 

representerade, att elevens alla utredningar är klara innan en skolformsövergång sker samt att de 

är genomgångna så att inget gammalt hänger med. En lärare lyfter att det finns information om 

eleverna som behöver komma fram vid ett överlämningssamtal. Hen berättar att grundsärskolan 

inte fick veta att en elev till exempel var, rymningsbenägen vid överlämnandet. Vilket hade varit 

bra för mottagande skola att känna till när eleven började där. Samma elev hade gått i 

grundskolan till och med årskurs åtta, med godkänt i de flesta ämnen. Läraren berättar: ”Men hur 

hon har gått igenom skolan, det ställde jag ǀ…ǀ läraren eller rektorn mot väggen och frågade: 

’Hur har det här gått till?’ Jag fick inga riktiga svar ǀ…ǀ.” (Lärare L6). Lärarna i skola, A, B, C 

och D, lyfter att de har en förståelse för att lärarna i grundskolan har en hög arbetsbelastning med 

stora klasser med flera elever som kanske är i behov av stöd. Lärare från grundsärskolan säger att 

många utredningar är bristfälliga, särskilt psykologutredningar, vilket kan leda till utskrivningar 

från grundsärskolan. Lärarna menar att om det finns frågetecken i en utredning så borde dessa gå 

att komplettera. De tror att det är ekonomin som styr om det görs eller inte. Lärare frågar sig om 

det finns en bakomliggande rädsla för felplaceringar i grundsärskolan som får konsekvenser för 

eleven senare i livet. Lärarna menar att en utredning kan användas i fler syften än att bestämma 

om elev har rätt till mottagande i grundsärskola eller ej. De menar att information som kommer 

fram om elev i en utredning är till nytta även för lärare i grundskola. En lärare säger: ”Detta är ett 

budskap: gör utredningarna! Och dra nytta av dem på grundskolan om det inte är grundsärskola. 

Använd dem, för de visar ju så mycket så att man kan stötta!” (Lärare L4). Läraren säger också 

att hen upplever att många elever inte hamnar i rätt skolform då elevhälsoteam och lärare i 
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grundskolan inte alltid vet när det är läge för en utredning och att de inte verkar veta hur de ska 

gå tillväga utan ”harvar på och vrider ut och in på sig själva” i grundskolan utan att eleverna når 

målen.  

 

Essens 

Essensen i resultatet, i lärar- och elevassistentgruppen, visar att utredningar för mottagande i 

grundsärskola upplevs ske sent, att lärare och elevassistenters arbete med mottaganden i 

grundsärskola kräver en stor flexibilitet och att det finns brister i kommunikationen mellan 

skolformerna grundskola och grundsärskola vid en övergång. Det finns brister i informationen 

om elevers behov och förutsättningar från överlämnande skola och elevers arbetsmaterial som 

inte följer med vid övergången.  

 

Elevers upplevelser av skolformsövergång 
 

I studien har 4 elever intervjuats. Vid varje elevintervju deltog båda författarna. I följande 

stycken beskrivs elevernas upplevelser av skolformsövergång från grundskola till grundsärskola. 

Styckena handlar om studiero, bemötande, nya och gamla klasskamrater och besvikelser i 

samband med skolformsövergång.  

 

Studiero och rimliga krav 

Något eleverna har gemensamt är att de upplever den nuvarande skolformen som 

lugnare, nu har de studiero. En elev berättar att hen i grundskolan ofta behövde lyssna på musik i 

hörlurar för att stänga ute de andra ljuden och att det har hen inte behövt sedan hen började i 

grundsärskolan. Eleven sa: “I min förra skola lyssnade jag på musik jättemycket för att kunna 

lugna ner mig för allt ljud” (Elev E1). En annan elev berättar att det är bättre i skolan nu, efter 

skolformsövergången. I grundskolan upplevde eleven att undervisningen inte var anpassad för 

hens behov och att det fanns elever som sa saker som hen uppfattade som kränkande. Eleven 

beskriver tiden i grundskolan som tråkig, hen säger:” Det var så tråkigt i skolan liksom och det 

var svårare” (Elev E2). Ytterligare en elev beskriver att lektionerna i grundskolan var längre med 

enskilt arbete i böcker. Eleven berättar att i grundskolan pratade läraren mest vid genomgångar 

men att nuvarande lärare också visar på tavlan, eleven säger att hen föredrog grundskollärarens 

sätt att undervisa. Eleven föredrog också färre lektioner, som i grundsärskolan, då hen beskriver 

att hen blev så trött tidigare. En annan förändring som eleven lyfter är att klasskamraterna är 

tystare nu vilket bidrar till studiero. Elever berättar att de satt i avskilda rum under tiden i 

grundskolan vilket skulle bidra till deras studiero. En elev upplevde att de inte fick lära sig något 

utan satt mest av tiden i skolan.  

 

Stärkt känsla av tillhörighet och ett mer positivt bemötande  

Elever berättar om att de nu upplever ett sammanhang och en tillhörighet som de inte upplevde i 

grundskolan. Ofta har eleverna arbetat enskilt med en resurs i grundskolan, som sällan har en 

pedagogisk utbildning, enligt både elever, lärare och elevassistenter, eleven har själv fått styra 

sin undervisning vilket ofta, enligt lärarna i grundsärskolan, inte inneburit någon god utbildning. 

Eleven kan ha suttit i ett enskilt rum och spelat spel eller lekt med stämplar. En lärare säger: ”De 

har ju ofta glidit utanför skolundervisningen, kan jag tycka då när de har fått en egen assistent, de 

har nog gjort andra saker”. (Lärare L4) 
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Eleverna beskriver att de har funnit vänner i grundsärskolan och känner sig trygga i det nya 

sammanhanget. Något som eleverna uttrycker att de saknar från den tidigare skolformen är 

klasskamraterna. Flera av eleverna berättar dock att de inte hade några direkta vänner på sin 

grundskola men att de nu kan umgås med alla i sin klass. Ett annat resultat är att eleverna 

beskriver en ensamhet på grundskolan som de inte upplever på grundsärskolan. De har 

klasskamrater eller vänner, som går i grundskola på den skola de nu går på, då grundskola och 

grundsärskola delar skolgård. En elev berättar att hen nu vågar säga till andra elever till exempel 

att flytta på sig om någon står i vägen, vilket hen inte vågade på sin tidigare skola. Hen säger att 

det inte är någon som blir arg om hen gör det på den nuvarande grundsärskolan. Eleven säger: 

”Det finns inga mobbare här och nästan alla är mina kompisar” (Elev E1). Eleven berättar också 

att hen redan vid första besöket på grundsärskolan fick vänner, hen säger: ”Det var bara till och 

med när jag var på besök som jag liksom kom in. Och sen första dagen kom jag ännu mer”. (Elev 

E1) 

 

Saknad av tidigare klasskamrater och att bli sedd och bekräftad 

Något som framkommer är att eleverna oftast inte umgås med sina nuvarande klasskamrater på 

fritiden, då de bor långt ifrån varandra. Endast en av eleverna träffar sina gamla skolkamrater på 

fritiden, de andra har ingen kontakt alls med tidigare klasskamrater. En elev beskriver att hen ser 

sina tidigare klasskamrater från taxin varje morgon, då hen passerar sin tidigare skola på vägen 

till sin nuvarande skola.  

 

Eleverna berättar att de tidigare kunde sitta ensamma tillsammans med en vuxen, i ett avskilt rum 

i grundskolan. En elev berättar att hen spelade spel på en iPad i ett eget rum hela dagarna. Hen 

säger: “De kunde inte lära mig något på den andra skolan. ǀ…ǀ Jag lärde mig ingenting” (Elev 

E4). En annan elev upplevde att lärarna i grundskolan inte förväntade sig att hen kunde något. 

Eleven beskriver hur hen aldrig blev tilltalad under lektionerna i matematik. Hen fick aldrig 

svara på frågor trots att hen räckte upp handen för att svara. En elev säger:  

 
 ǀ…ǀ Eller när man räckte upp handen och så fick man inte svara fast man räckte upp handen. Och sen så fast 

man räckte upp handen för att man ville ha hjälp så gick läraren till en annan som inte räckte upp handen och 

hjälpte den. (Elev E1) 

 

Nu upplever eleven att alla får svara på frågor och att hen får hjälp och stöd. Alla elever berättar 

att de får mer stöd och hjälp i skolan nu. De beskriver att klasserna var större och att det fanns 

färre lärare per klass. Det de beskriver är att de nu känner sig mer sedda och bekräftade.  

 

Besvikelser i samband med skolformsövergången 

Skolformsövergången har också inneburit några besvikelser för eleverna. En elev hade under 

sina tidigare skolår sett framemot att få ett elevskåp att förvara sina ytterkläder och sin skolväska 

i när hen kom till grundskolans senare år. Då hen började i grundsärskolan i år 6 så försvann den 

möjligheten då grundsärskolans elever inte har elevskåp utan förvarar sina privata tillhörigheter i 

klassrummet. Detta var en stor besvikelse för eleven. Eleven lyfter att hen såg sitt mål med att bli 

lastbilschaufför gå i kras i samband med att hen började i grundsärskolan. Hen hade fått veta 

följande av en närstående: som elev i grundsärskolan har man inte samma förutsättningar som 

andra.  

En annan elev säger att hen får för mycket hjälp vid skolarbetet, eleven skulle gärna försöka 

lite mer på egen hand. Samtidigt som eleven ser det som en fördel att det finns fler vuxna i 
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klassrummet. Ytterligare en elev berättar att nivån i grundsärskolan var alldeles för lätt när hen 

började där. Eleven hade redan arbetat med det området de arbetade med just då i 

grundsärskolan. Eleven ansåg dock att nivån är bättre nu.  

 

Essens 

Den essens som resultatet visar vad gäller elevers gemensamma upplevelser är ökad tillhörighet i 

en grupp eller klass, bättre bemötande från skolpersonal, lärare och klasskamrater samt bättre 

studiero i samband med lektioner efter övergång till grundsärskola.  

 

Vårdnadshavarnas beskrivningar av deras barns skolformsövergång 
 

I studien har 4 vårdnadshavare intervjuats. Alla vårdnadshavare har intervjuats via telefon. Vid 

tre av intervjuerna deltog båda författarna och vid en intervju deltog en av författarna. I följande 

stycken beskrivs hur vårdnadshavarna i studien upplever förändrad studiero för deras barn, 

känsla av tillhörighet och förändrat bemötande, tiden under väntan på en diagnos.  

 

Förbättrad studiero 

Vårdnadshavare beskriver att de vid besök upplever mer studiero och ett annat lugn i 

grundsärskolan än i grundskolan. En vårdnadshavare berättar så här om ett av sina första besök i 

grundsärskolan: ”Jag sa till och med till en av lärarna att ’jag tror inte att det här är sant, när jag 

sitter här inne’. Att det kan vara så tyst och lugnt i ett klassrum som det var där.” 

(Vårdnadshavare V1). En vårdnadshavare beskriver hur tillvaron var för hens barn i 

grundskolan: ”Han sa att det var jobbigt. Att det var så mycket ljud och så mycket folk. Han 

visste aldrig vad han skulle göra, han förstod inte varför han var där.” (Vårdnadshavare V3) En 

annan vårdnadshavare beskriver också en positiv förändring hos sitt barn, att barnet är som en 

helt annan, gladare person nu. Barnet är mer positiv, gladare, vill gå till skolan och berättar 

hemma om vad hen gör i skolan om dagarna: “ǀ…ǀ han är glad för första gången när han går till 

skolan mot vad han var i grundskolan”. (Vårdnadshavare V4) 

 

Tillhörighet och bemötande 

Vid intervjuerna lyfter vårdnadshavare en förändring i bemötande mellan grundskola och 

grundsärskola. En vårdnadshavare beskriver det som en annan människosyn, hen beskriver att i 

grundskolan fokuserade lärarna på vad eleven inte kunde men nu är fokus på vad eleven kan och 

lärarna bygger undervisningen utifrån elevens egna intressen. Vårdnadshavaren säger: ”Jag 

tycker att särskolan har varit helt underbar på det sättet, att man fokuserar på det man kan och är 

bra på och fokuserar på det och bygger vidare utifrån det.” (Vårdnadshavare V4). Hen upplever 

att barnet nu har fått ett sammanhang där barnet inte alltid är sämst eller annorlunda. Tidigare, i 

grundskolan hamnade barnet ofta i konflikter vilket inte förekommer lika frekvent nu. En annan 

vårdnadshavare har ett barn som varit hemmasittare i flera år, innan en ny diagnos ställdes om 

rätten till grundsärskola. Hen beskriver att lärarna i grundsärskolan har ett arbetssätt och synsätt 

som skiljer sig mot grundskolans. De fokuserar på relationer och trygghet.  

 

Grundsärskolan ger en dubbelbottnad känsla 

En vårdnadshavare beskriver en dubbelbottnad känsla inför grundsärskolan, hen säger: ” ǀ…ǀ 

man både vill och inte vill att ens barn ska gå i särskola. Jag var otroligt rädd att han skulle få gå 
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kvar i grundskola och må dåligt och ligga precis på den yttersta gränsen ǀ…ǀ” (Vårdnadshavare 

V3). En annan vårdnadshavare beskriver att nivån i grundsärskolan är för låg i förhållande till 

barnet. Vårdnadshavaren berättar att barnet kommer hem från skolan och säger: ” ǀ…ǀ vi tittar på 

Bolibompa. Jag går i femman, det är konstigt” (Vårdnadshavare V1). Samtidigt liknar 

vårdnadshavaren barnets tid i grundskolan som problematisk när barnet satt i klassrummet och 

inte kunde göra någonting. Hen menar att även grundsärskolan likställer alla elever och inte 

alltid utgår från barnens individuella behov och förutsättningar.  

 

Väntan på utredning och frustration i samband med skolformsövergång 

Vårdnadshavarna påtalar att utredningarna för ett mottagande i grundsärskolan tar lång tid och 

att verksamheten i skolan pågår som vanligt under tiden utredningarna fortgår. En 

vårdnadshavare säger:  

 
Jag pratade med dem och sa att hon har det svårt /…/ men det är bara termin till termin. Hela tiden ’vi ska fixa, 

vi ska titta, vi ska göra’. Jag tror att det har gått i fyra år, fyra år har gått. Bara för att kunna se vilka svårigheter 

hon har. (Vårdnadshavare V1) 
 

En annan vårdnadshavare berättar att utredningen tog mer än ett och ett halvt år medan en tredje 

vårdnadshavare berättar att de i samband med flytt fick sin tidigare utredning ifrågasatt av den 

nya kommunen och rätten till grundsärskola uteblev tills en ny utredning hade genomförts. 

 En beskrivning av en vårdnadshavare är att när utredningen visade på en 

utvecklingsstörning så plockas alla tidigare diagnoser bort. Vårdnadshavare påtalar att det saknas 

länkar i kedjan mellan skolformerna, att det inte finns någon kommunikation mellan 

överlämnande och mottagande skola. Vårdnadshavaren menar att mottagande grundsärskola får 

börja om från början istället för att ta vid där den överlämnande grundskolan slutade. Hen menar 

att det inte borde vara några svårigheter med informationsutbyte i dagens tekniska samhälle. Hen 

påtalar att lagen säger att skolgången ska vara likvärdig vare sig eleven har en diagnos eller ej. 

Hen säger också att det saknas länkar i kedjan mellan skola och övriga professioner.  

Vårdnadshavarna beskriver en frustration över grundskolans anpassningar, de menar att de 

inte är tillräckliga för deras barns behov. En vårdnadshavare säger: ”Hans anpassningar i den 

vanliga skolan var egentligen att man hade vänt hans bänk i klassrummet så att han fick sitta med 

ryggen mot klassen och det var en så kallad särskild anpassning som han fick ǀ…ǀ” 

(Vårdnadshavare V3). En annan vårdnadshavare berättar att den anpassning barnet fick var att 

hen fick sitta bakom en skärm längst ner i klassrummet. Vårdnadshavare berättar om sina 

upplevelser att inte bli lyssnad på. Grundskolan svarade på deras önskemål genom att säga att de 

redan gjort allt de kunde för eleven. Vårdnadshavaren säger att det nu är skillnad på både 

bemötande och arbetssätt i skolan.  

 

Utmattade sakletare och tankar inför framtiden 

Flera föräldrar berättar att de själva har fått tagit reda på fakta om grundsärskola och vad en 

diagnos kan innebära. De beskriver att de känner sig trötta och utmattade av att ta reda på 

information och av att kämpa för sitt barns rättigheter på egen hand. En vårdnadshavare säger: 

 
Sen får man själv frågan som vårdnadshavare, kan du själv, kan du ringa till, till exempel BUP ǀ…ǀpsykolog, 

ǀ…ǀ habiliteringen? Och då känner man att man får ta emot en massa jobb som man inte klarar, som man inte 

har erfarenhet av. För att det ska gå fortare, säger de. (Vårdnadshavare V1). 
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Vårdnadshavare berättar att deras barn blivit erbjudna medicinering för ADHD istället för en 

utredning för rätten till grundsärskola.  

En vårdnadshavare berättar att hen upplevde att grundskolans lärare förväntade sig att eleven 

skulle jobba ikapp flera års tappad undervisning i samband med att hen fick medicin för ADHD. 

Vårdnadshavaren beskriver att barnet själv sagt hemma att hen inte får den hjälp hen behöver i 

grundskolan.  

En annan vårdnadshavare berättar att hen själv var med sitt barn i grundskolan och fick ta 

ansvar för barnets undervisning då skolan inte gjorde det. De satt i ett avskilt rum och arbetade. 

Om grundsärskolan säger vårdnadshavaren: ”Man är extremt, glad över att den här formen av 

skola finns och att de eleverna som behöver gå där blir sedda och trygga och får lära sig utifrån 

sina villkor och förutsättningar” (Vårdnadshavare V4). 

Det finns även vårdnadshavare som uttrycker en frustration och en oro inför deras barns 

framtid. En vårdnadshavare beskriver varje stadie- eller skolformsövergång som att starta ett nytt 

krig mot systemet för sitt barns rättigheter. Hen beskriver att dessa barns framtid redan är 

förutbestämd, att det inte är någon som frågar dessa barn vad de tänker om sin framtid. Hen 

säger: ”Det är redan locket på ǀ…ǀ Man säger där ska du vara” (Vårdnadshavare V1). 

 

Essens 

Alla vårdnadshavare lyfter en positiv förändring av bemötande hos skolpersonal i samband med 

deras barns skolformsövergång. De uttrycker också att de upplever sina barn förändrade till det 

positiva, att de har funnit en tillhörighet, ett sammanhang och ett lugn. De beskriver en 

frustration över utredningarnas längd, att det tar lång tid att få en diagnos, liksom över 

bemötandet och oförståelsen för individens behov i grundskolan. 

 

Diskussion  
 

Diskussionen inleds med en metoddiskussion och därefter kommer en resultatdiskussion.  

Studiens syfte var att beskriva och analysera några lärares, elevassistenters, elevers och 

vårdnadshavares erfarenheter och upplevelser av sen skolformsövergång från grundskola till 

grundsärskola.  

 

Metoddiskussion 
En kvalitativ forskningsansats innebär att antalet informanter är begränsat och att resultatet inte 

går att generalisera, utan resultatet gäller endast de informanter som deltagit i studien (Creswell 

& Poth, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom vi har utgått från ett empiriskt material, där 

upplevelsen och erfarenheten av ett fenomen har försökt att fångas upp, så var fenomenologin en 

bra utgångspunkt (Denscombe, 2016; Szklarski, 2015). Valet av metod ledde fram till att 

studiens syfte och frågeställningar kunde besvaras.  

I en intervju finns alltid en risk att den som intervjuar redan skapat sig en uppfattning om 

hur utfallet av resultatet kan bli. Det är viktigt att bortse från de egna förutfattande meningarna 

om fenomenet i mötet med informanten och i arbetet med det insamlade materialet (Larsson, 

2005). Genom att använda öppna och inte ledande frågor så kunde förutfattade antaganden 

undvikas.  

Då studiens syfte var att fånga upp informanternas upplevelser kring ett bestämt 

problemområde så var semistrukturerade intervjuer en lämplig metod. Hade studien haft en 
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större tidsram hade observationer varit ett bra komplement till elevintervjuerna för att kunna 

stärka deras upplevelser genom undersökarens iakttagelser.  

Till en början var det geografiska sökområdet förhållandevis snävt, detta vidgades då 

responsen inte var i tillräcklig omfattning och tiden begränsad.  

I studien användes metoden telefonintervju i kontakten med vårdnadshavarna, detta kan ha 

varit till fördel för resultatet. Alla vårdnadshavare i studien berättade öppenhjärtigt om sina 

erfarenheter vid telefonintervjuerna. En orsak till detta kan vara att de upplevde det enkelt att 

berätta fritt när intervjuaren eller intervjuarna var okända och inga de behövde möta personligen. 

En farhåga innan telefonintervjuerna var att de skulle bli mer återhållsamma av samma 

anledning. Vid en telefonintervju kan intervjuaren inte avläsa kroppsspråk och det kan ses som 

en brist. Telefonintervjuerna varierade i längd beroende på hur mycket informanterna hade att 

delge samt hur pass mycket varje informant själv resonerade kring frågeställningarna. 

Telefonintervjuer som form kan bidra till att vissa var mer kortfattade än andra beroende på hur 

pass bekväm eller obekväm informanten kände sig i telefonintervjusituationen. 

Att intervjua elever med IF innebär noggranna förberedelser. Frågorna som ställs vid 

intervjun ska vara lätta att förstå. Det är också viktigt att skapa en relation mellan elev och 

intervjuare samt att se till att det inte är fler än nödvändigt närvarande vid intervjutillfället 

(Cederborg et al., 2009). Bildstöd kan användas för att underlätta kommunikationen mellan 

informant och intervjuare. I studien användes inte något bildstöd, trots att det genomfördes 

intervjuer med elever med IF. Eleverna i studien var inte i behov av något bildstöd vid 

intervjutillfället, däremot skapades det en relation med eleverna innan intervju genom småprat 

samt att eleven fick möjlighet att undersöka vår inspelningsutrustning. Vissa elever valde att 

själva sätta igång och stänga av inspelningen.  

Längden på intervjuerna varierar. Gruppintervjuerna blev upp till 40 minuter långa då flera 

informanter kom till tals under intervjutillfället och det blev ett samtal informanterna emellan. 

Elevintervjuerna är förhållandevis korta vilket kunde bero på elevernas varierande tålamod och 

koncentration. Intervjuernas varierande längd kan också bero på att ju fler intervjuer som 

genomförts desto mer erfarenhet fick vi som intervjuade och vi kunde resonera mer utifrån 

tidigare intervjuers utfall och genomförande. 

I studien genomfördes intervjuer med elever under 18 år, vilket medförde att samtycke från 

vårdnadshavare om godkännande om elevernas deltagande. Även deltagande vårdnadshavare, 

lärare och elevassistenter fick ge sitt skriftliga medgivande för att delta i studien. Alla 

informanter informerades både skriftligt och muntligt om förutsättningarna för dem att avsluta 

sitt deltagande när som helst under studiens gång. Genom detta samt genom att intervjuerna 

avidentifierades och bevarades inlåsta som anser vi att studien har uppfyllt de forskningsetiska 

principerna.  

 

Studiens begränsningar  

En av studiens begränsningar är att resultatet inte går att generalisera. Resultatet bygger på 

informanternas beskrivningar av sina upplevelser. För att kunna säga hur något faktiskt är krävs 

att observationer görs samt att även andra grupper, som till exempel lärare och skolledare inom 

grundskolan, får komma till tals. Studien har ändå ett värde då den belyser ett område som 

tidigare är relativt ostuderat.  

En annan begränsning är att antalet informanter, det vill säga deltagare, är litet. Studiens 

resultat hade fått större extern generaliserbarhet om antalet deltagare hade varit större och vidare, 
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där till exempel skolledare inom båda skolformerna och lärare från grundskolan fått berätta om 

sina upplevelser av fenomenet. 

 Det vill säga att lärare inom grundskolan och skolledare inte ges möjlighet att ge sin syn på 

saken. Det kan anses som problematiskt med tanke på den kritik som riktas mot dem. En tredje 

begränsning i studien är alltså att företrädare från grundskolan inte beskrivit sitt arbete och gett 

sitt perspektiv av hur en skolformsövergång går till samt önskningar om rutiner kring 

skolformsövergångar.  

Metoden telefonintervju kan ses både som en tillgång och en begränsning. Genom att 

intervjun genomfördes via telefon så kunde vårdnadshavarna vara anonyma och det kan ha 

bidragit till mer ärliga intervjuer. Samtidigt är metoden en begränsning då det inte fanns någon 

möjlighet för intervjuaren att avläsa mimik och kroppsspråk.  

 

Resultatdiskussion 

 

I resultatdiskussionen belyses och analyseras studiens resultat under flera underrubriker. Dessa är 

formade utifrån de essenser som kommit fram i resultatet.  

 

Resultatet visar att det finns områden att arbeta vidare med i samband med elevers 

skolformsövergångar från grundskola till grundsärskola i de senare skolåren, årskurs 4–9. Det 

handlar om att rutinerna för skolformsövergångar kan se olika ut i grundskola och grundsärskola, 

att lärare och elevassistenter i grundsärskolan upplever en större flexibilitet vid 

skolformsövergång i grundsärskolan än i grundskolan. Lärare och elevassistenter i 

grundsärskolan beskriver att det finns utarbetade rutiner men att dessa ibland är svåra att följa. 

Resultatet visar också att vårdnadshavare behöver bli mer lyssnade till i ett större sammanhang 

och att de behöver en förbättrad kommunikation mellan skolformerna.  

Studiens syfte var bland annat att ta reda på hur eleverna upplever sin skolformsövergång 

samt ta reda på hur lärare och elevassistenter i grundsärskolan bör bemöta elever vid en 

skolformsövergång. Resultatet visar på en flexibilitet i lärarnas och elevassistenternas arbete vid 

ett elevmottagande, de säger att de anpassar sig till varje elev och varje ny situation. Lärarna i 

grundsärskolan lyfter att övergångsaktiviteterna ibland får bli improviserade och de säger sig 

vara flexibla i sitt arbete då elever som ska börja i grundsärskolan ibland “bara kan dyka upp”. 

Lillvist och Wilder (2017a) beskriver också att det finns väl utarbetade rutiner för övergångar när 

barn går från förskola till förskoleklass eller grundskola. Lillvist och Wilder beskriver att en 

vanlig aktivitet vid denna skolformsövergång är att lärare besöker barnet i förskolan innan 

skolstart. Denna typ av aktivitet är inte så vanligt förekommande enligt resultatet i vår studie, 

den visar att det är vanligare att eleven får komma till grundsärskolan på besök innan skolstart. 

En likhet mellan denna studie och Lillvist och Wilder är dock att det finns rutiner som inte alltid 

följs samt att det finns ett önskemål från förskolelärare och lärare att det ska finnas flexibilitet i 

rutinerna.   

Lärarna i den här studien lyfter att de önskar mer kommunikation mellan skolformerna, de 

önskar en förbättrad kommunikativ kontinuitet (Mayfield, 2003). Hogsnes och Moser (2014) 

visar också i sin studie att det finns en brist i kommunikationen mellan olika skolformer samt att 

det saknas en inblick och förståelse för andras skolformer än den egna. Detta kan vi se även i 

vårt resultat.  

Lärare i den här studien önskar mer utförlig information om elever vid en 

skolformsövergång. En lärare beskriver att hen inte fick information om att eleven var 
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rymningsbenägen. Lundqvist (2016) påtalar i sin forskning att det som gynnar barnen i längden 

är om informationen vid en övergång handlar om starka sidor. Det är viktigt att komma ihåg men 

betyder inte att annan information, till exempel om rymningar, ska glömmas bort. 

Eleverna i studien, lyfter att de trivs i grundsärskolan, de känner sig sedda och känner att de 

kan lyckas. Det är ett positivt resultat. Resultatet visar också på en social diskontinuitet vid en 

skolformsövergång (Ackesjö, 2014; Dunlop & Fabian, 2007; Fabian & Dunlop, 2002). En elev, 

E1, berättar att hen ser sina gamla skolkamrater från taxin på väg till sin nya skola och att hen 

inte har så mycket mer kontakt med dem sedan skolformsövergången. Eleven verkar dock inte 

sakna dessa skolkamrater i någon större omfattning. Samma elev berättar om ett bättre 

skolgårdsklimat på den nya skolan.  

En elev lyfter att hen önskar en större möjlighet att få “klara sig själv” i skolarbetet. Hen 

säger att hen erbjuds för mycket hjälp i grundsärskolan. Detta kan stå för något mer, som vi ser 

det. Möjligtvis en känsla av att vara kontrollerad av lärare och elevassistenter och att inte känna 

frihet i sitt skolarbete.  

 

Särskilt intressanta resultat 

I det här avsnittet presenteras resultat som är särskilt intressanta och viktiga att diskutera då de 

belyser essenserna i studiens resultat.  

Superlativ och känslostormar 

Den här studien visar att lärare, elevassistenter och vårdnadshavare använder sig av värdeladdade 

ord och starka uttryck. Ord och uttryck som krig, vansinnigt, helt förstörda och stukade elever 

användes när de beskriver sina upplevelser och erfarenheter av tiden i grundskolan.  

När starka känslor används är det viktigt att pålysa att detta nödvändigtvis inte är en helt 

sann återgivning av händelser eller något generellt för alla vårdnadshavare och elever som gör en 

skolformsövergång. Det förefaller högst osannolikt att alla elever som har IF blir förstörda i 

grundskola, för att nämna ett exempel. Alla elever har inte heller negativa erfarenheter av sin 

bakgrund i grundskolan när de kommer till grundsärskolan. Det finns elever som i den här 

studien berättar om klasskamrater som de fortfarande har kontakt med och att undervisningen 

som gavs i grundskolan, enligt eleven, var tillfredsställande.  

Att vårdnadshavare uttrycker starka känslor kring hur deras barn bemöttes i grundskolan och 

hur deras barn mår kan förklaras av en nära relation mellan barn och vårdnadshavare, en 

vårdnadshavare har känslomässiga band till sitt barn. Många av dessa starka beskrivningar kan 

vara uttryck för en frustration och ett behov av att få komma till tals och att bli hörd. Kanske tar 

vårdnadshavare till starka känslouttryck och superlativ för att de ska bli lyssnade på och 

respekterade i den här studien. Det är problematiskt att vårdnadshavare uttrycker, i denna studie 

och i en studie av Hess et al. (2006), att de vill komma till tals men sällan göra det. Hess et al. 

(2006) berättar även de om vårdnadshavare, som uttrycker att de önskar att komma till tals och 

bli lyssnade på, vilket några vårdnadshavare i vår studie också uttryckte. 

Vårdnadshavare i den här studien beskriver en kamp för sitt barns rätt till undervisning.  

Eleverna använder sig inte av lika starka ord och uttryck men dessa känslor tycks finnas mellan 

raderna i deras berättelser. Elever blir hemmasittare och känner inte heller tillhörighet.  

 

Studiero 

Något som både elever och vårdnadshavare lyfter är att de upplever mer studiero i 

grundsärskolan än i grundskolan. Det är intressant. I grundsärskolan är det ofta färre antal elever 
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i varje klass, jämfört med i grundskolan, vilket kan bidra till bättre studiero. Det som gör detta 

extra intressant är att eleverna själva lyfter just studieron som en skillnad när de jämför 

grundsärskolan med grundskolan. Att elever och vårdnadshavare upplever en större studiero i 

grundsärskolan beror kanske inte endast på klassernas storlek, det kan också bero på vilket 

arbetssätt och bemötande lärare och personal har i grundsärskolan. Enligt Barnkonventionen 

(UNICEF, 2009) ska barnets bästa stå i fokus vid varje beslut som rör barnet. Rätten till studiero 

borde gälla alla barn, inte bara de som har rätt till grundsärskola. En elev sa att hen inte trodde att 

lärarna i grundsärskolan kunde bli arga. Hen beskriver sig ha upplevt att lärarna sällan höjde 

rösten mot eleverna. En annan elev beskriver också tydligt att hen blir sedd och bekräftad på ett 

annat sätt i grundsärskolan än i grundskolan, vilket kan bidra till trygghet och studiero i 

klassrummet. Om elever känner sig sedda och bekräftade så behöver de inte söka 

uppmärksamhet på ett sätt som stör klasskamrater för att bli sedda.  

 

Oro inför framtiden  

De deltagande eleverna och vårdnadshavarna berättade om en oro inför framtiden. Det är också 

viktigt att diskutera. En elev (E1) berättade att hens dröm var att bli lastbilschaufför, något 

eleven inser inte vara möjligt, eftersom hen nu går i grundsärskolan. Ingen elev eller förälder ska 

behöva känna oro inför framtiden. I Barnkonventionens artikel 23 (UNICEF, 2009) står det: 

”Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt 

delta i samhället”. Att gå med en oro inför vad framtiden har att ge, och att ge upp sina 

yrkesdrömmar kan inte ses som att ha ett fullvärdigt och anständigt liv.  

En vårdnadshavare, V1, kände också en stor oro inför sitt barns framtid, övergången till 

gymnasiesärskolan och hur arbetsmarknaden kommer att se ut för eleverna som går i grund- och 

gymnasiesärskolan. Vårdnadshavare, V1, uttrycker ett önskemål om förbättrad kommunikation 

mellan skola och övriga professioner som hen och hens barn kommer i kontakt med. Hen önskar 

också en förbättrad kommunikation mellan hem och skola, vilket Petrewskyj et. al., (2005) och 

Skolverket (2018b) också belyser som en viktig beståndsdel i en bra skolövergång 

 

 

Kontinuiteter och diskontinuiteter  

Studiens teoretiska ramverk finns att återfinna i resultatet. Det går att hitta kontinuiteter men 

främst diskontinuiteter. Skolans styrdokument, Lgr11 (Skolverket, 2018b), förespråkar en 

kommunikationsmässig kontinuitet mellan skolformerna, det borde med andra ord finnas en 

dialog mellan de olika skolformerna, särskilt vid en skolformsövergång (Ackesjö, 2014; 

Mayfield, 2003). Resultatet visar däremot på att det finns brister i den kommunikationsmässiga 

kontinuiteten mellan skolformerna grundskola och grundsärskola. Information kring elevers 

kunskaper och förutsättningar beskrivs inte alltid nå fram till mottagande skola, enligt den här 

studien. Kommunikation om önskemål och fastställda rutiner kring inskolning och mottagande i 

grundsärskolan saknas vissa gånger. Läroplanskontinuitet finns då både grundskolans och 

grundsärskolans läroplan arbetas fram av Skolverket (Ackesjö, 2014). Det kan dock bli glapp i 

elevernas undervisning då det händer att en elev får undervisning om samma ämnesområde två 

gånger eller kanske missar ett område i kursplanen vid skolformsövergången. En elev berättade 

att hen tyckte att undervisningen i grundsärskolan var alldeles för lätt, detta på grund av att hen 

nyss arbetat med samma område i sin tidigare skola. Andra områden som är svåra att undvika är 

att det uppstår en fysisk diskontinuitet och en filosofisk diskontinuitet då eleven ofta byter skola, 

lärare och klass vid en skolformsövergång (Fabian och Dunlop, 2002).  
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Studien visar diskontinuiteter av olika slag och att en diskontinuitet inte alltid är något 

negativt. Situationen för eleven i grundskolan har inte varit hållbar, därför har en utredning 

tillsats och när den har visat att eleven har rätt till mottagande i grundsärskolan så är en 

diskontinuitet nödvändig. Eleven beskrivs gynnas av till exempel ett byte av lärmiljö.  

 

Sammanfattande essens 
 

Det finns ett mönster, en essens, i vad lärarna och elevassistenterna berättar, i vad eleverna 

upplever och i vad vårdnadshavarna upplever och beskriver. Resultatet visar på en 

samstämmighet mellan grupper. Elever och vårdnadshavare beskriver att de upplever ett 

förbättrat bemötande. 

Resultatet visar också en gemensam upplevelse hos lärare, elevassistenter och 

vårdnadshavare kring utredningarnas omfattning, att dessa ofta kommer försent och att de drar ut 

på tiden. Det ska noteras att det kan ta så lång tid som upp till ett barns halva grundskoletid.  

Alla grupper beskriver också ett bättre mående hos eleverna efter en skolformsövergång, det 

finns en ökad känsla av tillhörighet, en tillhörighet för varje enskild elev i grundsärskolan. En 

annan del av essensen som återfinns i alla grupper är studiero.  

Det är intressant att studien visar på en samstämmighet inom flera upplevelser och 

erfarenheter. Detta kan tyda på att det faktiskt finns en essens av vikt; något att ta fast på.  

 

Studiens bidrag 
 

Det finns forskning om skolformsövergångar men dessa är oftast riktade mot yngre elever och 

övergångsaktiviteter riktade mot grundskolan i första hand. Det saknas studier om elevgruppen 

som får en IF-diagnos och rätten till grundsärskola i de senare skolåren. Studiens syfte har varit 

att ta reda på vad lärare, elevassistenter, elever och vårdnadshavare har för upplevelser kring 

skolformsövergångar. Studien bidrar till kunskaper om några elever och vårdnadshavares 

upplevelser och beskrivningar av en skolformsövergång i senare skolår, årskurs 4–9. Studien 

bidrar också med lärares och elevassistenters beskrivningar om rutiner och deras behov av att 

vara flexibel i arbetet kring skolformsövergångar.  

Studien vänder sig särskilt till speciallärare och lärare i grund- och grundsärskola. I studien 

har några implikationer och goda råd till praktiker vuxit fram, som främst riktar sig till lärare och 

speciallärare som arbetar för att skolformsövergångar ska bli bra. Dessa speglar vad som är 

viktigt och vad som kan göra en skolformsövergång välfungerande: 

 

• Ökade kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning, IF i grundskola 

och ökade kunskaper om andra skolformer där lärare/speciallärare inte är 

yrkesverksam. 

• Ökad kommunikation och ökat samarbete mellan grundskola och 

grundsärskola och dess professioner (lärare, speciallärare, specialpedagog, 

rektor) 

• Att det arbetas fram en tydlig handlingsplan med fastlagda rutiner för 

skolformsövergång från grundskola till grundsärskola, som är 

överenskommen av båda skolformerna.  

• En öppen kommunikation när rutiner inte kan följas. 
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Förslag på vidare forskning 
 

En intressant och viktig fortsättning på den här studien är att undersöka hur grundskolans lärare 

upplever rutiner och arbete vid skolformsövergångar mellan grundskola och grundsärskola.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1  
 

Informationsbrev till lärare och elevassistenter 

 

Till lärare och elevassistenter 

 

Information om studien: 

Skolformsövergångar – en studie bland några lärare, elevassistenter, elever och vårdnadshavare 

om upplevelser och erfarenheter av övergång från grundskola till grundsärskola. 

 

Vi är två studenter från Speciallärarprogrammet, inriktning utvecklingsstörning på Mälardalens 

Högskola i Västerås, som nu läser vår sista termin. Under hösten ska vi göra en studie och skriva 

ett examensarbete. Vi arbetar inom grundsärskolan när vi inte studerar. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka några elevers erfarenheter av och vårdnadshavares syn på 

skolformsövergångar från grundskola till grundsärskola under skolåren 4-9. Övergång handlar 

om tiden innan byte av skolform, flytten och tiden efter byte av skolform. När detta sker i skolår 

4-9 kallar vi det för att de har gjort en sen övergång till grundsärskola. Vi kommer även studera 

hur mottagande skola arbetar med mottagande av dessa elever. 

 

Våra frågeställningar är: 

Hur upplever eleverna sin övergång från grundskola till grundsärskola? 

Hur uppfattar deras föräldrar/ vårdnadshavare barnens övergång från grundskola till 

grundsärskola? 

Hur arbetar mottagande grundsärskolor med mottagande? 

 

Så här går det till: Vi kommer till er arbetsplats för att intervjua ert lärarlag i grupp.  

Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter. Vi vill också intervjua elever hos er som har gjort en 

sen övergång från grundskola till grundsärskola samt deras vårdnadshavare, de får ett eget brev. 

Vi kommer att göra en ljudupptagning vid intervjuerna. Data från intervjuerna förvaras på ett 

säkert sätt under och efter arbetets gång. Deltagandet i studien är frivilligt och intervjuer kan 

avbrytas om ni önskar det. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet 

kommer enbart att användas i studiens ändamål. När studien är genomförd och examensarbetet är 

godkänt så kommer det att publiceras i databasen DIVA. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Annica Brunzell och Kajsa Hjelmblom 

Tel: 070-658 81 61/070-77 91 999 

Handledare Johanna Lundqvist, universitetslektor i specialpedagogik, MDH 
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Jag ger mitt skriftliga medgivande till att delta i studien gällande barns övergångar 

från grundskola till grundsärskola, som genomförs vid speciallärarprogrammet, 

inriktning utvecklingsstörning vid Mälardalens högskola. 

 

 

Namn och telefonnummer 

 

 

Ort och datum 

 

Underskrift 
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Bilaga 2 
 

Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

Till vårdnadshavare 

 

Information om studien: 

Skolformsövergångar – en studie bland några lärare, elever och vårdnadshavare om upplevelser 

och erfarenheter av övergång från grundskola till grundsärskola. 

 

Vi är två studenter från Speciallärarprogrammet, inriktning utvecklingsstörning på Mälardalens 

Högskola i Västerås, som nu läser vår sista termin. Under hösten ska vi göra en studie och skriva 

ett examensarbete. Vi arbetar inom grundsärskolan när vi inte studerar. 

 

Våra frågeställningar är: 

Hur upplever eleverna sin övergång från grundskola till grundsärskola? 

Hur uppfattar deras föräldrar/ vårdnadshavare barnens övergång från grundskola till 

grundsärskola? 

Hur arbetar mottagande grundsärskolor med mottagande? 

 

Så här går det till: Vi kommer till ditt barns skola för att intervjua honom/henne, vi vill också 

intervju er vårdnadshavare. Elevintervjun kommer att ta mellan 30-45 minuter och genomförs på 

elevens skola. Vid elevintervjuerna kommer vi att använda oss av bildstöd i de fall det 

underlättar för eleven. Vi avser även att intervjua lärargrupper. Intervjun med er sker via telefon. 

Vi kommer att göra en ljudupptagning vid intervjuerna. Data från intervjuerna förvaras på ett 

säkert sätt under och efter arbetets gång. Deltagandet i studien är frivilligt och intervjuer kan 

avbrytas om ni önskar det. Ditt deltagande och ditt barns deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i studiens ändamål. När studien är 

genomförd och examensarbetet är godkänt så kommer det att publiceras i databasen DIVA. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar 

Annica Brunzell och Kajsa Hjelmblom 

Tel: 070-658 81 61/070-77 91 999 

Handledare Johanna Lundqvist, universitetslektor i specialpedagogik, MDH 
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Jag ger mitt skriftliga medgivande till att mitt barn får delta i studien gällande barns övergångar 

från grundskola till grundsärskola, som genomförs vid speciallärarprogrammet, inriktning 

utvecklingsstörning vid Mälardalens högskola. 

 

 

Elevens namn, skola och klass 

 

 

Ort och datum 

 

 

Underskrift 
  

Jag ger mitt skriftliga medgivande till att mitt barn får delta i studien gällande barns 

övergångar från grundskola till grundsärskola, som genomförs vid 

speciallärarprogrammet, inriktning utvecklingsstörning vid Mälardalens högskola. 

 

 

Elevens namn, skola och klass 

 

 

Ort och datum 

 

 

Underskrift 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide lärare och elevassistenter 

  

• Hur brukar det gå till när ni tar emot en ny elev i grundsärskolan? 

• Hur känns det att ta emot en elev i denna process? 

• Önskar ni mottagandet skulle se annorlunda ut? 

• Hur upplever ni att eleverna upplever en skolformsövergång? 

• Hur upplever ni vårdnadshavarnas upplever processen? 
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Bilaga 4 
Intervjuguide – elever 

  

• Du har inte alltid gått i den här klassen. Berätta! 

• Kan du berätta om din förra klass? 

• Kan du berätta om när du fick veta att du skulle byta skola/klass? 

• Hur kändes det? 

• Kan du berätta om första gången du var här? 

• Hur var det? Vad fick du göra? 

• Hur känns det nu? 
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Bilaga 5 
Intervjuguide – vårdnadshavare 

  

• Ditt barn har inte alltid gått i den skolform hen nu går i, kan du berätta? 

- Berätta mer! 

• Hur kom det sig att ni valde grundsärskolan som skolform? 

• Kan du se någon skillnad i nuvarande skolform mot den som ditt barn gick i tidigare? 

 

 
 

  

  

  
 

 

 


