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Syftet med denna studie är att undersöka, beskriva och analysera olika aspekter på 

skolbytesprocessen i fem fall där en elev flyttat över från grundskolans till 

grundsärskolans verksamhet efter att de undervisats i grundskolan minst tre år. Studien 

har kvalitativ forskningsansats då den bygger på semistrukturerade intervjuer utifrån 

en intervjuguide. Insamlade intervjudata analyserades och tolkades utifrån Ad hoc 

metoden. Resultatet i vår studie utgår från Bronfenbrenners systemteori som innebär 

att vi har grupperat aspekterna i mikro-, meso-, exo- och makrosystem. Studien har tre 

olika teman utifrån frågeställningarna. Temana är anpassningar i grundskolan, 

förklaringar till skolbytet samt beslutet om skolbytet. Genom intervjuerna har det 

framkommit en bild av att Bronfenbrenners system finns representerade i alla teman. 

Det har framkommit att skolan som organisation brister i stödet till dessa elever och 

att skolproblemen ofta läggs på eleven. Ingen av informantgrupperna lyfter fram 

lärarna som bristfälliga i utformandet av en anpassad skolgång. Slutsatserna i denna 

studie är att samtliga elever har uppmärksammats i skolan för någon svårighet innan 

de blivit utredda för utvecklingsstörning. Lärarna har arbetat med anpassningar och 

har visat sig positiva till inkludering. Däremot gör kommunernas brist på tillskott av 

resurser det svårt för lärarna att skapa förutsättningar för eleverna och därför lever de 

inte upp till Barnkonventionen eller Salamancadeklarationen.    

 

 

Nyckelord: Utvecklingsstörning, grundskola, grundsärskola, byte av skolform, 

anpassningar, elever, föräldrar, lärare  
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Inledning 
- När blev jag utvecklingsstörd? var en fråga vi fick av en elev som blev inskriven och 

överflyttad från grundskolan till grundsärskolan i högstadieåldern. Detta är en fråga som vi 

har burit med oss och känner att detta är ett ypperligt tillfälle att undersöka elever som 

kommit till grundsärskolan under de senare skolåren för att de har fått utredningar som visar 

en utvecklingsstörning trots att de gått i grundskolan i mer än tre år. Vad är det som har gjort 

att eleverna kunnat fungera i grundskolans verksamhet? Vad är avgörande för att eleverna 

byter skolverksamhet? Det här är frågor som engagerar oss i vårt yrke då våra erfarenheter är 

att det har stor inverkan på elevernas prestationer, välmående och framtidstro. 

Vår syn på elevers ankomst och synen på grundsärskolan 
Vi är yrkesverksamma lärare i grundsärskolans senare år och har erfarenheter av elever som 

diagnosticerats och kommit sent till vår verksamhet. Dessa elever har många gånger en 

negativ syn på grundsärskolans verksamhet och ofta liten förståelse till varför de byter 

skolform. Vi ser att elever som gått länge i grundsärskolan ofta har en positiv syn på sin 

skolgång medan elever som kommer sent ofta har en negativ självbild samt en sämre syn på 

skolgången. Vi vill undersöka varför eleverna uppmärksammas och varför det leder fram till 

ett byte av skolverksamhet. 

Speciallärarens roll 
Enligt Speciallärarexamen ska speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning ”visa 

fördjupad förmåga att kritiskt granska och självständigt genomföra pedagogiska utredningar 

och analysera svårigheter för individer i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin 

undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen” (SFS 2011:688), därför är det 

intressant att efterforska vad som ligger till grund för skolbyten och vad som gjorts innan 

dess. Vidare ska en speciallärare kunna ”(…) göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga 

rättigheterna (….) visa insikt om betydelsen av samarbete med andra skolformer och 

yrkesgrupper” (ibid.). Genom vår studie vill vi undersöka om det har tagits hänsyn till 

ovanstående, dvs. hur processen kring skolbytet genomförts och uppfattats av de inblandade 

parterna.  
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Statistiskt underlag 
Enligt statistik från Skolverket (www.skolverket.se; www.skolverket.se/statistik-och-

utvardering/statistik-i-tabeller/grundsarskola/elever, tabell 3 A) framkommer det att samma 

elevgrupp över tid ökar i grundsärskolan, vilket innebär att en elevgrupp i år ett kan vara 

relativt liten, samtidigt som samma elevgrupp när de går i skolår nio är betydligt större. Vi har 

gjort en jämförelse av elevantalet med elever som gick i skolår 2, 3 och 4, 2008/09 med 

samma elevgrupp 2013/14 som då befann sig i skolår 7, 8 och 9, där det framkommer att 

elevantalet ökat med 52 % från 1802 elever i gruppen 2008/09 till 2751 elever i gruppen 

2013/14. Detta är en stor ökning som visar att elever börjar i grundskolan och under skoltiden 

byter över till grundsärskolan av någon anledning. Dock visar inte statistik på vad orsakerna 

till skolbytet är. Detta vill vi studera då vi möter dessa elever samtidigt som det är ett relativt 

obeforskat område. 

Särskolans historiska bakgrund och utveckling till idag 
I samband med industrialiseringens intåg ökade kraven på människors kunskaper och därmed 

skolans kunskapskrav. Detta ledde fram till framtagandet av förlagor till grundsärskolan för 

elever som inte nådde upp till de nya krav som ställdes. Barn med lägre intelligens, enligt 

Binets intelligenstest, sorterades bort från den vanliga skolan och sattes på institutioner för att 

de ansågs obildbara. En del av dessa barn togs omhand av pionjärer som Carlbeck och 

Wilkins, vilka ansåg att de faktiskt gick att bilda dem. När skolgången för en elev i 

grundskolan inte lyckas så går det att se på orsakerna till detta ur flera perspektiv. Ett 

perspektiv är att det är eleven som innehar bristerna och att det är eleven som måste åtgärdas. 

Detta var en vanlig syn under tidigt 1900-tal. Ett annat perspektiv är en som ofta framträder 

hos föräldrar till barn där skolgången är ett problem. Dessa föräldrar menar att misslyckandet 

beror på skolan och dess personal som inte lyckats möta barnets förutsättningar. Detta synsätt 

har funnits sedan utsorteringen av barn kom till (Axelsson, 2007).  

Ett annat synsätt som presenteras av fler och fler forskare är vikten av inkludering för alla 

oavsett förutsättningar (Nilholm, 2006). Det innebär att grundsärskolan inte är en 

inkluderande skolform. Kristina Szönyi och Magnus Tideman har skrivit ett kapitel i en bok 

som Söderman och Antonsson (2011)  är redaktörer för och de beskriver det som en 

förändring i grundsärskolans verksamhet, att tidigare var det inga eller få förändringar i 

elevgruppen, medan det idag är vanligt att barn med utvecklingsstörning går kvar i 

grundskolan ett antal år för att sedan, när situationen för eleven försvåras, flyttas över till 

grundsärskolan. Vi menar att denna förändring kan bero på att inkluderingstanken ska 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/grundsarskola/elever
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/grundsarskola/elever
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genomsyra skolan och samhället, lärarna i grundskolan försöker ha eleverna kvar och anpassa 

undervisningen för elever med olika svårigheter. Dessa tankar förstärks av Barnkonventionen 

(UNICEF, 2009) och Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) som menar att 

alla barn har rätt att delta i skola och samhälle utifrån sina egna förutsättningar. Detta 

förändrade synsätt ger till följd att grundsärskolans personal ställs inför nya utmaningar ”dvs. 

att kunna möta elever som har andra erfarenheter och referensramar jämfört med elever som 

fått hela sin undervisning i grundsärskolan.” (Ibid, s. 133). Med dessa förändrade 

förutsättningar möter vi elever och vårdnadshavare med erfarenheter från två skolformer. 

Föräldrarna kan jämföra skolformerna och se vilken de anser vara bäst för eleven. Målet med 

inkludering är ofta presenterat och implementerat uppifrån men vad säger aktörerna i 

verkligheten?  

Definition av utvecklingsstörning 
Utvecklingsstörning definieras i en bok som Söderman och Antonsson är redaktörer för och 

som innehåller ett kapitel som är skrivet av Mats Granlund och Kerstin Göransson som 

”svårigheter att ta in och bearbeta information, bygga kunskap samt tillämpa kunskap … en 

nedsättning av intelligensen i kombination med svårigheter att klara vardagslivet 

självständigt.” (2011, s. 12). En utvecklingsstörning kan betraktas som en egenskap hos 

individen men kan också ses i relation till att individens miljö inte är utformad efter 

individens förutsättningar. För att kunna sätta en diagnos krävs det att individens omgivning 

uppmärksammar beteenden och problematik som inte är åldersadekvata. Därefter startar ofta 

en diagnostiseringsprocess för att ”fastslå om en person har rätt till vissa stödåtgärder avsedda 

för personer med utvecklingsstörning, t.ex. rätt till särskola eller rätt till stöd enligt LSS.” 

(Ibid, s. 12 f). För att individen skall diagnostiseras med utvecklingsstörning finns det tre 

kriterier som ligger till grund för diagnosen. Dessa tre kriterier är ”IQ under 70, nedsättning 

av adaptiv förmåga samt att orsakerna till intelligensnedsättningen och nedsättningen av den 

adaptiva förmågan ska ha inträffat före 16 års ålder.” (Ibid, s. 13). 

Lagar och förordningar 
 Det finns många lagar, förordningar, konventioner och riktlinjer som gäller för skolans 

verksamhet. I dem kan man läsa om hur skolan ska/bör bemöta barn för att de på bästa sätt 

ska utvecklas. En del skrifter är riktade mot barn generellt och andra är inriktade på barn med 

speciella behov. Enligt FN:s Barnkonvention (UNICEF, 2009) ska barnets bästa komma i 

främsta rummet. Barnen ska ha möjlighet att säga vad de önskar när det gäller t ex deras 

skolgång och dessa åsikter ska beaktas så långt det är möjligt. FN skriver explicit om barn 
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med psykiska funktionshinder och menar att barnen måste få förutsättningar som möjliggör 

aktivt deltagande i samhället samt stärker deras självförtroende. Det är därför viktigt att 

försöka skapa en bild av hur dessa elever och deras vårdnadshavare anser sig kunna påverka 

beslutet om förutsättningar till akademisk bildning, då de enligt Barnkonvention bör ha 

mandatet att vara med och besluta om den egna fortsatta skolgången. Svenska Unescorådet 

(2006) menar att Salamancadeklarationens målsättning är att alla ska ha rätt till undervisning 

och inkludering, samtidigt som man är medveten om att det vid speciella omständigheter 

krävs anpassningar inom ramen för den obligatoriska skolan. Salamancadeklarationens 

huvudmålsättning tolkar vi som att alla barn ska ha rätt till skolgång inom ramen för ordinarie 

skolväsendet. Enligt svensk skollag, 7 kap, 5 § (SFS 2010:800), finns grundsärskolan till för 

de barn som på grund av utvecklingsstörning ej når grundskolans kunskapskrav. Eleverna ska 

ha en basutredning som innefattar pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning 

för att utesluta att det finns andra orsaker till svårigheter i elevens skolsituation. En elev kan 

erbjudas plats i grundsärskolan om utvecklingsstörningen bedöms vara orsaken till 

skolsvårigheterna och inga andra orsaker går att finna i den pedagogiska och sociala 

utredningen där det beskrivits vilka anpassningar och stödåtgärder som vidtagits. För att bli 

mottagen i grundsärskolan ska föräldrar ansöka och ge sitt medgivande, om så ej sker 

fortsätter eleven i grundskolan. Dock kan rektor fatta beslut om det finns synnerliga skäl som 

pekar på att barnets bästa är att gå i grundsärskolan. Det är viktigt att beslutet sker i samråd 

med berörda parter.  

Skolinspektionen   
En rapport från Skolinspektionen menar att ”En skolgång i särskolan innebär lägre ställda 

kunskapsmål och får därför konsekvenser för möjligheten till fortsatta studier.” 

(Skolinspektionen, 2011:a) vilket innebär att porten för vidare studier i mångt och mycket är 

stängd om man gått i grundsärskola. 

I rapporten från Skolinspektionen (2011:a) framkommer det att många barn som går i 

grundsärskolan har utredningar från tidiga barnår som visar att de har en utvecklingsstörning, 

samtidigt menar vårdnadshavare att deras barn hamnat i grundsärskolan på grund av att 

grundskolans lärare inte kunnat möta barnens behov eller att barnen inte erhållit den hjälp de 

var i behov av i grundskolan. Rapporten visar också att vårdnadshavarna inte fått information 

om att de kunde sagt nej tack till placering i grundsärskola. I något fall berättade 

vårdnadshavare att det var grundskoleläraren som tagit initiativ till en basutredning och som 

suttit med i en grupp som beslutat om elevens byte av skolform.  
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I en annan rapport från Skolinspektionen (2011:b) så framkommer det att den pedagogiska 

delen i basutredningar oftast var undermålig. Syftet med den pedagogiska utredningen är att 

bedöma huruvida eleven har förutsättningar att nå kunskapsmålen för grundskolan. Denna 

bedömning framkom ej tydligt från pedagogerna i grundskolan. ”Dessutom saknas i många 

fall en bedömning av om alla stödinsatser i grundskolan är uttömda.” (2011:b, s. 21). Det 

innebär att det är otydligt huruvida skolan har uttömt sina pedagogiska resurser för att hjälpa 

eleven i grundskolan.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka, beskriva och analysera olika aspekter på 

skolbytesprocessen i fem fall där en elev flyttat över från grundskolans till grundsärskolans 

verksamhet efter att de undervisats i grundskolan minst tre år.  

Frågeställningar 
Hur beskriver eleverna/vårdnadshavarna/grundskollärarna att grundskolan mött elevens behov 

genom åren i grundskolans verksamhet? 

Vad ger eleverna/vårdnadshavarna/grundskolelärarna för förklaringar till varför eleverna 

flyttats över till grundsärskolan? 

Hur beskriver eleverna/vårdnadshavarna/grundskolelärarna att processen kring bytet mellan 

de två skolformerna gått tillväga?  

Teoretisk referensram 
I den svenska skolan finns det många aktörer på olika nivåer som är med och påverkar. 

Skolans verksamhet styrs av lagar och regler beslutade av riksdagen och som verkställs av 

kommunerna och enskilda skolor. Ansvaret för att dessa regler följs ses regelbundet över av 

den statliga myndigheten Skolinspektionen. Statens, kommunernas och de enskilda skolornas 

mål skall vara att skapa de bästa förutsättningarna för utbildning och utveckling av eleverna 

som befinner sig i det svenska skolsystemet. Alla dessa aktörer har fattat beslut eller är med 

och fattar beslut som i slutändan påverkar elevernas skolgång. För barn som genom 

basutredning diagnostiserats med utvecklingsstörning kan dessa beslut ha en avgörande 

betydelse på skolgång och i det fortsatta vuxenlivet.  

I vår studie kommer vi att undersöka och beskriva olika aspekter på skolbytesprocessen. Vi 

tror att de olika aspekterna som framkommer under intervjuerna kan läggas inom olika system 
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utifrån det systemteoretiska perspektivet. Därför har vi valt att analysera materialet på detta 

sätt för att utröna huruvida det finns något system där förklaringarna är mer representerade för 

att försöka få fram en generell bild av skolbytesprocessen. Som vi tidigare skrev så fattas 

beslut i flera olika system och då dessa beslut påverkar eleverna indirekt eller direkt så är 

systemteoretiskt utgångspunkt användbar. I den systemteoretiska teorin finns det fyra olika 

system som påverkar individen (Bronfenbrenner, 1979). Vi kommer att använda modellen för 

att analysera och tydliggöra de aspekter gällande skolbytesprocessen som de olika 

informantgrupperna uttrycker. I mikrosystemet befinner sig eleven och det som direkt 

påverkar den. Exempel på olika mikrosystem kan vara kamrater, lärare och föräldrar, sådana 

som finns nära eleven. Oberoende på vilken informants perspektiv vi analyserar kommer 

eleven att befinna sig i mikrosystemet. Nästa system, mesosystemet, handlar om att olika 

mikrosystem en individ kan befinna sig i förhåller sig till varandra och påverkar individen på 

olika sätt. Det kan exempelvis vara föräldrar och lärare som var för sig är i elevens 

mikrosystem men som genom samarbete visar på egenskaper i mesosystemet. Exempel på 

exosystemet är kommunen, skolan som organisation och rektor. Inom detta system fattas 

beslut som påverkar elevens mikrosystem och därmed också individen. Makrosystem kan 

vara staten, FN och UNESCO som författar lagar, förordningar samt deklarationer vilka ska 

gälla för det svenska skolväsendet och påverkar mikrosystem direkt eller indirekt.  

Tidigare forskning 
Presentationen av den tidigare forskningen har vi delat in under tre rubriker utifrån våra 

forskningsfrågor. Under varje rubrik kommer innehållet presenteras och knytas till de fyra 

systemen i Bronfenbrenners systemteori eftersom analyserna i denna studie är gjorda utifrån 

ett systemteoretiskt perspektiv. De studier som ligger till grund för detta stycke tar var och en 

upp enskilda system utifrån Bronfenbrenners systemteori och därför ger ingen någon 

heltäckande bild. Vi ställer nedan de olika studierna mot varandra och får därigenom 

förklaringar som ligger inom de olika systemen. I studierna som ligger till grund för 

forskningsöversikten är det i övervägande delen av fallen lärarnas perspektiv som 

presenterats. I några enstaka fall presenteras andra aktörers perspektiv, såsom föräldrar och 

elever och då har vi angivit det i texten. 

Anpassningar i skolan 
De flesta anpassningar som gjorts i skolan är anpassningar i olika mesosystem. I flera studier 

framkommer det att grundskolans motsvarighet i andra länder inte gjort några anpassningar 

utifrån elevernas specifika behov (Anderson, Klassen & Georgiou, 2007; Greene 2007; Pillay 
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& Di Terlizzi, 2009; Gross & McChrystal, 2001; Prunty, Dupont & McDaid, 2012) och det 

framkom även åsikter om att ansvaret låg på eleven, alltså mikrosystem, som skulle anpassa 

sig efter skolans normer (Gross & McChrystal, 2001). Vidare framkom det att lärares 

inställningar till inkludering som koncept och eleverna med utvecklingsstörning som 

elevgrupp har betydande inverkan på hur anpassningar sker. Lärare med negativ inställning 

gjorde inte anpassningar och bemötte eleverna negativt (Hwang & Evans, 2011; Munthe & 

Thuen, 2009; Prunty et al. 2012) och lärare med motsatt inställning gjorde fler anpassningar 

såsom tillrättalagt material och positiv förstärkning (Hwang & Evans, 2011; Pillay & Di 

Terlizzi, 2009). Det är av stor vikt att fördelarna med placeringen av barn med 

utvecklingsstörning i grundskolan är positiv för alla barns utveckling (Bruder, 2010). Ett 

annat sätt att anpassa för eleven var att eleven fick en assistent som hade till uppgift att 

förklara uppgifterna för eleven samt ge annat stöd. Läraren behövde på så sätt inte anpassa sin 

undervisning (Gross & McChrystal, 2001). Lärare menar även att de inte har möjlighet att 

anpassa då det tar från de andra elevernas lärartid (Anderson et al. 2007) eller att de inte 

besitter kunskapen (Mazotti, Rowe & Test, 2013). Resultat från studier visar att det är viktigt 

att kontexten tillrättaläggs, både socialt och akademiskt, samt att eleverna med 

utvecklingsstörning får mycket stöd (DeSchauwer, Van Hove, Mortier & Loots, 2009; 

Mumford & Chandler, 2009; Rous & Hallam, 2012). 

För att effektiva anpassningar ska kunna planeras krävs det gott samarbete i mesosystem 

mellan olika mikrosystem samt att exosystem stöttar upp och ger goda stödinsatser. Personer 

som finns kring eleven såsom lärare, föräldrar och terapeuter behöver samarbeta och diskutera 

anpassningar med skolan som organisation samt att eleven själv finns med i diskussionen 

(Forlin, Sin & Maclean, 2013; Podvey, Hinojosa & Koenig, 2010). 

Skolan, som befinner sig i ett exosystem, behöver utveckla bra rutiner för hur de ska kunna 

möta och stödja elever med utvecklingsstörning (Anderson et al. 2007; Kelly, Devitt, 

O’Keffee & Donovan, 2014; Prunty et al. 2012; Sandall et al. 2001) och se till att det finns 

experter på skolan som kan samarbeta med lärarna (Gross & McChrystal, 2001). Det 

framkommer att skolor inte ger stöd till elever förrän de har fått en diagnos på att barnet har 

skolsvårigheter, exempelvis utvecklingsstörning (Greene, 2007). 

Förklaringar till skolbyte 
Förklaringar till att en elev byter från grundskolan till grundsärskola eller specialskola är 

många och förklaringarna varierar utifrån vilken grupp som varit uppgiftslämnare till de olika 
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studiernas resultat. Förklaringarna ligger också i olika system sett ur det systemteoretiska 

perspektivet och grundar sig mycket i vilket synsätt informanterna har på skolsvårigheter. 

Vissa av förklaringarna ligger i något mikrosystem, det vill säga att det är eleven som har eller 

är bärare av problemet. Detta blir mest synbart i studier som tar upp lärares åsikter. Lärare 

menar att det är för elevens skull som skolbytet ska till, eleven får bättre tillgång till anpassad 

pedagogik (Hwang & Evans, 2011) vilket gör att eleven slipper känna misslyckande 

(Anderson et al. 2007). Andra förklaringar angivna av lärare kan vara att eleven inte kan 

anpassa sig till skolans normer, eleven uppvisar ett skadligt beteende (Gross & McChrystal, 

2001), eleven var för annorlunda ur ett socialt perspektiv (De Schauwer et al. 2009; Mumford 

& Chandler, 2009; Pillay & Di Terlizzi, 2009) eller eleven var en negativ förebild för sina 

klasskamrater med sitt udda beteende (Anderson et al. 2007).  

Något som tydligt lyfts fram är att läraren inte ger eleverna tillräckligt med stöd och att 

läraren inte kan anpassa undervisningen efter elevernas behov (Forlin et al. 2013; Greene, 

2007; Mumford & Chandler, 2009; Munthe & Thuen, 2009; Prunty et al. 2012; Rous & 

Hallam, 2012). Det framkommer även att lärares dåliga bemötande av eleverna kan leda till 

skolbytet (Prunty et al. 2012) och att lärares syn på att arbeta inkluderande med elever med 

utvecklingsstörning är avgörande (Mumford & Chandler, 2009). 

När eleverna ger förklaringar som är inom något mikrosystem anger de att 

grundsärskola/specialskola är det minst dåliga alternativet eller att de själva inte klarar av 

skolans mål (Greene 2007; Kelly et al. 2014; Prunty et al. 2012). Eleverna kan också bli 

stressade av stadieövergångar vilket resulterar i att de misslyckas socialt och akademiskt 

vilket kan leda till byte av skolform (Rous & Hallam, 2012). 

En del förklaringar lyfter fram skolan som organisation, i ett exosystem, som orsak till 

skolbytet. Här framkommer förklaringar som tydligt pekar på att grundskolan inte har de 

organisatoriska förutsättningarna som krävs för att möta elever med utvecklingsstörning i den 

ordinarie undervisningen (Greene, 2007; Gross & McChrystal, 2001; Kelly et al. 2014; 

Mazzotti et al. 2013; Rous & Hallam, 2012; Sandall et al. 2001; Pillay & Di Terlizzi 2009). 

Skolan är ofta organiserad med stadieövergångar vilket skapar stora hopp som kan vara svåra 

för eleverna (Forlin et al. 2013). Skolans beslut att belägga lärare med fler tidskrävande 

arbetsuppgifter tar tid från att genomföra adekvat planering för elever med speciella behov, 

däribland elever med utvecklingsstörning (Anderson et al. 2007). Det är av yttersta vikt för 

elever med utvecklingsstörning att det finns lärmiljöer som är inkluderande och där det aktivt 
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arbetas med inkludering i större sammanhang, inte bara bland elevens närmaste (Bruder, 

2010).  

Skolan är styrd av olika dokument såsom läroplaner och lagar som bestämts i ett makrosystem 

och som påverkar elevernas möjlighet till deltagande i grundskolan. Då skolan i flera av 

studierna är målstyrda känner lärare pressen att alla elever ska klara dessa mål. Elever som 

inte gör det på grund av en utvecklingsstörningsdiagnos ska således gå i en anpassad skolform 

(Hwang & Evans, 2011). Även föräldrar till barn med utvecklingsstörning anger de högt 

ställda målen som anledning till byte av skolform (Sandall et al. 2001). Lärare menar även att 

strukturen i skolsystemet inte är sådan att den passar för elever med utvecklingsstörning och 

det krävs då en speciell skolform för att de ska kunna lyckas (Pillay & Di Terlizzi, 2009). 

Beslutet om skolbyte 
I flera av de studier som presenteras i tidigare forskning framkommer det, liksom i Sverige, 

att beslutet om skolformsbytet är föräldrarnas ansvar. Dock är det tydligt att lärarna och 

skolan har stort inflytande på hur beslutet skall fattas (Anderson et al. 2007; Forlin et al. 2013; 

Hwang & Evans, 2011; Mumford & Chandler 2009; Sandall et al. 2001). För att beslutet skall 

bli lyckat, oavsett val av skolform, är det viktigt att alla berörda parter, elev, vårdnadshavare, 

lärare och skola, är med i processen (De Schauwer et al. 2009; Forlin et al. 2013; Prunty et al. 

2012; Rous & Hallam 2012). I vissa fall är det skolan som organisation och deras anställda 

som tvingar fram beslutet om skolbyte, då de ej kan möta elevernas specifika behov (Bruder, 

2010; Greene, 2007; Gross & McChrystal, 2001; Kelly et al. 2014; Pillay & Di Terlizzi, 

2009;) eller att lärarna är negativa till inkludering av barn med utvecklingsstörning (Munthe 

& Thuen, 2009). Vems argument som är vägledande vid beslutsfattandet om valet av fortsatt 

skolform varierar och visar att det inte finns en entydig bild för hur processen behandlas. 

Tydligt är att beslutet ligger inom ramen för mesosystem eller exosystem. 

 

Vissa argument pekar på att skolbytet tvingas fram på grund av att skolsystemet är 

strukturerat på ett sådant sätt att eleven och dennes vårdnadshavare inte har något annat val än 

att byta skolform för att tillgodose barnets behov (Hwang & Evans, 2011), vilket lägger 

argumenten inom ett makrosystem. I endast en studie framkommer en tydlig bild av att det är 

föräldrarnas argument som väger tyngst då de ej är nöjda med hur skolan tillgodoser elevens 

behov (Mazzotti et al. 2013), vilket gör det till den enda studie som befinner sig i ett 

mesosystem där två mikrosystem inte kan samverka.  
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Sammanfattning av tidigare forskning 
Forskning om lärares arbete med att anpassa miljön för elever med utvecklingsstörning utgår 

oftast från lärarnas perspektiv och visar att lärarna själva upplever att de inte får någon hjälp i 

det arbetet, de upplever att de står ensamma. För att det ska bli bättre och mer hållbara 

anpassningar råder det enighet kring att riktlinjer och stöd krävs från exosystem i form av 

skola och kommun samt från makrosystem då skollagar och riktlinjer ska kunna anpassas 

efter eleverna snarare än tvärtom.  

Då lärarna oftast står ensamma i arbetet kan det få till följd att de har svårt att bemöta 

elevernas svårigheter och menar att eleverna är innehavare av problemet. Problemen och 

förklaringar till skolbytet läggs i ett mikrosystem. Problemen finns även i meso-, exo- och 

makrosystem då skolan och dess aktörer inte kan tillgodose elever med särskilda behov på ett 

sätt som gör att de kan gå kvar i den ordinarie grundskolan. 

Beslutet om skolbytet är allt som oftast föräldrarnas men initiativet till det tas ofta av skolan 

och dess lärare som av olika anledningar ser grundsärskolan/specialskolan som ett bättre 

alternativ. Lärarna och skolan har ett stort inflytande medan föräldrarna i varierande grad 

ställer sig bakom beslutet. Beslutet anses också kunna vara framtvingat av de riktlinjer som 

finns kring grundskolan i form av fyrkantiga regelverk och målstyrning.  

Metod 
Som tidigare nämnts är syftet med denna studie att undersöka, beskriva och analysera olika 

aspekter på skolbytesprocessen i fem fall där en elev flyttat över från grundskolans till 

grundsärskolans verksamhet efter att de undervisats i grundskolan minst tre år. För att uppnå 

detta har vi valt att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Detta för att informanterna relativt fritt skulle berätta för oss om sina 

erfarenheter utifrån våra frågor samtidigt som det gav oss möjligheten att ställa följdfrågor 

anpassade efter informanternas utsagor. Vi har använt en intervjuguide med fokusfrågor (se 

bilagorna 3-6) som var anpassade utifrån vardera informantgruppen. Creswell (2013) menar 

att en bra intervju karaktäriseras av att intervjuaren har stor förmåga att lyssna in informanten, 

att få informanten att känna sig trygg och att informanten känner att det den säger har 

betydelse för intervjuns fortsatta utveckling. Under intervjuerna har vi använt oss av 

ljudupptagningsinstrument för att kunna fokusera på samtalet under intervjun samt för att 

kunna transkribera intervjun ordagrant efter intervjun.  Vi genomförde tre pilotintervjuer med 

en elev, en förälder samt en lärare, för att testa våra frågor och skapade på så sätt 
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intervjuguider som gav oss den information vi sökte. Pilotintervjuerna utvärderades och vi 

fann att resultatet föll väl ut, vilket resulterade i att vi inte gjorde några förändringar i 

intervjuguiderna. Intervjuerna användes också för att mäta tidsåtgången för att ge 

informanterna så rättvisande information som möjligt inför intervjuerna.  

Studien kommer att fokusera på fem elever som studerat efter grundskolans läroplan under 

lågstadiet samt hunnit med ett stadiebyte med tillhörande lärarbyte minst en gång under sin tid 

i grundskolan. Dessa elever har fått en basutredning som visar på en utvecklingsstörning och 

de har därefter blivit inskrivna i och flyttat till grundsärskolan. Vidare har dessa elevers 

vårdnadshavare, den senaste grundskoleläraren och grundskoleläraren dessförinnan 

intervjuats.  

Intervjuerna 
Alla intervjuer med eleverna genomfördes på respektive elevs skola. Intervjuerna 

genomfördes under lektionstid i samråd med eleverna och undervisande lärare då det ansågs 

kunna bli stressande att missa rasttid. Intervjuerna bland eleverna varierade mellan 12 och 18 

minuter i längd.  

Fem föräldrar deltog i studien varav fyra intervjuer genomfördes på barnets skola. En av 

föräldrarna valde att ha intervjun i sitt hem. Intervjuerna varierade mellan 15 och 32 minuter. 

Samtliga lärare valde att bli intervjuade på sin nuvarande arbetsplats. Tiden för 

lärarintervjuerna varierade mellan 17 och 31 minuter.  

Undersökningsgrupp 
Informanterna i studien var fem elever, tre flickor och två pojkar, som någon gång efter skolår 

3 blivit utredda med lindrig utvecklingsstörning och därefter inskrivna och placerade i 

grundsärskolan. Till var och en av dessa fem elever intervjuades en vårdnadshavare vilka i 

samtliga fall var biologiska föräldrar. Vid fyra av intervjuerna var det modern vi pratade med 

och vid en av intervjuerna kom fadern. Vi intervjuade två pedagoger per elev, alltså tio totalt. 

Fem av dessa lärare hade eleven under den period då flytten mellan grundskolan och 

grundsärskolan skedde. Dessa lärare kallas i arbetet för senare lärare. De övriga fem lärarna 

kallar vi i arbetet för tidigare lärare och det var den lärare som hade haft eleven under det 

stadium som föregick det som den vi kallar senare lärare ansvarade för. Vi har inte gjort ett 

aktivt urval utan sett till att antalet informanter blivit tillräckligt för denna studie. Alla 

informanter fanns någonstans i Svealand.  
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Valet av undersökningsgrupp baseras på vårt syfte som var att beskriva och analysera 

förklaringar till varför fem elever flyttat över från grundskolans till grundsärskolans 

verksamhet. Anledningen till att vi ville intervjua två pedagoger per elev var att vi ville belysa 

elevens tidigare skolgång ur fler perspektiv samt lyfta fram eventuellt andra aspekter på 

skolbytesprocessen.  

Genomförande 
Vi har genomfört 20 semistrukturerade intervjuer för att få möjlighet till en djupanalys i 

studien. Cederborg, Hellner Cumpert & Larsson Abbad (2009) menar att man vid intervjuer 

av barn med intellektuella funktionshinder bör ha med sig att de kan ha svårare att uttrycka 

sig och att berätta något sammanhängande men att intervjuerna ändå kan ge en bild av deras 

upplevda verklighet och vara informativa. Vi var extra uppmärksamma på detta vid 

intervjuerna med eleverna, då vi lät dem ta den tid de behövde då deras funktionsnedsättning 

kunde leda till att de hade det svårare för att få ihop ett svar på öppna frågor utan styrning av 

oss som intervjuare. Vid intervjuforskning menar Kvale och Brinkmann (2009) att man bör 

beakta vilka konsekvenser intervjuerna kan ge för informanterna. Vi var medvetna om att 

samtal kring skolbyten och grundsärskolan är känsliga områden hos såväl elever, 

vårdnadshavare som personal. Vi förstod att vi måste vara lyhörda vid intervjusituationerna 

men samtidigt våga ställa de frågor som kunde upplevas som känsliga för att det skulle bli 

informativa data utifrån intervjuerna.   

Vår arbetsfördelning 
Författarna till denna studie har fördelat arbetet på ett produktivt sätt. Vi har haft ett gott 

samarbete då vi suttit tillsammans och diskuterat och skrivit minst en gång i veckan. 

Däremellan har vi delat upp forskningsartiklar för genomläsning och förberedelse inför de 

gemensamma träffarna för att effektivisera arbetet. Intervjuerna har fördelats så att vi 

genomfört tio intervjuer var, jämt fördelat över informantgrupperna. Vi har transkriberat våra 

egna intervjuer, läst varandras transkriberade intervjuer och därefter diskuterat och analyserat 

resultatet gemensamt. 

Analys 
Vi har analyserat materialet utifrån det som Fejes och Thornberg (2009) beskriver i olika 

kvalitativa analysmetoder. Vi utgick ifrån Ad hoc metoden, vilken innebar att vi kunde 

kombinera ”analysmetoderna för att skapa mening i datamaterialet.” (Ibid, s. 33). Genom att 

plocka fram det viktiga ur vårt transkriberade material och placera in det i ett analysschema 

arbetade vi med koncentrering och kodade materialet i kategorier. Vi ville få fram kategorier 
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som skulle ligga till grund för gemensamma nämnare i lärarnas, föräldrarnas och elevernas 

utsagor rörande anpassningar i grundskolan, förklaringar till varför ett skolbyte genomfördes 

samt hur olika parter påverkade beslutet att flytten skulle genomföras. För att analysen ska bli 

korrekt är det viktigt att ”…analysera likheter och skillnader ... ( i ) den stora textmassan som 

data utgörs av” (Fejes & Thornberg, 2009, s. 33). Vid arbetet med analysschema började vi att 

ordna data utifrån våra tre frågeställningar. Vi kodade datan och klassificerade dem utifrån 

exempelvis klasstruktur, material, individuella förutsättningar och inlärningsstilar. Därefter 

har vi utgått från Bronfenbrenners systemteori och ordnat utsagorna utifrån vilket system de 

fokuserat på. (Se bilaga 7, Analysschema Anna, för exempel). Tolkning som metod har vi 

med för att vi är medvetna om att det ämne vi beforskar kan ha hänt flera år tillbaka i tiden, 

vilket gör att vi som forskare behöver gå ”utöver de manifesta innebörderna i texten 

(datamaterialet) till djupare och mer eller mindre spekulativa tolkningar av texten.” (Ibid.) Vi 

ansåg att det i vissa fall kunde bli nödvändigt att utifrån kontexten tolka enstaka informanters 

utsagor.  

Etiska överväganden 
För att göra bra etiska överväganden har vi utgått ifrån vad Vetenskapsrådet tar upp i God 

forskningsed (2011) gällande individskydds- och forskningskravet. Deras riktlinjer ligger till 

grund för hela innehållet under denna rubrik. 

Eftersom vi gjorde en studie med intervjuer som datainsamlingsmetod så var det av stor vikt 

att individskyddskravet beaktas. Vi tog i första steget kontakt med aktuell skolas rektor för att 

därigenom identifiera elever som kunde vara aktuella utifrån studiens syfte. Därefter tog vi 

personlig kontakt med vårdnadshavarna för att informera om studien samt få deras 

medgivande om deltagande för eleverna och dem själva. Vidare skickade vi ett personligt 

missivbrev för att tydliggöra vilket skydd eleverna/vårdnadshavarna har genom hela studien. 

Med hjälp av rektorerna och vårdnadshavarna fick vi information om vilka pedagoger som 

haft eleven tidigare vilken vi sedan kontaktade för att få samtycke till deltagandet i vår studie. 

Efter att samtycke lämnats av alla vuxna deltagare kontaktades eleverna personligen, genom 

ett besök av oss, där vi informerade om studiens syfte. Alla de tillfrågade eleverna ville 

medverka i denna studie och utifrån det bokade vi in en intervjutid som passade eleven. 

Eleven fick våra kontaktuppgifter utifall de hade några funderingar kring studien eller deras 

medverkan. Under intervjun kunde våra frågor väcka existentiella funderingar hos eleverna 

och därför var det av stor vikt att vi fanns tillgängliga för att kunna svara på eventuella frågor. 

Vi uppmärksammade även deras lärare på intervjuns innehåll och att eleven kunde ha extra 
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behov av samtal med vuxna. Vi gjorde ett medvetet val att inte ställa existentiella frågor av 

typen ”Hur känns det att ha en utvecklingsstörning?” (Vår förstärkning) men var mycket 

medvetna om att funderingar kunde komma ändå.  

Informanterna deltog i studien utifrån informerat samtycke. Detta innebär att de har fått 

information om studien och utifrån det frivilligt gett sitt samtycke till att delta, samt att de när 

som helst under studiens genomförande kunde dra tillbaka sin medverkan. Vi meddelade detta 

både muntligt och skriftligt för alla deltagare i denna studie. Vi samlade även in ett skriftligt 

samtycke eftersom det inte räcker med ett muntligt.  

Alla informanter har fått fingerade namn för att vi har anonymiserat och skyddat deras 

identiteter. Vi har använt oss av namnen från Barnen i Bullerbyn och vårdnadshavarna/lärarna  

benämns som t ex Annas mamma/pappa och Annas tidigare eller senare lärare för att det ska 

vara tydligare och mer läsvänligt genom hela examensarbetet. Informanterna blev upplysta 

om hur materialet skulle nyttjas, nämligen att det endast var avsett för denna studie och att det 

förvaras på datorer som är lösenordsskyddade. En säkerhetskopia av insamlad data finns på 

ett USB-minne som förvaras inlåst i skolans kassavalv, där andra känsliga elevuppgifter 

förvaras. 

Vi menar att vi genom denna studie uppfyller forskningskravet då resultatet blir 

samhällsnyttigt eftersom resultatet kan visa om skolbytesprocessen kan förbättras och 

utvecklas för att bli fördelaktig för alla inblandade parter. Vi ser inte att studien skapar en 

konflikt mellan individskyddskravet och forskningskravet.  

Resultat 
I resultatavsnittet presenterar vi inledningsvis de deltagande eleverna som studien utgår ifrån. 

Därefter tar vi upp fall för fall, det vill säga en elev med tillhörande vårdnadshavare och 

pedagoger. Vi presenterar resultatet utifrån våra tre frågeställningar under rubrikerna 

Anpassningar i grundskolan, Förklaringar till skolbyte samt Beslutsprocessen. Under varje 

rubrik har vi behandlat vartdera elevfall och ställt det mot Bronfenbrenner systemteori för att 

utröna vilka olika system vi kan finna att respondenterna berört under intervjuerna. 

Deltagare 
Anna går för närvarande i skolår fem i grundsärskolan. Hon kom till grundsärskolan vid 

skolstarten av årskurs fem. Dessförinnan har hon gått Mellanskolan, den största skolan i 

staden med ca 800 elever, i skolår 1-4. Anna är överårig, hon gick ett extra år i förskoleklass.  
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Bosse går i samma klass som Anna, men går i skolår sex. Han började i grundsärskolan vid 

skolstarten i sexan. Tidigare har han gått på Sörskolan, en liten byskola med ca 100 elever, 

under skolår 1-5. 

Lisa kom från Mellanskolan, där hon hade gått i sjuan och startat hösten i åttan, innan hon 

kom till grundsärskolan. Dessförinnan gick hon skolår 1-6 i Skomakarskolan, en mindre 

förortsskola med ca 150 elever. Hon är den elev som har gått kortast tid i grundsärskolan i vår 

studie, eftersom hon kom efter skolstarten i skolår åtta.  

Britta går i årskurs nio på grundsärskolan, där hon började i skolår sju. Britta har olika 

skolerfarenheter. Hon började sin skolgång i Ängsskolan, en mellanstor stadsskola med ca 

400 elever. Där gick hon endast skolår ett. Efter det flyttades hon över till en mindre 

skolenhet, Slåtterskolan, som har anpassad undervisning för barn som på grund av olika 

anledningar har svårt att vistas i stora skolmiljöer. På Slåtterskolan fanns det 15 elever från 

skolår 1-6. Slåtterskolan delar lokaler med stadens grundsärskola.  

Lasse går även han i årskurs nio på grundsärskolan och han började också i skolår sju. Lasse 

började sin skolgång i Norrskolan, som är en mellanstor stadsskola med ca 400 elever. Där 

gick han till skolår fyra, skolår fem och sex gick han i Ängsskolan.   

Anpassningar i grundskolan 
Under denna rubrik presenteras de anpassningar som framkommit under intervjuerna med 

informanterna i vår studie. Anpassningarna har lyfts fram av en eller flera informanter och 

därför har vi en kort sammanfattning i slutet av varje elevfall där det framkommer vilka 

anpassningar som givits och av vilka informanter. 

Eleven Anna 
Anna, den yngsta eleven i studien, berättade att hennes svårigheter i skolan började i skolår 

fyra. Hon upplevde att hon gick i en stor klass och berättade att det extra stöd som hon fick 

var att gå till skolans specialpedagog för att få enskild undervisning. Anna säger också att hon 

får mer hjälp och klarar skolarbetet bättre i grundsärskolan, vilket vi tolkar som att en mindre 

grupp med fler pedagoger är en anpassning som krävs för att Anna ska kunna vara delaktig. 

Detta är anpassningar där det krävts samarbete pedagoger emellan och beslut från skolan om 

resurstilldelning vilket gjorts i elevens mesosystem.   
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Annas mamma 
Annas mamma visste inte vilka anpassningar som gjorts utan berättade att Habiliteringen och 

psykologer har informerat Annas lärare om vilka stödinsatser som hon hade behov av i 

skolan. Mammans beskrivning pekar på att anpassningarna arbetades fram inom 

mesosystemet där det skedde ett samarbete mellan flera olika mikrosystem. 

Annas senare lärare 
Annas senare lärare menade att informationen om Anna och hennes behov kom från mamman 

och den tidigare läraren. Habiliteringen hade inte, enligt läraren, varit delaktiga. Detta fick till 

följd att hon själv fick söka information om anpassningar och arbetssätt. Läraren berättade att 

Anna fick jobba med det som var viktigt, läraren gjorde tydliga scheman över dagens struktur 

och Anna fick använda mycket praktiskt material. Alla dessa anpassningar gjordes i Annas 

mikrosystem då det innefattade Anna och läraren. Även anpassningar inom mesosystemet 

gjordes då Anna fick enskild undervisning vilket innefattade samarbete mellan de olika 

mikrosystemen klasslärare och specialpedagog. Hon fick även mer lärartid än sina 

klasskamrater vilket innefattar mikrosystemen klasslärare och klasskamrater vilka får mindre 

lärartid enligt denna utsago.  

Annas tidigare lärare 
Den tidigare läraren berättade att anpassningar gjordes först i år tre, då Anna fick sin diagnos. 

Läraren berättade om anpassningar på flera olika nivåer. Dels fick hon arbeta med praktiskt 

material i mikrosystemet klassen, hon fick tid hos specialpedagogen och hon fick en 

extraresurs i klassen vilket är anpassningar där flera mikrosystem samverkar och det blir 

fokus på mesosystemet. Hon fick även lägre kunskapskrav eftersom hon bytte kursplan, vilket 

ses som anpassningar utifrån beslut fattade i makrosystemet.   

Sammanfattning om elevfallet Anna 
I Annas fall har det framkommit att de anpassningar som angivits är följande: 

 Enskild undervisning med specialpedagog (Anna, båda lärarna) 

 Fokusera på ämnesinnehåll som ansågs viktigt (senare läraren) 

 Tydliga scheman, mer struktur (senare läraren) 

 Praktiskt material (båda lärarna) 

 Extra resurser i klassen (tidigare läraren) 

 Mer lärartid (senare läraren) 

 Lägre kunskapskrav i samband med byte av kursplan (tidigare läraren) 
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Inom parentesen står det angivet om vilka informanter som nämnt denna anpassning. Detta 

gäller i alla sammanfattningar som kommer till varje elevfall.  

Eleven Bosse 
Annas klasskamrat Bosse berättade att han lär sig bäst på grundsärskolan eftersom det tidigare 

var för svårt. På grund av dessa svårigheter i grundskolan fick han en assistent. Att tillsätta en 

assistent är en anpassning inom mesosystemet då skolan valde att fördela sina resurser. Bosse 

berättade att han hade två olika assistenter vid två olika tillfällen, varav det fungerade bra med 

den ena men sämre med den andra 

Bosses mamma 
Bosses mamma förstod att han hade svårigheter och menade att skolan gjorde otillräckliga 

anpassningar och arbetade på fel sätt genom att försöka tvinga fram kunskaper som inte fanns 

hos Bosse. Hon menade att det var föräldrarna som genom påtryckningar försökte tvinga fram 

rätt stöd och nivå i undervisningen. Eftersom lärarna berättar att det gjordes anpassningar så 

är det anpassningar gjorda i mesosystemet efter samråd i två mikrosystem där skolan och 

föräldrarna haft en gemensam syn på att något behövde förändras. Mamman berättade även 

att Bosse exkluderades till ett anpassat rum där han och assistenten arbetade enskilt. Denna 

anpassning gjordes inom mesosystemet där det skedde ett samarbete mellan läraren och 

assistenten. 

Bosses senare lärare 
 Det enda stöd som Bosses senare lärare berättade om var att han fick en assistent, en 

anpassning inom mesosystemet. Läraren menade dessutom att skolan inte hade några resurser 

för att möta Bosses behov vilket vi ser som en förklaring inom exosystemet till att inga 

anpassningar utöver assistenten lyftes fram.  

Bosses tidigare lärare 
Den tidigare läraren lyfte fram flera anpassningar som hon gjort under Bosses tid i lågstadiet. 

Dels hade hon arbetat fram många åtgärdsprogram där hon beskrivit stödinsatser som skulle 

göras för att Bosse skulle utvecklas. Hon använde bildstöd och anpassade Bosses läxor vilket 

var anpassningar inom ett mikrosystem. Dessutom fick Bosse hjälp av en speciallärare och 

läraren var lyhörd för Bosses förmågor och intressen vilket gjorde att hon bland annat satte 

ihop en kabaré där Bosse fick huvudrollen som värd och där han fick känna att han lyckades. 

Dessa anpassningar fokuserar på mesosystem då flera mikrosystem samspelar för Bosses 

möjlighet att utvecklas. När Bosse sedan bytte till mellanstadiet försvann dessa anpassningar 

och strukturen kring honom blev sämre berättade läraren.  
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Sammanfattning om elevfallet Bosse 
I Bosses fall har det framkommit att de anpassningar som angivits är följande: 

 Assistent (Bosse, mamman och senare läraren) 

 Exkludering (Mamman) 

 Bildstöd (Tidigare lärare) 

 Anpassade läxor (Tidigare lärare) 

 Tid hos speciallärare (Tidigare lärare) 

 Anpassade aktiviteter utifrån Bosses förmågor och intressen (Tidigare lärare) 

Eleven Lisa 
Lisa, som har gått kortast tid på grundsärskolan, berättade att de anpassningar som hon fick 

var lättare material och böcker än sina klasskamrater. Hon blev även lovad att slippa för svåra 

prov, vilka hon berättade att hon ändå blev tvungen att göra. De anpassningar som Lisa pratar 

om ligger alla inom mikrosystemet.  

Lisas mamma 
Lisas mamma berättade om en svår skolgång där Lisa har fått extra hjälp men att de som 

föräldrar har fått kämpa för den hjälpen. Hon är tydlig med att Lisa var i behov av stöd både i 

och utanför klassrummet, vilket Lisa till stor del fick i form av en extra vuxen. Här ser vi att 

skolan har gjort anpassningar i elevens mesosystem genom att fördela stöd till Lisa och att 

stödet har arbetats fram i samråd mellan två mikrosystem, föräldrar och skola.  

Lisas senare lärare 
Lisas senare lärare förklarade att de på högstadiet anpassade för Lisa genom att forma en klass 

där det förutom Lisa fanns två elever med skolsvårigheter vilket gjorde att de kunde sätta en 

extra resurslärare i klassen som fanns till för dessa elever. Skolan kunde på det sättet hjälpa 

eleverna samtidigt som de inte blev utpekade att de hade en egen personal. Anpassningarna 

här gjordes inom mesosystemet där skolan anpassades utifrån Lisa och andra elevers behov 

och flera mikrosystem samverkade. Vidare gjordes förändringar i samverkan mellan Lisas 

mikrosystem, alltså i mesosystemet då skolämnen plockades bort, sådana som skolan och 

föräldrarna ansåg försvåra för Lisa att kunna fokusera på kärnämnena. Hon fick använda olika 

hjälpmedel som exempelvis Ipad, miniräknare och slapp göra samma prov som övriga elever. 

Dessutom fick Lisa lättare skolmaterial och arbetade ofta med repetition. Ovanstående 

anpassningar gjordes inom mikrosystem för att Lisa skulle lyckas så bra som möjligt. Den 
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senare läraren lyfte fram att anpassningarna gjordes utifrån en tät och bra dialog med 

föräldrarna vilket framhäver att anpassningarna gjorts med fokus på mesosystemet.   

Lisas tidigare lärare 
Lisas tidigare lärare berättade att Lisa fått extra anpassningar sedan skolår två, då det tydligt 

märktes att Lisa behövde mer hjälp och stöd i skolarbetet. En anpassning som gjordes inom 

mesosystemet var att Lisa gick om skolår två för att inte halka efter sina klasskamrater. Det 

innebar att när Lisa gick i tvåan för andra gången så hängde hon med i undervisningen till en 

början. För att inte halka efter igen gjordes ytterligare anpassningar i mesosystemet då hon 

fick extra stöd hos specialläraren, men det gav inget resultat.  

Sammanfattning om elevfallet Lisa 
I Lisas fall har det framkommit att de anpassningar som angivits är följande: 

 Stöd i- och utanför klassrummet (Mamman) 

 Lättare material (Lisa och senare läraren) 

 Format en klass utifrån Lisas behov (Senare läraren) 

 Skolämnen plockades bort (Senare läraren) 

 Div. hjälpmedel (Senare läraren) 

 Anpassade prov (Senare läraren) 

 Mycket repetition (Senare läraren) 

 Extra skolår (Tidiga läraren) 

 Tid hos specialläraren (Tidiga läraren) 

Eleven Britta 
Britta är den elev som haft längst tid i grundsärskolan. Dessutom hade hon erfarenheter från 

andra anpassade skolgrupper inom kommunen redan från skolår två. Britta tyckte att 

skolarbetet i grundskolan gick bra, men att matten var lite svår. Hon kan inte själv berätta om 

några speciella anpassningar, utan sa att hon hade varit i klassen hela tiden.  Vi tolkar det som 

att kommunens arbete med speciella undervisningsgrupper gjort att Britta har känt sig 

delaktig i en grupp. Brittas bild av anpassningarna i skolan pekar på att det fattats ett beslut av 

kommunen i exosystemet att ha anpassad skolgrupp. Detta ger sedermera avtryck på Brittas 

skolgång då flera mikrosystem samverkar i att anpassa hela skolsituationen och fokusera på 

mesosystemet.  
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Brittas mamma 
Brittas mamma berättade också om att Britta fick flytta till en speciell undervisningsgrupp då 

den tidigare grundskolan inte kunde anpassa miljön för Britta. I den speciella 

undervisningsgruppen gjordes anpassningar som kunde tillgodose hennes behov. Liksom 

Britta berättade mamman om anpassningar i samma system som Britta.  

Brittas senare lärare 
Brittas senare lärare förklarade att det var bra att hon kom till den speciella 

undervisningsgruppen för att få det lugn som hon var i behov av. Den speciella 

undervisningsgruppen var inriktad på att individanpassa undervisningen och kunde ge mycket 

stöd tack vare god personaltäthet. Det innebar att anpassningar skedde inom flera system i 

denna undervisningsgrupp, från mikrosystemet där materialet och målsättningen anpassades 

för Britta till mesosystemet där grupper och personalsammansättning anpassades till Brittas 

behov samt utifrån exosystemets beslut att ha en anpassad skolgrupp. Genom dessa 

anpassningar menade läraren att Britta nådde väldigt långt i sin utveckling, längre än vad hon 

hade gjort i en vanlig grundskola.  

Brittas tidigare lärare 
Den tidigare läraren berättade att hon och den senare läraren har jobbat väldigt nära varandra 

och ger under intervjun samma bild på anpassningarna som den senare läraren. En stor del av 

anpassningarna förklaras utifrån exosystemets beslut att ha en speciell undervisningsgrupp 

men lärarna pratar även om anpassningar gjorda i mikro- och mesosystem, exempelvis 

anpassat material, sammansättning av väl fungerande grupper, tydliga mål och ständig 

uppföljning.   

Sammanfattning om elevfallet Britta 
I Brittas fall har det framkommit att de anpassningar som angivits är följande: 

 Speciell undervisningsgrupp (Alla informanter i elevfallet) 

 God personaltäthet (Båda lärarna) 

 Anpassat material (Båda lärarna) 

 Anpassad målsättning (Båda lärarna) 

Eleven Lasse 
Lasse var den enda elev som uttryckligen berättade att grundskolan fungerade bra i det stora 

hela. Han berättade att han var i en stor klass majoriteten av tiden men att någon gång i 

månaden gick ifrån för att få extra stöd, vilket är en anpassning inom mesosystemet då skolan 
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fördelat resurser och ser till att flera mikronivåer ska samverka. Lasse själv tyckte dock inte 

att han fick den hjälp han behövde på grund av en stor klass med lite personal vilket vi ser 

som en avsaknad av anpassningar utifrån hans behov.  

Lasses pappa 
Lasses pappa var missnöjd med skolans anpassningar och menade att Lasse behövde lugn och 

ro för att det skulle fungera. Han menade att grundsärskolan är den rätta platsen, där det är få 

elever och det finns rätt stöd i undervisningen.  

Lasses senare lärare 
Lasses senare lärare började direkt med att göra en pedagogisk utredning när Lasse kom till 

den nya skolan, för att få ett underlag att göra anpassningar utifrån. En anpassning inom 

mesosystemet var att Lasse fick gå till specialpedagogen flera gånger i veckan och i Lasses 

mikrosystem gjordes anpassningar i klassrummet såsom lättare arbetsmaterial. Dock var 

mesosystemet klassrumsmiljön, svår att anpassa ytterligare då det fanns många elever i 

klassen med speciella behov.  

Lasses tidigare lärare 
Lasses tidigare lärare berättade att de anpassningar som gjordes baserades på hans läs- och 

skrivsvårigheter och att han på grund av detta fick gå till specialläraren vid något tillfälle 

vilket var en anpassning inom mesosystemet. I övrigt kom läraren inte ihåg några 

anpassningar.  

Sammanfattning om elevfallet Lasse 
I Lasses fall har det framkommit att de anpassningar som angivits är följande: 

 Tid hos speciallärare/specialpedagog (Alla informanter i elevfallet) 

 Lättare arbetsmaterial (Senare läraren) 

Förklaringar till skolbytet 
Under denna rubrik presenteras de förklaringar till skolbytet som framkommit under 

intervjuerna med informanterna i vår studie. Förklaringarna till skolbytet har lyfts fram av en 

eller flera informanter och därför har vi en kort sammanfattning i slutet av varje elevfall där 

det framkommer vilka förklaringar till skolbytet som givits och av vilka informanter. 

Eleven Anna 
Annas förklaring till att skolbytet genomfördes var att det i grundskolan var mycket 

svårigheter. Hon kunde inte koncentrera sig och var ofta väldigt arg, vilket hon förklarade 
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med ADHD, epilepsi och lindrig utvecklingsstörning. Annas förklaringar kan hänföras till 

olika individuella egenskaper som alla befinner sig i mikrosystemet.   

Annas mamma 
Enligt Annas mamma genomfördes skolbytet då skolan inte kunde möta Annas behov, vilket 

ledde till att Anna ofta var ledsen och stressad över sin skolsituation vilket pekar på faktorer 

inom exosystemet. Anna hade svårigheter både i det sociala samspelet och i den 

kunskapsmässiga utvecklingen vilket är faktorer inom mikrosystemet.  

Annas senare lärare 
Annas senare lärare menade att Annas svårigheter ökade ju äldre hon blev. Situationen i 

skolan blev inte hållbar och Anna blev mer och mer utanför socialt, vilket ledde fram till att 

tankar om skolbyte inleddes. Anna nådde inte grundskolans mål och läraren ansåg att hon inte 

hade möjligheterna att ge det stöd som krävdes. Den senare läraren lägger förklaringarna 

inom mikrosystemet eftersom allt handlar om Annas olika förmågor. Läraren lägger även 

förklaringar i exosystemet eftersom skolan inte lyckas med att möta Annas behov och 

tillrättalägga skolsituationen.  

Annas tidigare lärare 
Annas tidigare lärare berättade att diagnosen kom i slutet av trean och att familjen önskade att 

Anna skulle vara fortsatt intregerad då hon trivdes i klassen. Läraren menade att Anna hade 

stora skolsvårigheter i alla ämnen och att den sociala biten, som fungerade bra de första åren, 

blev svårare ju äldre Anna och klasskamraterna blev. De växte ifrån varandra. Läraren 

förklarade att grundskolan i stort är anpassad till att möta de elever som ska klara av 

grundskolans mål utan anpassningar. Skolan fungerade bra för Anna under de tidiga åren och 

skolans arbetssätt hade fallit väl ut. I slutet av tiden i trean läggs förklaringarna mer inom 

mikrosystemet eftersom både Anna och klasskamraterna började växa ifrån varandra. 

Lärarens förklaring är att skolan är anpassad till att möta elever utan behov av anpassningar, 

vilket då leder till att lärarens synsätt lägger förklaringar till skolbytet inom exosystemet. 

Sammanfattning om elevfallet Anna 
I Annas fall har det framkommit följande förklaringar till skolbytet förutom diagnosen lindrig 

utvecklingsstörning: 

 Svårigheter på grund av ADHD (Anna, mamman) 

 Skolan kunde inte möta Annas behov (Mamman, senare läraren) 

 Sociala svårigheter (Mamman, båda lärarna) 
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 Svårigheter i kunskapsutvecklingen (Mamman, båda lärarna) 

Bosse 
Bosse var osäker på varför skolbytet genomfördes, han trodde att det berodde på att det var 

mycket tjafs och bråk i den tidigare klassen där han oftast var inblandad. Bosses inblandning i 

bråk med skolkamrater innebär att förklaringarna till skolbytet ligger i mikrosystemet. Han ser 

inte själv de skolsvårigheter som tidigare framkommit som förklaringar till varför han bytte 

skolform och därför ger han inga förklaringar på andra nivåer.  

Bosses mamma 
Bosses mamma förklarade föräldrarnas inställning till skolan, vilken var att så länge det 

sociala fungerade så skulle Bosse vara kvar i grundskolan. När föräldrarna till slut såg att 

även den biten inte fungerade så blev de drivande i att finna en skolmiljö för Bosse som kunde 

se och tillgodose hans behov och svårigheter. Bosses mamma förklarade att han hade svårt att 

fokusera på skolarbetet och att han därför visade prov på frustration när han inte kunde lika 

mycket som de andra i klassen, vilket var en annan av förklaringarna till skolbytet. Bosses 

mamma menade att de som föräldrar såg delar som inte fungerade som de önskade i skolan. 

Mammans förklaringar till skolbytet är flera men ligger alla inom Bosses mikrosystem i olika 

sammanhang.  

Bosses senare lärare 
Bosses senare lärare menade att det inte fanns resurser till att möta hans behov på den 

grundskola som han gick i. Bosses senare lärare lägger förklaringarna inom exosystemet, 

eftersom skolan inte hade resurser som mötte Bosses behov. Vidare hade Bosse svårigheter 

inom mikrosystemet med det sociala samspelet i en vanlig grundskoleklass då det fanns för 

många elever att förhålla sig till både i och utanför klassrummet. Denna lärare var med Bosse 

på ett besök i grundsärskolan och såg där en skolform med möjligheter till anpassningar i 

mikrosystemet för Bosse.  

Bosses tidigare lärare 
Bosses tidigare lärare menade att misstankar om utvecklingsstörning fanns väldigt tidigt, 

redan i förskoleklass. Mikrosystemet som förklaring är tydlig då den tidigare läraren lägger 

misstankarna om utvecklingsstörning hos Bosse. Hon såg i undervisningssituationer att Bosse 

hade det svårt, speciellt i matte och svenska, och hon menade att det var föräldrarna som från 

början var emot en utredning vilket kan ha försenat Bosses utredning och skolbyte. Bosse 

själv var inte från början medveten om de svårigheter som läraren såg. Samma sak var det för 

föräldrarna som då inte ville ha någon utredning för att ta reda på orsakerna till Bosses 
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svårigheter. Den tidigare läraren menar att skolbytet kom till grundat på orsaker inom Bosses 

mikrosystem. 

Sammanfattning om elevfallet Bosse 
I Bosses fall har det framkommit följande förklaringar till skolbytet förutom diagnosen lindrig 

utvecklingsstörning: 

 Mycket bråk (Bosse) 

 Sociala svårigheter (Mamman, senare läraren) 

 Svårt för skolarbetet (Mamman, tidigare läraren) 

 Det fanns inga resurser för att möta Bosses behov (Senare läraren) 

Lisa 
Lisa menade att hennes byte av skolform berodde på att grundskolan var för svår och att hon 

inte fick den hjälp som hon behövde. Lisas förklaringar till skolbytet har flera olika 

nivåförklaringar. Dels utifrån makrosystemet som skrivit kursplanerna eftersom hon ansåg att 

skolan var för svår, men även i exosystemet eftersom Lisa menade att hon inte fick till sig den 

hjälp som hon var i behov av.  

Lisas mamma 
Lisas mamma berättade att Lisa hade flera diagnoser sedan tidig skolgång, dock ej 

utvecklingsstörning. Detta berodde, enligt mamman, på en miss från utredande instans när 

Lisa gick i skolår fyra, vilket mamman fick reda på av utredaren när utredningen gjordes klar i 

skolår 7. Mamman berättade att Lisa alltid haft skolsvårigheter och att föräldrarna fått kämpa 

mycket för att Lisa skulle få den hjälp hon behövde. En av anledningarna till att utredningen 

startade igen var att Lisa under slutet av mellanstadiet visade upp ett självskadebeteende som 

berodde på svårigheter i skolan. Alla förklaringar som Lisas mamma ger spänner över flera 

system, mikrosystemet där Lisa hade olika diagnoser som bara kan knytas till Lisa samt 

exosystemet då skolan misslyckades med att skapa rätt lärmiljöer för Lisas behov.  

Lisas senare lärare 
Lisas senare lärare menade att Lisa inte nådde målen för grundskolan, vilket de hade fått 

tydliga signaler från mellanstadiet på. Hennes syn på det hela fokuserar på mikrosystemet 

eftersom det är Lisa som individ som inte når målen samtidigt som hon lägger förklaringarna i 

exosystemet eftersom skolan hade svårt att tillgodose Lisas behov och göra de anpassningar 

som krävdes. Inom mesosystemet menade hon att föräldrarna, framförallt pappan, hade god 
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insikt i skolsvårigheterna vilket bidrog till ett gott samarbete mellan två mikronivåer under ett 

svårt skolår.  

Lisas tidigare lärare 
Lisas tidigare lärare berättade att det extra året i tvåan satte stora spår i Lisa. Skolan fattade 

beslut om att miljöerna lärare och speciallärare inom mikrosystemet skulle samverka inom 

mesosystemet för att ge Lisa extra stöd och tid för hennes inlärningsbehov. Läraren förklarade 

att Lisa hade det svårt med kamratrelationerna redan under de första åren i skolan, det var 

mycket tjejtjafs, där Lisa många gånger blev utnyttjad av klasskamrater. Detta tyder på att 

denna miljö inom mikrosystemet påverkade skolbytet. I skolår sex hade Lisa svårt att förlika 

sig med att hon inte gick i skolår sju, hon berättade för andra att hon gick i sjuan, var med de 

eleverna och var mycket ute på kvällarna och gjorde saker som hon kanske inte var mogen till 

vilket visar att Lisa hade svårt att förlika sig med att hennes vänner inom mikrosystemet bytts 

ut och visste inte hur hon skulle förhålla sig till det.  

Sammanfattning om elevfallet Lisa 
I Lisas fall har det framkommit följande förklaringar till skolbytet förutom diagnosen lindrig 

utvecklingsstörning: 

 Skolan för svår (Lisa, mamman, senare läraren) 

 Fick ingen hjälp (Lisa) 

 Multipla diagnoser (Mamman) 

 Självskadebeteende (Mamman) 

 Skolan hade svårt att tillgodose behoven (Senare läraren) 

 Sociala svårigheter (Tidigare läraren) 

Britta 
Britta visste inte varför hon flyttat till grundsärskolan. Hon sa själv att allting fungerade bra 

innan flytten, men så var hon också den enda eleven som gått i en anpassad skolform innan 

grundsärskolan. Britta har inga förklaringar till varför hon bytte skola utan menar att gjorda 

anpassningar fungerade bra för henne. 

Brittas mamma 
Brittas mamma ansåg att skolans riktade insats utifrån beslut fattade inom exosystemet var 

framgångsrikt för Britta. Hon berättade att enda anledningen till att Britta bytte skolform var 

att hon fick diagnosen lindrig utvecklingsstörning eftersom skolan fungerade bra utifrån 

Brittas förutsättningar. Dock förklarade mamman att det i första klass hade sett ut på ett annat 
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sätt där Britta visade på skolproblem och att hon inte klarade av klassrumsmiljön för att den 

var för stimmig. Brittas mamma ger i samband med de tidigare skolåren förklaringar som 

ligger inom mikro- samt mesosystemen eftersom det fanns flera olika förklaringar till Brittas 

skolsvårigheter.  

Brittas båda lärare 
Båda Brittas lärare är på samma linje som Brittas mamma, nämligen att 

utvecklingsstörningsdiagnosen var avgörande för att Britta skulle byta skolform. Diagnosen 

ligger inom Brittas mikrosystem och är förklaringen till Brittas skolbyte enligt lärarna.    

Sammanfattning om elevfallet Britta 
I Brittas fall framkom det inga andra förklaringar till skolbytet förutom diagnosen lindrig 

utvecklingsstörning. 

Lasse 
Lasse förklarar skolbytet med att attacker av dyslexi gjorde att han fick så stora svårigheter så 

att han var tvungen att byta skola. Lasses förklaring med att skolsvårigheterna låg till grund 

för bytet av skola ser vi som att skolan som organisation i exosystemet, inte klarade av att 

anpassa verksamheten så att den skulle kunna tillgodose Lasses behov.  Han säger själv att 

skolan nu är på rätt nivå, vilket vi tolkar som att skolan tidigare var för svår. I samband med 

skolbytet fick Lasse även en ny skolform som ledde fram till att Lasse fick anpassningar i 

lärmiljön tack vare att mikrosystemet, här i form av pedagogerna på grundsärskolan, kunde ge 

Lasse rätt anpassningar.  

Lasses pappa 
Lasses pappa menade att mobbingen låg bakom skolbytet men även att grundskolan inte var 

anpassad efter Lasses behov. Lasses pappa förklarade allt utifrån att mikrosystemet, i form av 

skolan, inte fungerade utifrån Lasses behov.  

Lasses senare lärare 
Lasses senare lärare berättade att de vid mottagandet inte fick någon information alls om 

eventuella skolsvårigheter, mer än mobbing. Dock märkte de direkt att det inte gick bra för 

Lasse och startade därför en utredning som renderade i lindrig utvecklingsstörning. Detta var 

uppgifter som chockade den tidigare skolan och föräldrarna, eftersom det inte funnits någon 

som helst insikt om dessa problem.  

Den senare läraren förklarade att skolbytet berodde på skolsvårigheter på grund av 

utvecklingsstörningen och att han skulle byta över till högstadiet, vilket gav en naturlig 
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skolbytesprocess. Lasses senare lärare gav förklaringar inom mikrosystemet eftersom det var 

hon som pedagog som i början såg och tog tag i Lasses problematik i skolan. Flera olika 

instanser samverkade för att skolan som organisation skulle få rätt förutsättningar för att ge 

Lasse hjälp i sin utveckling. Dessa olika instanser, olika mikrosystem samverkade inom 

mesosystemet för att ta reda på Lasses behov av stödinsatser. Förklaringar till bytet av 

skolform läggs även inom exosystemet då skolan som organisation inte klarade av att 

tillgodose Lasses behov av hjälp.  

Lasses tidigare lärare 
Lasses tidigare lärare berättade att de inte såg några tecken på utvecklingsstörning men sa att 

Lasses sociala samspel med andra elever inte var bra vilket kunde ha varit en signal på att han 

inte hade en åldersadekvat nivå. Utvecklingsstörning och grundsärskolan var inget de hade 

tänkt på, eftersom Lasse hade läs- och skrivsvårigheter. Lasses tidigare lärare lägger 

förklaringarna i mikrosystemet eftersom det är Lasse som har problem med samspelet med 

andra klasskamrater. Läraren ser inte sig själv, kollegorna eller skolan som bärare av problem.  

Sammanfattning om elevfallet Lasse 
I Lasses fall har det framkommit följande förklaringar till skolbytet förutom diagnosen lindrig 

utvecklingsstörning: 

 Dyslexiattacker (Lasse) 

 Mobbning (Pappan, senare läraren) 

 Skolan kunde inte möta behoven (Pappan, senare läraren) 

 Skolsvårigheter (Senare läraren) 

 Naturlig skolbytesprocess (Senare läraren) 

 Sociala svårigheter (Tidigare läraren) 

Beslutsprocessen 
Under denna rubrik presenteras de aspekter på beslutsprocessen som framkommit under 

intervjuerna med informanterna i vår studie. Aspekterna på beslutsprocessen har lyfts fram av 

en eller flera informanter och därför har vi en kort sammanfattning i slutet av varje elevfall 

där det framkommer vilka aspekter på beslutsprocesser som givits och av vilka informanter. 

Anna 
Anna berättade att det var mellanstadieläraren som informerade om grundsärskolan och att 

Anna och hennes mamma därefter gjorde ett besök samt en provvecka, vilket ledde till att 

Anna i samråd med sin mamma valde att byta skola och skolform. Annas förklaring tyder på 
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ett eget val där hon och mamman i samförstånd med läraren genomfört ett besök som föll 

positivt ut ur de inblandades perspektiv. Beslutsprocessen grundar sig på samarbete mellan 

olika aktörer inom mikrosystemet, mamman och läraren, vilket ger en förklaring i 

mesosystemet.  

Annas mamma 
Annas mamma sa att det var Habiliteringen som informerade om grundsärskolan men att 

varken Anna eller mamman var intresserade, då de inte ville acceptera 

utvecklingstörningsdiagnosen, samtidigt som mellanstadieläraren informerade om 

grundsärskolan vid två olika tillfällen. Hon berättade vidare att Habiliteringen fortsatte att 

tjata vilket resulterade i att hon och dottern besökte skolan. Mammans bild visar på 

påtryckningar från Habiliteringen trots ett motstånd mot både diagnos och grundsärskolan. 

Läraren har en perifer roll och mammans utsagor tyder på att processen tar fart och styrs av 

Habiliteringen. Enligt denna aspekt på processen hamnar den först inom mikrosystemet då 

endast Habiliteringen driver på men att den sedan går in i mesosystemet då även mamman 

medverkar aktivt i processen.  

Annas senare lärare 
Annas senare lärare förklarade att hon informerat om grundsärskolans verksamhet, vilket 

mamman var helt emot, men att det sedan hänt något och att de senare bytte skola. Lärarens 

utsaga pekar på att det som händer sker utan någon inverkan från hennes sida.  

Annas tidigare lärare 
Annas tidigare lärare berättade att Anna var inkluderad i grundskolan i år fyra. Detta var ett 

beslut fattat av Anna och hennes familj då de hade ställts inför valet att vara inkluderad i 

grundskolan eller att bli överflyttad till grundsärskolan. Mamman hade svårt att acceptera 

Annas svårigheter och diagnosen. Genom denna lärare får vi bilden av mamman som negativt 

inställd inför skolbyte till grundsärskolan bekräftad. Familjen har gjort ett aktivt val där 

processen startar och de väljer att vara kvar i grundskolan. Ett sådant beslut grundar sig dels i 

styrdokument som beslutats inom makrosystemet som ger denna möjlighet samt ett beslut 

fattat i mesosystemet, mellan skolan och familjen.  

Sammanfattning om elevfallet Anna 
Olika aspekter på beslutsprocessen sammanfattas här med fokus på vilka aktörer som initierat 

processen, varit delaktiga under processen samt elevens delaktighet: 
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 Processen initierades av den senare läraren och Habiliteringen. (Anna, mamman och 

senare läraren) 

 Habiliteringen var drivande i processen. (Mamman) 

 Mamman var väldigt negativ i början av processen. (Mamman och senare läraren) 

 Anna och mamman valde att byta skolform efter besöket på grundsärskolan. (Anna 

och mamman) 

Bosse 
Bosse berättade att det var föräldrarna som valde skola åt honom. Ett tydligt exempel på att 

beslutsprocessen uppfattades ligga inom mikrosystemet.  

Bosses mamma 
Mamman berättade att skolbytet var helt på föräldrarnas initiativ, att de för Bosses bästa drev 

igenom skolbytesprocessen. Mammans utsagor ger en bild av att beslutsprocessen 

genomfördes på inom mikrosystemet.  

Bosses senare lärare 
Bosses senare lärare gav en bild av att det var skolans personal som lyfte att det krävdes en 

utredning och att föräldrarna godkände detta då de insåg att Bosse inte nådde målen i 

grundskolan eller fungerade socialt i klassen. Läraren var även på besök hos grundsärskolan 

med Bosse och såg där att de kunde anpassa efter Bosses behov genom mindre lokaler, 

mindre klasser och fler pedagoger. Denna lärare gav bilden av att det var skolan som 

initierade processen och föräldrarna godkände först efter att de blivit övertygade om att det 

inte fanns några andra möjligheter. Enligt läraren en process de startar upp i mikrosystemet 

bestående av lärarna, men avslutas inom mesosystemet genom ett samförstånd med 

föräldrarna. 

Bosses tidigare lärare 
Bosses tidigare lärare menade att tankarna om utredning om skolbyte lyftes tidigt, men att 

föräldrarna inte var mottagliga för detta. Hon menade att föräldrarna behövde tid på sig att 

acceptera Bosses svårigheter. Under tiden i förskoleklass hade det gjorts en utredning av 

Bosse som visade att han var normalbegåvad, vilket skolan tog fasta på och undervisade efter 

de förutsättningarna. Läraren gav en bild av att det har varit en lång process bakom Bosses 

skolbyte. Vi tolkar det som att processen grundlagts i mesosystemet då pedagog i 

förskoleklass och föräldrar bör varit överens om att starta en utredning.  
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Sammanfattning om elevfallet Bosse 
Olika aspekter på beslutsprocessen sammanfattas här med fokus på vilka aktörer som initierat 

processen, varit delaktiga under processen samt elevens delaktighet: 

 Föräldrarna initierade och valde skola. (Bosse och mamman) 

 Skolans personal initierade utredning. (Båda lärarna) 

 Föräldrarna godkände skolans initiativ. (Senare läraren) 

 Bosse var inte delaktig. (Tolkning av oss) 

Lisa 
Lisa förklarade att hon var ovillig till att byta skola och skolform. Hon menade att beslutet 

fattades av personalen på skolan och föräldrarna. Själv var hon inte delaktig i beslutet. Denna 

aspekt på processen ligger inom mesosystemet där föräldrar och lärare var involverade parter.  

Lisas mamma 
Lisas mamma lyfte fram föräldrarnas roll som de drivande och att det var de som tog initiativ 

till skolbytet. De hade möten med kommunens skolchef för att få hjälp med Lisas 

skolsvårigheter och få till ett skolbyte. På grund av den missade delen i utredningen var inte 

grundsärskolan ett alternativ, men blev det så fort utredningen blev fullständig. Enligt 

mammans utsaga skedde processen inom mikrosystemet då enbart föräldrarna varit drivande 

och delaktiga.  

Lisas senare lärare 
Lisas senare lärare berättade att det var föräldrarna som tog initiativet och var drivande i hela 

processen. Hon lyfte framförallt fram pappans roll, då han hade egna erfarenheter av 

skolsvårigheter. Enligt läraren skedde processen inom mikrosystemet.  

Lisas tidigare lärare 
Lisas tidigare lärare berättade att behoven av resurser under hela skoltiden varit stora och 

därför fanns en önskan om att Lisa skulle få möjligheten att gå i en specialskola för att möta 

hennes behov. Det fanns ingen plats där och därför flyttade Lisa till en vanlig högstadieskola 

när hon började i sjuan. Utredningen hade fallit mellan stolarna och hon hade då ingen 

utredning som visade på utvecklingsstörning och därför fanns inga diskussioner om 

grundsärskolan. Läraren vittnar om att behoven syntes tidigt och gav en bild av att skolan 

varit med ifrån början av processen vilket skulle innebära att processen kan ses som påbörjad 

inom mesosystemet där det var samsyn mellan miljöerna föräldrar och lärare inom 

mikrosystemet. 
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Sammanfattning om elevfallet Lisa 
Olika aspekter på beslutsprocessen sammanfattas här med fokus på vilka aktörer som initierat 

processen, varit delaktiga under processen samt elevens delaktighet: 

 Föräldrarna initierade och drev processen. (Mamman, senare läraren) 

 Beslutet fattades av skolan och föräldrarna. (Lisa) 

 Skolbytet genomfördes mot Lisas vilja. (Lisa) 

Britta 
Britta menade att det var andra som bestämde vilken skola hon skulle gå på, att det var lärarna 

framförallt som fattade det beslutet. Britta lägger beslutsprocessen inom mikrosystemet 

innefattande lärarna.  

Brittas mamma 
Brittas mamma berättade att det var lärarna som initierade skolbytet, men menade samtidigt 

att föräldrarna direkt var positiva till skolbytet då de såg många fördelar för Brittas fortsatta 

skolgång. Mamman menar att de som föräldrar var positivt inställda genom hela processen. 

Beslutsprocessen startades inom mikrosystemet men utmynnade i mesosystemet då de som 

föräldrar ställde sig positiva till skolbytet.  

Brittas båda lärare 
Brittas båda lärare gav bilden av att det var skolan som tog initiativet men att föräldrarna 

direkt förstod Brittas behov och visade förståelse för att ett skolbyte kunde vara bra. Här gavs 

samma bild som av övriga informanter i elevfallet, nämligen att skolan var startare men vi 

tolkar det också som att skolan varit drivande genom hela processen, vilket lägger 

beslutsprocessen inom mikrosystemet i första hand.    

Sammanfattning om elevfallet Britta 
Olika aspekter på beslutsprocessen sammanfattas här med fokus på vilka aktörer som initierat 

processen, varit delaktiga under processen samt elevens delaktighet: 

 Lärarna initierade och genomförde processen med föräldrarnas stöd. (Alla) 

Lasse 
Lasse förklarade att det var Socialtjänsten (vi tror att han menade Habiliteringen) och 

föräldrarna som gemensamt beslutade om Lasses flytt till grundsärskolan. Detta var ett beslut 

som han själv var mycket missnöjd med då han inte ville bli betraktad som ett ”sär”. Enligt 



    

35 
 

Lasses utsaga ligger beslutsprocessen inom mesosystemet där föräldrar och Socialtjänsten 

(Habiliteringen?) samverkat.  

Lasses pappa 
Lasses pappa berättade att de blev rekommenderade grundsärskolan från grundskolans 

personal men att de även fick alternativet att han skulle gå kvar i grundskolan med stöd. 

Lasses pappa menade att de inte såg det som ett alternativ då de inte ville offra Lasse och hans 

framtid eftersom skolan förklarade att de inte hade några pengar för att sätta in de resurser 

som Lasse hade behov av. Pappan förklarade vidare att de försökte diskutera skolbytet med 

Lasse, men att han var helt emot det. Pappans bild av processen var att beslutet visserligen var 

deras men vi förstår det som att de inte hade något val då alternativet inte kändes acceptabelt 

för Lasse. Eftersom alternativet från skolan i stort sett tvingade familjen till det fattade 

beslutet så ser vi det som att processen hamnar inom exosystemet, att skolan som organisation 

tvingar fram ett beslut på grund av bristfällig resurstilldelning.  

Lasses senare lärare 
Lasses senare lärare hade varit delaktig i en stor utredning av Lasse när han var ny på skolan, 

vilken visade på utvecklingsstörning. Här initierades hela beslutsprocessen, av skolans lärare i 

mikrosystemet. Läraren berättade att efter diagnosen och inför bytet till högstadiet så 

informerades Lasse och föräldrarna om vilka förutsättningar som fanns i kommunen. De fick 

ett val, det ena var att gå på grundskolan med få resurser eller att byta till grundsärskolan där 

anpassningar och resurser fanns. Det var detta som föräldrarna fattade beslut utifrån. Läraren 

berättar samma sak som pappan och förklarar underlaget till beslutet inom exosystemet.  

Lasses tidigare lärare 
Lasses tidigare lärare hade inte utvecklingsstörning i åtanke så de var inte med i diskussionen 

kring skolbytet. Däremot bytte Lasse skola under skolår fyra på grund av mobbing som han 

utsattes för under de första skolåren. Detta skolbyte var på initiativ av föräldrarna och Lasse 

själv. Denna lärare berättade visserligen om ett skolbyte som kom av att det inte fungerade i 

mikrosystemet, samspelet med kamrater, men hade inget att säga om bytet till grundsärskolan. 

Sammanfattning om elevfallet Lasse 
Olika aspekter på beslutsprocessen sammanfattas här med fokus på vilka aktörer som initierat 

processen, varit delaktiga under processen samt elevens delaktighet: 

 Lärarna påbörjade processen. (Pappan, senare läraren) 

 Föräldrarna kände sig tvingade till att byta skolform. (Pappan) 
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 Föräldrarna och Socialtjänsten (Habiliteringen?) fattade beslutet. (Lasse) 

 Skolbytet genomfördes mot Lasses vilja. (Lasse, pappan) 

Sammanfattning av resultatet 
Syftet med denna studie är att undersöka, beskriva och analysera olika aspekter på 

skolbytesprocessen i fem fall där en elev flyttat över från grundskolans till grundsärskolans 

verksamhet efter att de undervisats i grundskolan minst tre år. För att kunna göra detta har vi 

valt att utgå ifrån frågeställningar som visar hur eleverna/vårdnadshavarna/grundskollärarna 

beskriver att grundskolan mött elevens behov genom åren i grundskolans verksamhet, vilka 

förklaringar eleverna/vårdnadshavarna/grundskolelärarna har till varför eleverna flyttats över 

till grundsärskolan samt hur eleverna/vårdnadshavarna/grundskolelärarna beskriver att 

processen kring bytet mellan de två skolformerna gått tillväga. 

Nedan kommer en sammanfattning över anpassningar, förklaringar till skolbytet samt hur 

beslutsprocessen gått tillväga, där fokus ligger på de olika systemen inom Bronfenbrenners 

systemteori.  

Sammanfattning av aspekter givna inom mikrosystemet 
Inom mikrosystemet har anpassningar gjorts genom prioriteringar i vad eleven ska arbeta med 

och anpassat material. Lärarna blev tydligare genom att arbeta mer med praktiskt material, 

hjälpmedel, mer repetition i skolarbetet, anpassade specialinriktade mål för eleven, speciella 

arbetsscheman, bildstöd, anpassade läxor och mer lärartid. Lärarna kunde även använda sig av 

alternativ pedagogik för att tillgodose elevens behov. Eleven kunde också få en assistent, 

vilket skapade en ny mikronivå för eleven. 

Inom mikrosystemet kan man finna förklaringar till skolbytet såsom andra diagnoser än 

utvecklingsstörning hos eleverna, svårigheter inom det sociala samspelet och elevens 

svårigheter att nå grundskolans kunskapsmål. Lärarna kunde också se att de själva inte kunde 

anpassa och ge det individuella stöd som krävdes för att möta elevens behov.  

I resultatet framgår det att flera av beslutsprocesserna startar inom mikrosystemet exempelvis 

genom föräldrar eller lärare. Senare under beslutsprocessen hamnade arbetet oftast i 

mesosystemet, då flera mikrosystem kom att samverka.   

Sammanfattning av aspekter givna inom mesosystemet 
Vid flera tillfällen gjordes anpassningar som fokuserade inom mesosystemet där olika aktörer 

inom mikrosystemet, såsom föräldrar, olika typer av lärare och habilitering, samverkade för 
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att finna anpassningar. Det handlade om samverkan mellan klasslärare och 

speciallärare/pedagog eller att gruppaktiviteter genomfördes utifrån elevens behov. 

Anpassningar i mesosystemet gjordes även genom tillsättning av assistent, vilket krävde en 

resursfördelning av skolan. Exkludering användes som anpassning i mesosystemet då 

assistenten och läraren samarbetade för att planera elevens undervisning. Det fanns också en 

anpassning i att en elev fick anpassad studiegång, extra skolår var även det en anpassning. 

Förklaringar till skolbytet kan läggas inom mesosystemet, exempelvis genom samsyn mellan 

föräldrar och lärare.  

I samband med beslutsprocessen kan fokus synas inom mesosystemet då samarbete krävs 

mellan olika aktörer inom mikrosystemet, såsom föräldrar, Habiliteringen och lärare, 

samarbetat för att genomföra processen.  

Sammanfattning av aspekter givna inom exosystemet 
Exosystemet lyfts fram i resultatet då kommunen, som befinner sig på denna nivå, fattat ett 

beslut om en grundskola där det finns tillgång till extra anpassningar och resurser. Vidare har 

skolan i exosystemet av någon orsak inte tillgodosett elevernas behov och finns enbart med 

som organisation när de inte klarat av sitt uppdrag.   

Förklaringar till skolbytet och processen kring det fokuserade på att skolan inte kunde möta 

elevens behov, vilket får förklaring inom exosystemet. Det kunde handla om att skolan som 

organisation inte gav de resurser som krävdes för att ge en bra skolgång.  

Sammanfattning av aspekter givna inom makrosystemet 
Makrosystemet finns representerat i studien genom att det är beslut fattade inom detta system 

som ligger till grund för vilka kursplanemål eleverna ska arbeta mot. Besluten visar vilka 

möjligheter eleverna ska ha till att få sina behov tillgodosedda inom grundskolans 

verksamhet. Besluten fattade inom makrosystemet kan ge förutsättningar för hur anpassningar 

kan ske inom de andra systemen, exempelvis grundsärskolans kursplan.  

Diskussion 
I diskussionsavsnittet fokuserar vi på det som framkommit i vårt resultat och vad det visar i 

jämförelse med nationella och internationella studier, samt hur det förhåller sig till 

styrdokument, konventioner och deklarationer. Det är av vikt för att utröna huruvida vårt 
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resultat står sig i jämförelse och visar på studiens validitet och reliabilitet. I detta avsnitt utgår 

vi från gemensamma nämnare i resultatet och ställer det i paritet med tidigare forskning.  

Anpassningar i skolan 
Enligt Barnkonvention (UNICEF, 2009) ska skolan se till barnets bästa och skapa 

skolsituationer anpassade efter barnets förutsättningar. Resultatet av vår studie visar att det i 

stor utsträckning har gjorts någon typ av anpassning i grundskolan för att möta dessa elevers 

behov. Endast en av lärarna, Lasses tidigare lärare, uppger att skolgången fungerade så pass 

bra att inga större anpassningar behövdes. Ett fåtal tillfällen fick han extra tid hos 

specialläraren på grund av läs- och skrivsvårigheter.  

Nio av tio lärare anpassar skolan på något sätt utifrån elevens behov. Detta ser vi som ett 

bevis på positiv inställning och vilja till att elever med svårigheter ska vara integrerade i en 

grupp. Dock är det tydligt att flera av lärarna väljer att på något sätt arbeta för att eleverna ska 

byta skola och skolform när en utredning genomförts med utfallet 

utvecklingsstörningsdiagnos.  

Bruder (2010) menar att inkludering är viktigt och positivt för alla barns utveckling. I denna 

studie ges en tydlig bild av att eleverna med utvecklingsstörning mår dåligt i grundskolans 

format då klasserna oftast är för stora. Informanterna ger också en tydlig bild av att skolan 

inte kan tillrättalägga miljön för dessa elever. Här ser vi en tydlig motsättning mellan 

styrdokumenten från makrosystemet som säger att alla elever har rätt till stöd och 

exosystemet, där kommunerna tilldelar skolorna pengar, som ska användas som resurser till 

eleverna, men som inte räcker till. Det ger en bild av att grunden till att elever med 

utvecklingsstörning har svårt för att aktivt delta i grundskolans undervisning är att 

kommunerna inte ger skolan tillräckligt med pengar så att de kan göra de anpassningar som 

behövs för alla barn, vilket innebär att kommunerna och skolorna inte kan uppfylla 

Barnkonventionen och Salamancadeklarationens riktlinjer. Detta leder till att pedagogerna 

inom mikrosystemet inte har möjlighet att bemöta elevernas behov på ett önskvärt sätt. Ett 

mycket tydligt exempel på detta är de alternativ Lasse och hans familj ställs inför när det är 

dags att byta till högstadiet. Gross & McChrystal (2001) menar att en anpassning kan vara en 

assistent som har till uppgift att förklara och förtydliga för eleven vilket leder till att läraren i 

mindre grad behöver anpassa sin undervisning. Denna anpassning av mesosystemet, att det 

kommer in en ny person i elevens vardag i form av assistent eller resurslärare, samt 

anpassning i exosystemet, dvs. att skolan avsätter ekonomiska resurser finns det exempel på 
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vid några av fallen. För att detta ska lyckats är det viktigt med ett bra samarbete mellan elev 

och assistent.  

DeSchauwer et al. (2009); Mumford & Chandler (2009) samt Rous & Hallam (2012) menar 

att det är av stor vikt att den sociala och akademiska kontexten tillrättaläggs för att eleverna 

ska kunna vara delaktiga i grundskolan. Vi ser att detta lyckats någorlunda i endast ett fall, 

nämligen för Britta som fick komma till en liten undervisningsgrupp där hon fick arbeta mot 

individuella mål och vara del av en grupp. I Linas fall gjordes försök att tillrättalägga 

kontexten på högstadiet genom att tre elever med skolsvårigheter placerades i samma klass för 

att kunna anställa en resurslärare i klassen. Detta lyckades någorlunda på lektionerna men inte 

i det sociala samspelet vid exempelvis raster.  

Frolin et al.(2013) och Podvey et al. (2010)  menar att det är viktigt med god kommunikation 

mellan exempelvis lärare, föräldrar och terapeuter för att goda anpassningar ska komma 

eleven tillgodo, vilket gjorts i varierande grad i de olika elevfallen i vår studie. Utifrån 

Bronfenbrenners systemteoretiska modell innebär detta att det krävs god kommunikation 

mellan olika miljöer inom mikrosystemet för på så sätt få till anpassningar inom 

mesosystemet. För Britta gjordes det redan i skolår två, medan det för Bosse och Lasse 

gjordes någon gång under mellanstadiet samtidigt som Lisa fick det under både mellan- och 

högstadiet. I Annas ärende är det väldigt otydligt vilken kommunikation som faktiskt 

genomförts då mammans och pedagogernas berättelser går isär vad gäller hur samarbetet gått 

till.  

Anderson et al. (2007); Gross & McChrystal (2001); Kelly et al. (2014); Prunty et al. (2012) 

samt Sandall et al. (2012) menar att skolan behöver ha bra rutiner för arbetet med dessa elever 

och att det behövs experter på skolan som kan vara ett stöd till lärarna. Vi ser att det finns 

stora brister i detta, eftersom alla elever har bytt skola efter sina diagnoser. Dock skulle det 

kunna vara en kritik till vår undersökning, eftersom vi valde att studera sena mottaganden i 

grundsärskolan i vår urvalsgrupp. Men om detta fungerade så skulle vi inte hitta dessa elever, 

eftersom de då skulle gå kvar i grundskolorna.  

I flera av fallen fick eleverna gå till skolans specialpedagog, vilket innebär att de sågs som 

experterna på skolan. Tyvärr framkommer det att lärarna ofta själva fått arbeta fram strategier 

för att kunna möta elevens behov. Detta är ett stort dilemma för lärarna som menar att tid tas 

från andra elever. Enligt Greene (2007) får eleverna inte stöd förrän de har en diagnos. Detta 
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stämmer inte överens med resultatet i vår studie där alla elever fått extra stöd innan diagnosen 

utvecklingsstörning kommit.  

Förklaringar till skolbytet 
Genom vår studie har vi fått fram resultat som validerar den tidigare forskningen. 

Genomgående har lärarna i vår studie, i mikrosystemet, känt att de inte haft möjligheten att 

anpassa undervisningen och miljön efter elevens behov, något som Bruder (2010); Forlin et 

al. (2013); Greene, (2007); Mumford & Chandler, (2009); Munthe & Thuen, (2009); Prunty et 

al. (2012) samt Rous & Hallam, (2012) skrivit om i sina artiklar. Lärarna pekade på orsaker 

såsom tidsbrist och avsaknad av resurser, vilket även Anderson et al. (2007); Greene (2007); 

Gross & McChrystal (2001); Kelly et al. (2014); Mazzotti et al. (2013); Pillay & Di Terlizzi 

(2009); Rous & Hallam (2012) samt Sandall et al. (2001) har fått fram som orsaker till att 

elever byter skolform.  

Enligt de lagar och förordningar som finns så ska inte den kommunala ekonomin vara ett 

hinder för att anpassningar ska kunna genomföras, vilket i vår studie är en förklaring från 

många av informanterna till skolbytet. Hwang & Evans (2011) lyfte fram att målstyrning i 

skolan, som är statligt reglerad utifrån beslut från miljöer inom makrosystemet, sätter press på 

lärarna vilket leder till att lärare till elever med utvecklingsstörning anser att eleverna ska gå i 

en anpassad skolform. Detta är ett resultat som stämmer överens med flera av de utsagor som 

givits av lärarna i vår studie.  

Målstyrningen av skolan var något som var avgörande även för föräldrarna när det blev tal om 

skolbyte, något som bekräftats av Greene (2007); Kelly et al. (2014); Prunty et al. (2012) samt 

Sandall et al. (2001). Sociala svårigheter, både introverta och extroverta skadebeteenden fanns 

hos flera av eleverna i vår studie när de gick i grundskolan och eskalerade strax innan 

skolbytet vilket var en av de bidragande faktorerna till att skolbytet i slutändan genomfördes.  

Det är inte unikt för eleverna i vår studie att sociala svårigheter spelade en avgörande roll vid 

beslutet om skolbyte vilket framkommer hos De Schauwer et al. (2009); Gross & McChrystal 

(2001); Mumford & Chandler (2009) samt Pillay & Di Terlizzi (2009). Flera av de senare 

lärarna menade att ett skolbyte skulle vara till fördel för eleven och att eleven skulle få en 

chans att känna att de kan lyckas i skolan, vilket är en orsaksförklaring inom mikrosystemet. 

Denna typ av argumentation lägger över orsakerna till skolbytet på eleven, för att eleven ska 

få känna sig lyckad och att skolbytet var till fördel för elevens skull. Dessa argument 
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framkommer även i studier genomförda bland lärare av Anderson et al. (2007) och Hwang & 

Evans (2001).  

I mesosystemet är det viktigt att det skapas tydlig struktur och en god relation till människor 

runt omkring för barn med utvecklingsstörning. I och med att den svenska grundskolan 

regleras inom makro- och exosystemet och är uppbyggd med stadiebyte tillika lärarbyte vart 

tredje år, ställs barnen inför en ny struktur och nya relationer när dessa byten sker. Detta kan 

ställa till det extra mycket för elever med utvecklingsstörning, vilket kan leda till sociala och 

akademiska misslyckanden och allt för svåra utmaningar enligt Forlin et al. (2013) och Rous 

& Hallam (2012).  

Annas tidigare lärare uttryckte tydligt att grundskolan, utifrån beslut fattade i makrosystemet, 

är anpassad efter elever som inte kräver särskilda anpassningar för att nå grundskolans mål, 

något som Pillay & De Terlizzi (2009) tagit upp i sin artikel. Detta är något som framkommit 

i intervjuerna, med framförallt föräldrar och lärare i vår studie. När vi har frågat föräldrarna 

och eleverna när de ansåg att ett skolbyte hade varit bäst att genomföra så svarade de i de 

flesta fall att det skulle skett efter trean eller efter sexan. Detta innebar att de själva sett att det 

uppstått extra svårigheter när de bytte lärare, tillika struktur samt att kunskapskraven blev 

högre i grundskolan. Dock läggs väldigt få av förklaringarna på lärarens oförmåga att göra 

anpassningar för eleverna. 

Beslutet om skolbyte 
Utifrån beslut fattade inom makrosystemet är det enligt svensk lag föräldrarna som ska 

besluta om deras barn ska gå i grundsärskolan. Vägen fram till beslutet kan dock se olika ut 

och olika faktorer kan ha olika stor inverkan på hur och när beslutet tas. Enligt 

Skolinspektionen (2011a) kan beslutet vara fattat på felaktiga grunder då vårdnadshavarna 

kan vara omedvetna om rätten att säga nej till grundsärskolan. Huruvida detta spelar in i vår 

studie vet vi inte, men det kan vara bra att vara medveten om att det kan se ut så.  

Mazzotti et al. (2013) är de som i sin studie är tydliga med att föräldrarna inte är nöjda med 

skolans arbete i att tillgodose deras barns behov av stöd. I vår studie framkommer en bild som 

stämmer överens med deras studie, fyra av fem föräldrar berättade att skolbytet berodde på att 

grundskolan inte kunde eller skulle kunna ge de resurser som krävdes för att deras barn skulle 

ha en skolgång anpassade efter deras behov. Trots att det framkommer att föräldrarna har varit 

drivande så ser vi att skolan och dess lärare har haft inflytande på beslutsfattandeprocessen. 

Dels har de ställt föräldrar inför ett ultimatum som i fallet med Lasse, där föräldrarna fick 
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bilden av hur skolan skulle se ut nästkommande tre år beroende på deras val. I Bosses fall 

ansåg lärarna tidigt att grundskolan inte var rätt plats för honom och därför krävdes fler 

utredningar med några års mellanrum för att säkerställa att Bosse verkligen gick i rätt 

skolform.  

Brittas fall är det enda där lärarna och skolan varit drivande i hela processen och där 

föräldrarna enbart godkänt skolans initiativ på alla plan. Detta förfarande kan man även se i 

Skolinspektionens rapport (2011a) där lärarna initierat utredningen och varit aktiva för att 

eleven skulle byta skolform. Genom resultatet i vår studie ser vi inte att skolan och lärarnas 

roll varit så avgörande som Anderson et al. (2007); Forlin et al. (2013); Hwang & Evans 

(2011); Mumford & Chandler (2009); samt Sandall et al. (2001) fått fram. Däremot ser vi att 

beslutet mer eller mindre kan tvingas fram, som i fallet med Lasse. Bruder (2010); Greene 

(2007); Gross & McCrystal (2001); Kelly et al. (2014) och Pillay & Di Terlizzi (2009) menar 

att beslutet kan tvingas fram då grundskolan inte har möjlighet att möta elevens behov. Detta 

var vad som skedde i Lasses fall och föräldrarna kände att de inte ville offra honom i 

grundskolan.  

För att skolbytet ska bli lyckat krävs det att alla berörda parter har känt delaktighet och varit 

bidragande i processen menar De Schauwer et al. (2009); Forlin et al. (2013); Prunty et al. 

(2012) samt Rous & Hallam (2012). I vår studie ser vi i ett fall, Annas, att det har fungerat på 

ett sätt som fallit väl ut för samtliga parter. Det märktes tydligt när vi jämförde intervjuerna, 

att hon är den enda elev som varit positiv till händelseförloppet och som känt störst 

delaktighet i beslutsprocessen. Här tycker vi att man följt Barnkonventionen så tillvida att 

eleven har varit en aktiv deltagare i skolbytesprocessen. Gemensamt för beslutet om skolbytet 

är att det är genomfört utifrån faktorer inom olika system. I mikrosystemet är det föräldrarna 

som inte är nöjda med skolan, inom exosystemet var det skolan som organisation som har 

varit drivande och ställt elev och föräldrar inför tuffa val samt genom Svensk lag, inom 

makrosystemet, har skollagen utformats vilken påverkar beslutet om skolbytet.  

Slutsatser 
En slutsats i denna studie är att alla elever har blivit uppmärksammade för någon svårighet i 

skolarbetet och fått stöd för detta. Exempel på svårigheter som arbetats med innan diagnosen 

har varit ADHD, ADD, dyslexi och autism. Vidare har det har gjorts anpassningar för alla 

elever, oavsett om de har haft en diagnos eller inte.  
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Vi menar att lärarna i grunden har varit positiva till att eleverna ska finnas i klassen men när 

diagnosen utvecklingsstörning presenterats så har det kommit en möjlighet att förflytta 

problemet till en annan verksamhet eftersom lärarna inte ansett sig ha tiden, kompetensen 

eller resurserna för att möta och hjälpa eleverna. Gemensamt är också att diagnosen 

utvecklingsstörning har kommit sent och gjort ett tidigare byte omöjligt eftersom det inte går 

att byta skolform om eleven inte har diagnosen utvecklingsstörning.  

En annan slutsats som vi kan dra är att FN:s barnkonvention inte följts, då fyra av fem elever 

inte varit delaktiga eller ställt sig bakom beslutet om bytet av skolform. Istället har föräldrarna 

varit de som tolkat vad som varit bäst för deras barn. Skolsystemet har mer eller mindre aldrig 

fungerat för barn med utvecklingsstörning och andra speciella behov, vilket framkommit i vår 

studie och även i tidigare studier internationellt. För att det ska till en förbättring så behöver 

det till förändringar inom makrosystemet som gör skolan mer tillåtande och accepterande för 

människors olikheter.  

Studiens styrkor och svagheter 
Vi har gjort en studie där vi undersökt elevers, föräldrars och lärares förklaringar och 

beskrivningar till varför elever med utvecklingsstörning bytt skolform, från grundskola till 

grundsärskola, någon gång efter skolår tre. Vi har insikt i den problematik som kan finnas när 

elever har bytt skolform efter att ha gått i grundskolan i minst tre år, då vi är verksamma i 

grundsärskolans årskurser fyra till nio.  

Vi valde att göra en intervjustudie utifrån en semistrukturerad intervjuguide som anpassades 

för informantgrupperna. En svaghet i detta är att det framkommit olika information i de olika 

informantgrupperna eftersom de svarat på olika frågor. Dock ser vi att styrkorna överväger då 

informantgruppernas frågor varit anpassade för att motsvara den roll de har i 

skolbytesprocessen. Det gör att vi kunnat få fram den information vi anser vara väsentlig för 

denna studies utfall. Det är svårt för oss att avgöra huruvida all information är sanningsenlig 

eftersom den samlats in via intervjuer vilket kan påverka informanterna på olika sätt. Eleverna 

kan ha känt sig i underläge då vi är vuxna och vår yrkesroll är lärare. Detta innebär att de kan 

ha känt sig i beroendeställning till oss trots att vi inte varit deras lärare, men har samma 

yrkesroll som deras lärare. Föräldrarna lägger mycket av problematiken på grundskolan fastän 

det kan finns andra faktorer som spelar in. Lärarna kan ha svarat med sådant som de anser 

vara korrekt utifrån deras uppdrag och inte vad som faktiskt hänt för att undvika att bli 

missförstådda eller att de inte ha gjort tillräckligt för att hjälpa eleven. Vi ville genom denna 



    

44 
 

studie lyfta fram olika bilder och aspekter på hur processen kring bytet av skolform i fem fall 

kunde se ut. Vi anser att resultatet äger reliabilitet då informanterna under intervjuerna känts 

engagerade och trovärdiga.  

En förklaring till att resultatet visar de system som vi fått fram, nämligen många aspekter 

inom mikrosystemet, kan bero på våra frågeställningar under intervjuerna eftersom frågorna 

har varit inriktade på att informanterna skulle beskriva utifrån ett bestämt elevfall. Det faller 

sig då naturligt att prata om just den elevens tillkortakommanden. Skulle vi istället pratat med 

lärare som haft flera elever med utvecklingsstörning i klassen hade det kanske kommit 

förklaringar inom andra system. 

Studien är till omfånget liten, vilket gör att den inte är generaliserbar. Vi ser ändå en 

möjlighet till att använda resultatet för att svensk skola ska kunna utveckla och förbättra 

arbetet med att tillgodose och möta barn med utvecklingsstörning som finns i grundskolans 

verksamhet i senare skolor. Resultatet äger dessutom validitet eftersom det svarar upp mot 

tidigare forskning som gjorts i större internationella sammanhang. Vi menar också att studien 

har en giltighet då den är ett inlägg i debatten om inkludering av elever med 

utvecklingsstörning i grundskolan. Den ger en bild av hur eleverna kan må i grundskolan och 

hur deras tid i grundskolan påverkat deras självbild och gett dem svårigheter, ofta beroende på 

hur länge de varit kvar i grundskolans miljö.  

Förslag på vidare forskning 
Vi anser att det skulle vara av vikt att göra en utökad studie där det ingår fler 

informantgrupper exempelvis lärare på grundsärskolan och rektorer i båda skolformerna. Man 

skulle också kunna vinkla forskningen mot inkluderingsbegreppet för att på sätt forska om på 

vilka sätt elever med utvecklingsstörning kan dra fördelar av att gå i en grundskoleklass eller 

om de utvecklas bättre i grundsärskolan. En del forskning visar på att elever med 

utvecklingsstörning kunskapsmässigt kan dra fördelar av att gå i grundskoleklass, men hur 

påverkas eleverna sett ur ett helhetsperspektiv i de olika skolformerna? 

Det skulle vara av intresse att göra en studie för att ta reda på hur många elever som är 

inkluderade i grundskolan för att göra en rättvisare bedömning huruvida det finns goda rutiner 

på skolorna när det gäller att arbeta med barn med utvecklingsstörning. Detta för att skapa en 

grund för en skola för alla, som bygger på Barnkonventionen och Salamancadeklarationens 

tankar om inkludering. 
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En studie över längre tid skulle vara av stort intresse för att jämföra och se hur elever som 

alltid gått i grundsärskola, eller som har bytt någon gång under sin skoltid, eller de som aldrig 

gått i grundsärskola trots utvecklingsstörning, klarat sig i barn-, ungdoms- och vuxenlivet, ur 

ett helhetsperspektiv.  
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Bilaga 1 Missivbrev Elever/föräldrar 
 

Hej! 
 

Vi heter Maria Johansson och Kristoffer Molinder och studerar till Speciallärare med 

inriktning mot utvecklingsstörning vid Mälardalens högskola i Västerås. Vi skriver för 

närvarande vårt examensarbete och ska i en intervjustudie se varför elever med diagnosen 

utvecklingsstörning flyttat från grundskolans verksamhet till grundsärskolan.  
 

Vi vill gärna intervjua Er och ert barn, vid olika tillfällen, då ert barn efter minst tre år i 

grundskolan flyttat över till grundsärskolan. Vi vill få reda på hur hela processen kring 

skolbytet upplevts av ert barn och av er som vårdnadshavare. Vi har talat med ert barn och fått 

deras muntliga medgivande till att delta i studien. Eftersom ert barn är omyndigt behöver vi 

även er tillåtelse till att de deltar i studien. Längst ner på detta brev finns en talong där ni kan 

kryssa i om ni godkänner deras deltagande eller ej. Fyll i denna och skicka med ert barn till 

skolan igen så snart som möjligt. Intervjerna med eleverna kommer att ske i skolan under 

skoltid om ni inte har något annat önskemål. Intervjuerna med vårdnadshavare kommer att 

ske efter överenskommelse. 
 

Intervjun kommer att vara max 30 minuter och kommer med ert godkännande att spelas in för 

att kunna transkriberas. Ingen annan är vi kommer att kunna lyssna på dessa inspelningar. Ni 

som deltar i studien kommer att anonymiseras, det går alltså inte att avläsa vem som deltagit 

och sagt vad. När vi skriver om eleven/vårdnadshavare kommer ni att ha påhittade namn och 

vi kommer inte skriva vart i Sverige studien är genomförd. Er medverkan är frivillig och ni 

kan när som helst under studien välja att avbryta ert deltagande. 
 

Har ni frågor och funderingar är ni mycket välkomna att höra av er till oss via mail eller 

telefon.  
 

maria.johansson1@edu.borlange.se  kristoffer.molinder@edu.borlange.se 

073-9230014    073-5789687 

  Arbetet: 0243-66136 

 

Ansvarig handledare,  Mälardalens högskola: Kerstin Göransson kerstin.goransson@mdh.se 

 

Vi hoppas på Ert deltagande! Vänligen Maria Johansson och Kristoffer Molinder 

 

 

Elevens namn:_____________________________________________ 

 

         Vi godkänner att vårt barn deltar i studien. 

         Vi godkänner inte att vårt barn deltar i studien. 

 

____________________________  ________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare  Namnförtydligande vårdnadshavare  

mailto:maria.johansson1@edu.borlange.se
mailto:kristoffer.molinder@edu.borlange.se
mailto:kerstin.goransson@mdh.se
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Bilaga 2 Missivbrev Lärare 

 

Hej! 

 

Vi heter Maria Johansson och Kristoffer Molinder och studerar till Speciallärare 

med inriktning mot utvecklingsstörning vid Mälardalens högskola i Västerås. Vi 

skriver för närvarande vårt examensarbete och ska i en intervjustudie se varför 

elever med diagnosen utvecklingsstörning flyttats från grundskolans verksamhet 

till grundsärskolan. 

 

Vi vill gärna intervjua Er då ni haft en elev som gått i grundskolan minst tre år 

och som senare utretts med utvecklingsstörning och därefter flyttat till 

grundsärskolans verksamhet. Strax efter att ni mottagit detta informationsbrev 

kommer vi att kontakta Er via telefon för att förhoppningsvis kunna boka en tid 

för en intervju. Intervjun kommer att vara 30-45 minuter och kommer med ert 

godkännande att spelas in för att kunna transkriberas. Ingen annan är vi kommer 

att kunna lyssna på dessa inspelningar. Vi kommer i möjligaste mån anpassa tid 

och plats för intervjun efter Ert önskemål. Ni som deltar i studien kommer att 

anonymiseras, det går alltså inte att avläsa vem som deltagit och sagt vad. Ert 

medverkande är frivilligt och ni kan när som helst under studien välja att avbryta 

ert deltagande. När arbetet presenteras i skriftlig form kommer vi även att ta bort 

sådan information som kan härleda läsare till aktuell kommun för att kunna ge 

full konfidentialitet.   

 

Har ni frågor och funderingar är ni mycket välkomna att höra av er till oss via 

mail eller telefon.  

 

maria.johansson1@edu.borlange.se             kristoffer.molinder@edu.borlange.se 

073-9230014                073-5789687 

 

Ansvarig handledare,  Mälardalens högskola: 

Kerstin Göransson kerstin.goransson@mdh.se 

 

 

Vi hoppas på Ert deltagande!  

 

 

Vänligen Maria Johansson och Kristoffer Molinder 
 

  

mailto:maria.johansson1@edu.borlange.se
mailto:kristoffer.molinder@edu.borlange.se
mailto:kerstin.goransson@mdh.se
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Bilaga 3 Intervjufrågor till eleven: 
 

Hur såg din skoldag ut i grundskolan?  

Hur gick det med kompisar i grundskolan? 

Hur gick skolarbetet i grundskolan? 

Hur har det gått med kompisar i grundsärskolan? 

Hur går det med skolarbetet i grundsärskolan? 

Vilka skillnader finns det mellan din skolgång förut och nu? 

Varför flyttade du till grundsärskolan?  

Vad fick du för information om grundsärskolan och vad var ditt önskemål? 

Hade du möjlighet att välja vilken skola du skulle gå i? 

I vilken skolform trivs du bäst? Varför? 

I vilken skola lär du dig bäst? 
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Bilaga 4 Intervjufrågor till föräldrarna: 
 

Kan du beskriva skolgången för ditt barn i de båda skolformerna. 

Kan du se några skillnader, i så fall vilka? 

Vem initierade bytet av skola? 

Vilket inflytande hade ni i skolbytesprocessen/beslutet? 

Vilka var grunderna för beslutet av skolbytet? 

Anser ni att tidpunkten för skolbytet var det bästa för ert barn? Förklara. 

Vilken skolform anser ni passar ert barn bäst? 
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Bilaga 5 Intervjufrågor till senare lärare: 
 

Vid överlämnandet från tidigare stadie, vilken information gavs om elevens behov? 

Hur gick det för eleven i skolarbetet? 

Hur gick det för eleven i det sociala samspelet? 

Användes några extra resurser för att eleven skulle klara skolgången? (Vilka?) 

Kan du beskriva några fördelar/nackdelar med att eleven fanns i gruppen? 

Vilka skäl fanns det till att eleven bytte skola? (Förutom diagnosen?) 

Vem beslutade att eleven skulle byta skola? 

Hur var du delaktig i processen? 

Hur var din inställning till att eleven bytte skola? 

Vilka fördelar och/eller nackdelar ser du för eleven att byta skola? 

Vilket stöd hade behövts för att eleven skulle kunna gått kvar i er skola? 
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Bilaga 6 Intervjufrågor till tidigare lärare: 
 

Hur gick det för eleven i skolarbetet? 

Hur gick det för eleven i det sociala samspelet? 

Användes några extra resurser för att eleven skulle klara skolgången? (Vilka?) 

Kan du beskriva några fördelar/nackdelar med att eleven fanns i gruppen? 

Om du hade vetat om att eleven har en utvecklingsstörning, skulle du se det som en fördel 

eller nackdel att eleven bytte skola i ett tidigare skede för eleven? På vilket sätt? 

Vid överlämnandet till nästa stadie, vilken information gavs om elevens behov? 
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Bilaga 7 Analysschema Anna 
 – ett exempel på vår analys av datamaterialet  

Vem  Vad sades Vår tolkning System Vilken frågeställning 

Anna Det svåra började i fyran, mest 

matten 

Ny lärare och nya mål iom 

stadiebyte, kursplan och 

kommunens bestämmelser 

Makro/Exo Orsaker  

Anna Det var mycket väntan Inte tillräckligt med stöd, 

pers.brist 

Meso/Exo Anpassningar (brist på) 

Anna Jag lär mig mest i särskolan Det var ej anpassat 

tidigare 

Meso Se ovan 

Anna Det var en stor klass, 23 elever Icke anpassat, för svår 

miljö, dålig stödfördelning 

Exo ALLA 

Anna Jag gick till specialpedagog Exkluderande stödåtgärd 

vidtagen,  

Meso (fler 

mikro 

samverkar) 

Anpassningar 

Anna Kände sig som en pajas, och 

hade få kompisar 

Befann ofta i utanförskap Mikro 

(kompisar 

Orsaker 

Anna Känner sig respekterad nu, 

trivdes inte tidigare. 

Den förra skolan var inte 

bra för henne 

Meso/Exo Orsaker 

Anna Det verkade roligt på 

grundsärskolan, alla snälla 

Positiv till grundsärskolan 

efter besök 

Meso Beslutet 

Anna EP, utv.störning samt ADHD 

gjorde det svårt på förra 

skolan. Svårt med 

koncentration och var jättearg. 

Multipla diagnoser gjorde 

skolan svår 

mikro Orsaker 

Anna Hab informerade mamman om 

grundsärskolan 

Informerades och 

påverkades 

Meso Beslutet 

Anna Tidigare L berättade om 

skolan men påverkade inte 

beslutet. 

TL höll en låg profil Mikro  Beslutet  

Anna Anna och mor besökte skolan 

samt en provvecka. Det blev 

bra. 

Positiv bild av skolan 

genom besöket 

Meso Beslutet 

Anna Det var mitt beslut att byta 

men mamma ville det också. 

Högst delaktiga i beslutet Mikro Beslutet 

     

Förälder Skolan gick jättebra, men 

sedan fick hon ADHD och 

epilepsi. 

Koncentrationssvårigheter, 

hängde inte med, pratar 

konstant, mycket problem.  

Säger inget om 

utvecklingsstörningen, inte 

tillräckligt informerad? 

Flera diagnoser försvårar. 

Meso Orsaker  

Förälder Hab och psykolog har haft 

möten med läraren om Annas 

behov.  

Läraren hade information 

om anpassningsbehovet. 

Meso Anpassningar 

Förälder Det var en stor klass Inte anpassad miljö. Exo Anpassningar/orsaker  

Förälder Idag är hon lugn och pratar 

gärna om skolan. 

Bra miljö idag Exo Anpassningar  

Förälder Anna lär sig mer idag. Hon 

har växt och är mer positiv. 

Se ovan Exo Anpassningar 

Förälder Hab tröttnade på att tjata på 

grundskolan, exempelvis att 

de skulle skriva dagbok, vilket 

skolan gjorde en vecka, sedan 

tröttnade de. 

Skolan mötte inte Annas 

behov. Läraren följer inte 

avtalade 

överenskommelser. 

Meso Anpassning/orsak 

Förälder Upplevde Anna som stressad 

och ledsen pga skolan 

Skolan var för svår, 

krävande och ej anpassad 

Meso Orsak 

Förälder Är med sina klasskamrater Har fått ett socialt samspel Mikro Orsak 
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idag, tar med dem hem med jämnåriga var inte så 

tidigare 

Förälder Det var mamma som tog upp 

kontakten med Hab, psykolog 

och läkare pga. 

Skolsvårigheter  

Mamman startade 

processen 

Meso Beslutet 

Förälder Hab berättade om 

grundsärskolan. Anna ville 

inte byta pga kompisar. 

Mamman tackade nej för att 

ingen i familjen vill acceptera 

Annas svårigheter 

Stort motstånd till 

skolbytet 

Micro Beslutet  

Förälder Hab tjatade. Mamman 

kontaktade då skolan för ett 

besök. Besöket blev positivt 

och så bytte man skola  

Hab styrande i processen 

för Annas skull 

Meso Beslutet 

Förälder Med facit i hand hade Annas 

mamma velat att hon skulle 

gått i grundsärskolan sedan 

första klass. 

Förståelsen för Annas 

behov har ändrats över tid. 

Mamman är inte nöjda 

med grundskolans arbete 

Meso Orsak 

Förälder Efter besöket på 

grundsärskolan var Anna 

väldigt positiv och ville börja 

direkt. Även mamman var 

väldigt positiv.  

Fann att det fanns bättre 

förutsättningar för Anna 

på grundsärskolan.  

Meso Beslutet 

Förälder Läraren informerade om 

grundsärskolan vid två 

tillfällen inget mer 

Skolan var inte drivande i 

processen 

Meso Beslutet 

Förälder Även fast mamman hade 

negativa frågor och negativ 

inställning vid besöket på 

grundsärskolan så var 

personalen så positiv och 

berättade bra om skolan och 

vilka lösningar som fanns. 

Lösningar som aldrig kom i 

grundskolan. 

Grundskolan ar inte 

lösningsfokuserad 

gentemot Annas behov. 

Meso Orsak 

Förälder Idag är mamman nöjd och 

skäms inte över att Anna är 

går på grundsärskolan. Innan 

besöket på skolan gjorde det 

ont att diskutera eventuella 

skolbytet. 

Skolbytet blev rätt men det 

var en jobbig process. Det 

behövdes hab för att pusha 

familjen 

Meso Beslut 

Förälder  Under hela intervjun 

nämner mamman inte 

utvecklingsstörning. 

Förståelse/förnekelse? 

  

Tidigare L Anna fick diagnosen i slutet 

av trean. Det var då vi började 

anpassa 

Inga anpassningar utan 

diagnos; inte bra 

Mikro Anpassningar 

Tidigare L Det kom en extra resurs i 

klassen och vi kunde ställa 

lägre krav tack vare att hon 

började läsa efter en annan 

kursplan. 

Borde hjälpa en bit på 

vägen, 

Mikro 

 

Makro  

Anpassningar  

Tidigare L Hon fick egentid hos skolans 

speciallärare 

Exkluderande anpassning Exo Anpassningar 

Tidigare L Hon fick arbeta med mer 

praktiskt material. 

Behövs det en diagnos för 

det? 

Mikro Anpassningar  

Tidigare L Anna trivdes i klassen och Skolan var lyhörd Exo Beslutet 
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hennes familj ville att hon 

skulle vara inkluderad  

Tidigare L Anna hade stora svårigheter i 

alla skolämnen, det fanns 

inget hon nådde målen i  

Ojojoj, undrar vilka krav 

läraren menade, skolan 

alldeles för svår 

Makro Orsaker 

Tidigare L Ju äldre Anna och hennes 

klasskamrater blev desto 

svårare blev det sociala 

samspelet för Anna. 

Anna hängde inte med på 

något plan 

Mikro Orsaker 

Tidigare L Mamman hade väldigt svårt 

att acceptera Annas 

svårigheter. 

Förlängde troligtvis 

processen 

Mikro Beslutet 

Tidigare L Grundskolan är anpassad till 

att möta de elever som ska 

klara av att möta grundskolans 

mål utan anpassningar. 

KANONCITAT!!!  

   

Senare L Svårt att hänga med i vanlig 

undervisning 

Skolan för svår, ej 

anpassad 

Meso Orsaker 

Senare L Läroplanen tuff för många 

elever 

Hade läraren svårt att göra 

anpassningar?  

Skyllde svårigheterna på 

nivån från centralt håll 

Mikro 

Makro 

Orsaker 

Senare L Anna misslyckades ofta Svårt med anpassningar, 

fel krav  

Exo Orsaker 

Senare L Gick efter särskolans läroplan 

från fyran 

Ger möjlighet att sänka 

kraven 

Makro Anpassning 

Senare L Fick information av Hab om 

att ge muntligt och 

individuellt stöd 

Givetvis, det var inte 

mycket 

Meso Anpassning 

Senare L Anna arbetade med sådant 

som var viktigt, hon gjorde 

inte allt som de andra gjorde 

Nya krav nya 

förutsättningar för lärare 

och elev 

Mikro Anpassning 

Senare L Gick iväg för egen 

undervisning 

Fanns ingen möjlighet att 

stötta i klassrummet, för 

lite stöd på skolan, 

exkluderande 

Exo Anpassning 

Senare L Läraren skriver upp schemat, 

stöttar, ger praktiskt material, 

ger mer tid, arbetar med 

många olika dataprogram 

Läraren försöker göra 

något för att hjälpa Anna 

Mikro Anpassning 

Senare L Läraren fick ta reda på mycket 

själv vilket var stressande och 

gav en känsla av 

otillräcklighet 

Verkade inte ha något 

samarbete med någon 

specialpedagog/-lärare 

Exo Anpassning 

Senare L Anna fick det svårare ju äldre 

hon blev. Hon fick svårt för 

sociala koder och 

konsekvenstänkande  

Anna befann sig i en miljö 

som inte var anpassad  

Meso Orsaker 

Senare L Läraren berättade kort om 

grundsärskolan men mamman 

var kraftigt emot. 

Gav info men lyssnade till 

moderns ovilja 

Meso Beslutet 

Senare L Systern var med på noterna, 

påverkade mamman. 

Mamman och Anna positiva 

efter besöket.  

Viktigt att få en förståelse 

för grundsärskolan och 

dess verksamhet. Beslutet 

var inget som skolan 

försökte tvinga fram. 

Meso Beslutet 

 


