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Abstract  
 
 
 
Brink, A. (2007).  Särskolan eller integrering i grundskolan?  Några pedagogers tankar kring 
särskoleelever och valet av skolform med föräldrainflytande.  Institutionen för pedagogik, 
didaktik och psykologi. Högskolan Gävle 
 
 
 
 
Särskola eller integrering i grundskola är en fråga som föräldrar till särskoleelever kan ställas 
inför. När en elev blir antagen till särskolan och erbjuds en skolgång där så har föräldrarna 
rätt att neka det, till förmån för en skolgång som integrerad elev i grundskolan. Genom 
tidigare studier har det visat sig att skola och vårdnadshavare kan ha olika uppfattning om 
vilken skolform som lämpar sig bäst för en särskoleelev. För pedagoger inom grundskolan 
kan det därför vara betydelsefullt att få en förståelse för särskoleelever, deras vårdnadshavare 
och valet av skolform med föräldrainflytandet och vilka konsekvenser det kan innebära, 
eftersom mötet med särskoleelever och deras vårdnadshavare när som helst kan bli en del i en 
pedagogs vardag. Syftet med undersökningen är därför att få ta del av några pedagogers 
tankar, attityder och erfarenheter av särskoleelever, deras vårdnadshavare och valet av 
skolform med föräldrainflytande, för att få en förståelse utifrån dessa pedagogers perspektiv. 
För att uppnå undersökningens syfte har strukturerade intervjuer gjorts med fem pedagoger 
som inom grundskolan har erfarenhet av integrerade särskoleelever. De fem intervjuerna har 
centrerats till olika grundskolor inom Gävleborgs län och har ägt rum i anknytning till den 
skola där respektive pedagog arbetar. Resultatet av de fem intervjuade pedagogerna visar att 
valet av skolform främst handlar om elevens sociala situation i skolan, men även till de 
resurser som särskolan respektive grundskolan har att erbjuda eleven. Majoriteten av 
pedagogerna ställer sig övervägande positiva till föräldrainflytandet vid valet av skolform 
men att det dock förutsätter att föräldrarna har förståelse för barnets situation och en inblick i 
de olika skolformerna. Några av pedagogerna kan även tyda en skam och mindrevärdes 
känsla hos vårdnadshavarna till särskoleeleverna och ser där en betydelse av en förståelse för 
vårdnadshavarna i deras situation. 
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Förord 
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla pedagoger som genom kloka åsikter, erfarenheter och tankar 
delat med sig av sina upplevelser och gjort detta examensarbete möjligt.  
 
Jag vill också rikta ett tack till XXXXXXX, min handledare, som genom tilltro till min 
förmåga och respons under arbetets gång, varit till stor hjälp. 
 
Jag vill även passa på att tacka min familj, min sambo och son, som under den här perioden 
varit tålmodiga och förstående under min tillfälliga frånvaro från familjens gemensamma 
aktiviteter och bestyr.  
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1. Inledning  
Särskola eller integrering i grundskola är en fråga som föräldrar till särskoleelever kan ställas 
inför i samband med deras barns skolgång. Det innebär att om en elev anses behöva gå i 
särskolan och erbjuds en plats där så har föräldrarna rätt att tacka nej till platsen till förmån 
för en skolgång som integrerad elev i grundskolan. Vårdnadshavarna har alltså sista ordet i 
fråga om vilken skola deras barn skall gå i när de erbjuds en plats i särskolan. 
Vårdnadshavares erfarenheter och inställning till föräldrainflytandet och dess funktion har 
visat sig vara beroende av många olika faktorer. En aspekt som flertalet föräldrar upplevt 
problematisk när de nekat skolgång i särskola till förmån för integrering i grundskola för sitt 
barn, är att de haft skilda uppfattningar än skolan om vilken skolform som varit bäst för deras 
barn och att de känt sig motarbetade från skolans sida (Skolverket 2002). Föräldrainflytandet 
vid valet av skolform och särskolelevers rätt till en skolgång som integrerad elev i 
grundskolan står idag lagstadgat i Sveriges skollag.  Historiskt och tills dagsläget har det skett 
en del förändring kring synen på dessa elever och skolgång men det råder fortfarande 
oenigheter och olika attityder. Tidigare undersökningar om valet av skolform och 
föräldrainflytandet har beaktats ur föräldrarnas synvinkel vilket inneburit en avsaknad av 
pedagogernas syn på situationen. Idag och inför eventuella framtida ställningstaganden så 
känns det betydelsefullt, för blivande och aktiva pedagoger inom grundskolan, att få ta del av 
några pedagogers tankar, attityder och erfarenheter av särskoleelever, deras vårdnadshavare 
och valet av skolform med föräldrainflytande, för att få en förståelse även utifrån deras 
perspektiv. Det slutgiltiga beslutet i skolformsfrågan ligger hos vårdnadshavaren och måste 
accepteras av såväl skolan som pedagoger och en ökad förståelse i denna fråga ses som en 
betydelsefull aspekt för pedagoger i mötet med särskoleelever och vårdnadshavare, eftersom 
de har rätt att avgöra vilken skolform de anser bäst för sitt barn.  

 

2. Bakgrund 
I bakgrunden ges en bild utifrån tidigare litteratur och forskning kring de elever vi i dagens 
Sverige benämner särskoleelever. Genom historien belyses hur skolsituationen sett ut för 
dessa elever och vårdnadshavare från mitten av 1800-talet till dagens läge med 
föräldrainflytande och valmöjlighet i fråga om skolform för särskoleelever. 
 

“Idag är det vanligt att vi på gator, arbetsplatser och i affärer möter människor med 
förståndshandikapp. De flesta tycker inte att det är något särskilt med det. För bara 30 år sedan 
var förhållandena annorlunda. De utvecklingsstörda gömdes hos föräldrarna eller stoppades 
undan på anstalter, vårdhem och andra institutioner. “ (Graninger & Lovén, 1994 , s.1)  

2.1 Från privat omsorg till institutionell framfart. 
Emanuella Carlbeck (1829-1901) växte upp i Västergötland i ett religiöst hem genomsyrat av 
ömhet och kärlek till människor som andra inte brydde sig om. Hon präglades av sina 
föräldrar som värnade om fattiga och ”fånar”. Hon hade en systerson som hette John som var 
”idiotisk”. Hans aktivitet dag och natt åstadkom stora bekymmer och å hans vägnar startade 
Emanuella ett hem för dessa barn. 1866 öppnade hon det första hemmet för sinnesslöa1 barn. 
                                                 
1 Sinnesslö är beteckningen för det vi idag kallar utvecklingsstörd. Sinnesslö användes fram till 1955 då det 
översattes med psykiskt efterbliven, för att sedan 1968 benämnas psykiskt utvecklingsstöd. 1994 ändrades det 
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Omgivningen ansåg att även hon var idiotisk och att undervisningen av dessa barn var helt 
lönlöst ( Grunewald & Olsson 1997). Emanuella är en bland flera kvinnliga föregångare som 
under den här tiden började engagera sig i de sinnesslöa barnen. Ekonomin var dålig och för 
dessa kvinnor innebar det en kamp för de sinnesslöa barnen och fördomarna kring dem, som 
var stor. Föräldrar till dessa barn var i behov av hjälp, vilket Emanuella beaktade genom att 
utöka sin verksamhet med ekonomiskt stöd från Föreningen för sinnesslöa barns vård, som 
startats 1869 för att samla in pengar till dessa verksamheter och för att informera i samhället 
om situationen för de så kallade ”idioterna” (a.a ).   
 
Under slutet av 1800-talet var staten engagerad i både undervisning och skolform för döva 
och blinda barn till skillnad från engagemanget för de sinnesslöa som fick vända sig till 
privata institutioner. 1878 gav staten emellertid bidrag till privata verksamheter ( Grunewald 
& Olsson 1997 ). Optimismen för de sinnesslöas utbildning steg under slutat av 1800-talet 
och intresse fanns från politikers sida att ge ekonomiska bidrag till denna verksamhet. De 
menade att speciell undervisning av dessa barn skulle bidra till självförsörjande medborgare, 
inte minst inom de lägre samhällsskikten ( Förhammar & Nelson 2004 ). Andra aktörer i 
frågan om utbildningen för barnen menade däremot att man skulle ingripa från statens sida 
och reglera denna undervisning, för att det annars skulle innebära att belastningen av 
fattigvården med stor sannolikhet skulle komma att drabbas senare. Resultatet av debatten 
förhöll sig så till vida att de resurser som var tänkt att läggas på undervisningen för dessa barn 
övergick till att bistå en institutionell framfart (a.a).  
 

“Om inte de sinnesslöa genom utbildning kunde göras nyttiga för samhället, så skulle samhället 
vinna på att de sinnesslöa förvarades på institutioner” ( Förhammar & Nelson, 2004, s. 55) 

 
Stora skolhem och anstalter byggdes, oftast förlagda till platser isolerade från övriga 
samhället för att skydda eleverna mot insyn av utomstående och för att ge dem möjlighet till 
kroppsligt arbete inom jordbruk och trädgård. Målen på hem och anstalter var att avvänja 
barnen från sina ovanor genom uppfostran, tillsyn och gemensamma regler som barnen skulle 
förhålla sig till. Gränsöverskridning av regler och bestämmelser bestraffades med smisk och 
att barnen blev utan mat eller att de skickades i säng ( Grunewald & Olsson 1997 ). Elever 
som inte ansågs passa in i gemenskapen på hemmen, de så kallade vanartade eleverna, 
skickades till speciella barnanstalter. Vid brist på plats där fick de bo på ålderdomshem. Det 
fanns även barn som klassificerade som obotliga och hopplösa, som fick tillbringa sin 
uppväxt på sinnessjukhus och kliniker som tog emot de barn som sågs som svårhanterliga ( 
a.a ).  
 
År 1944 fick landstinget och städer utanför landstinget ansvaret för de bildbara2 sinnesslöa 
barnen i fråga om undervisning och vård (Förhammar & Nelson 2004, Graninger & Lovén 
1994). Undervisningen av de bildbara sinnesslöa barnen övergick från att vara ett medicinskt 
till ett pedagogiskt intresse, vilket innebar att undervisningen av dessa barn blev mer 
jämbördig annan undervisning ( Förhammar & Nelson 2004 ).  Mot slutet av 1940-talet rådde 
oenighet mellan lärare och läkare kring vården av de obildbara sinnesslöa. Läkarna 

                                                                                                                                                         
igen och psykiskt togs bort för att som idag enbart benämnas utvecklingsstörd. Se t.ex. Grunewald & Olsson 
(1997).  
2 Sinnesslöa, som tidigare under 1800-talet kallades idioter, delades in i grupper om bildbara respektive 
obildbara sinnesslöa. De delades efter deras begränsningar och förmågor, varav de bildbara gick under kategorin 
undervisning och uppfostran medan de obildbara begränsades till vård (Förhammar 1991).  
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förespråkade en medicinsk betydelse medan lärarna menade att det hittills inte haft någon 
vidare effekt på dessa barn ( Grunewald & Olsson 1997 ). Barnläkare ansåg att dessa barns 
begåvning var beständig och varken kunde förbättras eller förändras ( Graninger & Lovén 
1994 ).  
 

2.2 De sinnesslöa barnen och deras vårdnadshavare. 
De barn som under 1900-talet klassificerades som utvecklingsstörda3 kunde under den här 
tiden troligen innefattas av dem som inte hade någon utvecklingsstörning. Bristande 
kompetens och fördomar kring barnen var stor. En tro var att utvecklingsstörning hos barnen 
handlade om guds straff till fäderna och att orsaken till barnens idioti bottnade sig i pappornas 
alkoholintag och berusning ( Grunewald & Olsson 1997 ). De sinnesslöa barnen kopplades 
också samman med föräldrarnas fattigdom och en sämre social bakgrund ( Graninger & 
Lovén 1994 ).  
 

”Det vi idag ser som en speciell grupp, uppfattade dåtidens samhälle inte som en särskild kategori 
människor med gemensamma kännetecken och behov. Snarare sågs handikappade människor 
som en del av den heterogena gruppen fattiga.” ( Förhammar, 1991, s. 21) 

 
I hemmets läkarbok 1949 poängterades att idioter utan tvekan skulle tas omhand på speciella 
anstalter. Moderns kärlek och hennes svårigheter att skiljas från barnet sågs som ett problem 
som låg hos modern, som en inbillad moderskärlek, som ansågs ställa till problem både för 
henne själv och för omgivning ( Grunewald & Olsson 1997, Förhammar 1991). Barnläkarna 
på den tiden hade för avsikt att rädda föräldrarna från de sinnesslöa barnen och påverka dem 
att lämna sina barn till vårdhem. Det var inte ovanligt att föräldrarna lämnade bort sina barn 
tidigt. Redan vid födseln avråddes de från att ta hem sina barn. Läkarna agerade skyddsbarriär 
mellan föräldrarna och barnet och deras arbete bestod i att förespråka antagningen till 
vårdhem ( Graninger & Lovén 1994 ).   Det handlade om att befria föräldrarna och hemmen 
från dessa barn (Graninger & Lovén 1994, Grunewald & Olsson 1997). De sinnesslöa barnens 
mottaganden när vårdhem och anstalter utökades innebar också en klassfråga då föräldrar som 
hade det gott ställt kunde köpa sig bättre elevplatser. På vissa hem och anstalter förekom 
särskilda avdelningar för de förmögna, där barnen fick bättre kost och klädsel och i vissa fall 
tillgång till egen personal. Några anstalter bedrev dock, trots ekonomisk förlust, hem för 
frieleverna ( Grunewald & Olsson 1997).4

 
“Det svåraste är att beskriva den anonymitet, den isolering, den skamkänsla, den vid-sidan-om-

känsla, som föräldrar till efterblivna barn tvangs leva med ännu på 1950-talet. Det är ofattbart 
för oss. Den tidens attityder mot utvecklingsstörda, som är så svår att gestalta, har nu försvunnit; 
de har på något sätt ätits upp. “ (Graninger & Lovén, 1994, s. 5) 

 
Graninger & Lovén (1994) berättar om en man vid namn Grunewald och hans erfarenheter 
som anställd på ett vårdhem i Tyringe kring mitten av 1900-talet, då han vid jul diskuterade 
med personalen om hur viktigt han ansåg att föräldrakontakten var för dessa barn. I hans 
kamp för att få föräldrarna att hälsa på sina barn stred han genom att be personalen sända 
                                                 
3 Utvecklingsstörning innebär en begåvningsmässig nedsättning som medför en långsammare utveckling hos 
barnet till skillnad från andra barn. Utvecklingsstörningens grad är individuellt varierande, 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utvecklingsst%C3%B6rning (071106 kl. 11.18), 
4 De barn vars föräldrar inte hade råd att betala för sina barn på vårdhem benämndes frielever ( Grunewald & 
Olsson 1997).  
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julkort med inbjudan till föräldrarna om att besöka sina barn. Det uppenbarades då för honom, 
att flera barn inte hade några föräldrar, men dessvärre, att det fanns föräldrar som inte ens 
ville kännas vid sina barn.   
 

2.3 1954- års lag tar fart 
1954 års lag trädde i kraft och gränsen för bildbar respektive obildbar sinnesslö översattes till 
en gemensam benämning. En kollektiv term, psykiskt efterbliven, införlivades med en 
gemensam nämnare för de barn som inte kunna ta till sig undervisningen i den ordinarie 
folkskolan. Däremot skildes barnen åt i fråga om boendeform då de vårdkrävande hänvisade 
till speciella anstalter medan särskola och hjälpklasser öppnades för resterande ( Förhammar 
& Nelson 2004 ). I samband med 1954 års lag ställdes även krav på utredningar och i den 
mån det var möjligt, begåvningsbedömning av barnen vid inskrivning till särskolan. 
Bedömningen avgjordes av antingen chef inom vården tillsammans med läkare eller 
gemensamt av läkaren och föreståndaren för särskolan. Utvecklingsstörningens orsaker 
relaterades nu inte längre till familjen utan hänvisades till fysiska åkommor hos barnet. Lagar 
och restrektioner i förhållande till boendeform och det ökade kravet på barnen vid inskrivning 
till särskolan ledde till diskussioner om vilka barn som hörde hemma på särskola och vilka 
som skulle ha sin skolgång i hjälpklass, när de stod på gränsen mellan de olika skolformerna. 
Skolgång i hjälpklass innebar ökade möjligheter för barnen att bo kvar i hemmet ( Graninger 
& Lovén 1994 ).  
 
För föräldrarna till barn som gick i särskolan under 1950-talet innebar ett totalt överlämnande 
av sina barn till skolan. Lärare och rektorer på särskolorna ansåg sig ha äganderätten över 
barnet genom att avgöra huruvida föräldrarna var bra för barnet eller inte eller om hemmet var 
kompetent nog att ta hand om barnet över lov och ledigheter. Särskolan kunde neka barnet att 
resa hem till föräldrar och anhöriga om de ansåg att det hade en negativ påverkan på barnet. 
Även i de fall föräldrarna kunde hälsa på sina barn gavs de ringa möjligheter eftersom många 
föräldrar inte hade den ekonomiska förutsättningen att bekosta resorna, (Graninger & Lovén 
1994).  
 
Föräldrarnas kamp om att få behålla sina barn hemma ökade i takt med att missnöjet mot 
anstalterna växte sig allt starkare, samtidigt som påverkan på föräldrarna att lämna sina barn 
till vårdhem kvarstod.  FUB5 bildades för att hjälpa och stödja föräldrar i deras strävan att få 
behålla barnen i hemmet ( Grunewald & Olsson 1997 ).  Föräldrar nekade förflyttning av sina 
barn till särskola i de fall det fanns tillgång till hjälpklass istället. Rektorerna gav i de flesta 
fall vika för deras önskemål vilket innebar att antalet hjälpklasser ökade ( Graninger & Lovén 
1994 ).   

2.4 Utvecklingsstördas rätt till utbildning 
Omsorgen om de utvecklingsstörda genom 1967/1968 års lag6 innebar att ansvaret vilade på 
landstinget ifråga om alla utvecklingsstörda och deras rätt till undervisning och utbildning, ( 

                                                 
5 FUB- Riksförbundet för utvecklingsstörda barn bildades 1956, Grunewald & Olsson (1997). För vidare 
information se: http://www.fub.se/  (071102 kl. 15.20) 
6 Lagen anges i litteraturen under olika årtal, vilket skulle kunna förklaras i enighet med Szönyi (2005), att 1967 
års omsorgslag trädde i kraft år1968. 
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Graninger & Lovén 1994, Grunewald & Olsson 1997, SOU 2004:98 ). Särskolplikt infördes 
för barn och ungdom med psykisk utvecklingsstörning (Utbildningsdepartementet 1994). 
 

“Den nya skyldigheten föreskrev att landstinget inom särskolan skulle utforma ett system för att 
möta kraven från elever i olika åldrar och med olika behov. Till detta kom en specialskola för de 
utvecklingsstörda elever som inte fungerade inom särskolans ramar.” ( Areschoug 2000, s. 56). 

 
Inställningen till de obildbara barnens förmåga steg i samband med att träningsskolan 
öppnades med en, för dessa barn, anpassad pedagogik inriktat mot ADL7-träning. Detta 
bidrog till en förändrad syn på barnen, som resulterade i att inget barn ansågs ha sådana 
svårigheter så att de inte skulle kunna gå i skolan ( Graninger & Lovén 1994 ).  
 
Möjligheterna ökade för barnen att bo kvar hemma hos föräldrarna. Kontakten mellan hem 
och skola blev allt vanligare. Staten stödde barnets kontakt med föräldrarna genom att betala 
resorna till och från hemmet för de barn som gick i särskolan. I de fall barnet inte kunde resa 
själv, bekostades istället föräldrarnas resor. En aspekt som också uppmärksammades var de 
utvecklingsstördas behov av stimulering och kontakt med andra barn, ( Graninger & Lovén 
1994, Grunewald & Olsson 1997 ). Det var ett argument som diskuterades i den tidigare 
debatten om barnets behov i förhållande till skolform. Inte förrän på 1960-talet insåg man att 
dessa barn hade samma behov av kamrater som övriga barn ( Graninger & Lovén 1994 ).  
 
Talet om en skola för alla aktualiserades i början av 1970-talet vilket innebar en förflyttning 
av särskolorna till lokaler inom grundskolan för att öka kontakten mellan särskola och 
grundskola (SOU: 2004:98). Särskoleelevers integrering i grundskolan hade sin introduktion i 
landsbygden som sedermera utökades till hela landet. Integreringen var ett led i strävan efter 
att barnen skulle kunna bo kvar hemma hos sina föräldrar och för att slippa pendla till och 
från skolan dagligen (Utbildningsdepartementet 1994).8  

2.5 Skolform och föräldrainflytande idag. 
Enligt skollagen (1985:1100) ska barn som, på grund av utvecklingsstörning, inte kan nå upp 
till kunskapsmålen i grundskolan, tas emot i särskolan. Lagen omfattas av utvecklingsstörda 
personer som fått betydande och beständiga begåvningsmässiga funktionshinder som orsakats 
av hjärnskada, fysisk sjukdom eller yttre våld. Det gäller även elever med autism9 och 
autismliknande tillstånd (Sveriges riksdag 1997). Särskolan är obligatorisk10 med en skolplikt 

                                                 
7 ADL står för aktivt dagligt liv vilket omfattas de huvudsakliga sysslor som man måste klara av för att leva ett 
självständigt liv, http://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4n_daglig_livsf%C3%B6ring  (07 11 05, kl. 09.35). 
8 Integrering är ett begrepp som haft olika benämning och innebörd genom tiderna och har även sitt ursprung i 
begreppet, en skola för alla. Integreringsbegreppet idag kan ses som ett förflyttande av handikappade eller 
avvikande grupper in i den vanliga skolan. Se t.ex. Tössebro (2004). 
9 Autism är en funktionsstörning i hjärnan som innebär en försämrad förmåga att ta till sig och bearbeta 
information och se helheten i det de upplever. De har även en begränsad empatisk och sympatisk förmåga 
gentemot andra människor, http://www.autism.se/ (071106 kl.11.34) 

10 Den obligatoriska särskolan innefattas av grundsärskola och träningsskola och är utformad utifrån elevernas 
utvecklingsnivå. Grundsärskolan är till för de elever som inte klarar undervisningen i den vanliga grundskolan 
medan träningsskolan tar emot de elever som inte klarar skolgången i grundsärskolan.  Skillnaderna i de olika 
skolformerna ligger i att grundsärskolan inriktar sig mot elevernas förmåga att utöka teoretiska kunskaper medan 
träningsskolan mera handlar om social anpassning och praktiska förmågor (Utbildningsdepartementet 1994).  
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på nio år, med rättighet till ett tionde skolår på frivillig basis (Utbildningsdepartementet 
1994).  
 
Funderingar kring ett barns behov av att gå i särskolan kan aktualiseras av såväl föräldrar som 
personal inom kommunen. Barnets rätt till en skolgång i särskolan kräver en grundläggande 
utredning och bedömning av barnet, både för barnets bästa och för att se att barnet uppfyller 
kriterierna, enligt skollagen, om rätten till en skolgång i särskolan (Skolverket 2001). Barn 
som klassificeras som särskoleelever och anses berättigad en skolgång där har möjlighet till 
att gå i grundskolan som integrerad elev. Integreringen av en särskoleelev förutsätter att 
berörda rektorer är ense om det och att elevens vårdnadshavare ger sitt tillstånd (Utbildnings 
och Kulturdepartementet 1995).  
 
Den 1 januari 1996 trädde lagen om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över 
utvecklingsstörda barns skolgång i kraft, med anledning av att vårdnadshavare som har 
huvudansvaret för sitt barn ska ha rätt att medverka vid val av skolform ( Propositionen 
1999/2000:68 ). Det innebar att i de fall ett barn blir erbjuden en placering i särskolan har 
föräldrarna rätten att tacka nej, alltså neka barnet en skolgång i särskolan (Skolverket 2002). 
Däremot har inte vårdnadshavaren rätt att fatta beslut och avgöra att en elev ska ha sin 
skolgång i särskolan (Skolverket 2001). Vid valet av skolform poängteras betydelsen av 
kontinuitet i samtalen mellan skolan och föräldrarna och att föräldrarna ges tydlig information 
från skolans sida. Den information föräldrarna får ska innefatta vilka förutsättningar de olika 
skolformerna har att tillgodose elevens behov, vilka krav skolformerna ställer på eleven men 
även vilka krav vårdnadshavaren kan ställa på skolan. Där framhålls också betydelsen av att 
beslutet ligger hos föräldrarna eftersom deras uppfattning påverkar barnets skolgång ( 
Propositionen 1994/95:212 ). 
 
Kritiken mot föräldrainflytandet i samband med skolvalet menar Englund (1993), är att 
föräldrar och familjens behov och avgöranden värderas högre än att barnen får möta olikheter 
inför framtiden. Mångfalden konstitueras mellan skolorna istället för inom skolan. vilket ses 
negativt för barnet i mötet med människors olikheter ute i samhället (a.a).  

2.6 Vårdnadshavares upplevelser av skolform och 
föräldrainflytande. 
I Skolverkets rapport (2002) har en undersökning gjorts kring föräldrainflytandet vid valet av 
skolform utifrån ett antal vårdnadshavares upplevelser, erfarenheter och konsekvenser av 
valet. Valet har för några föräldrar varit enkelt då de ansett att en annan skolform än särskola 
varit otänkbar utifrån deras barns behov, vilket i deras fall inneburit en positiv upplevelse av 
inflytandet vid valet av skolform. För övriga föräldrar som valt en skolgång i särskola till sitt 
barn har inte upplevelsen av valet varit lika positivt. Många föräldrar har känt sig tvingade att 
välja skolform utifrån de resurser som erbjudits inom de olika skolformerna och därmed 
ansett att valet inte varit ett reellt val.  Tideman (2000) belyser i sin avhandling 
föräldraperspektivet, genom en studie utifrån föräldrar till särskolemässiga elever som 
integrerats i grundskoleklass inom Hallands kommun. De flesta föräldrarna i den studien 
ansåg, liksom i Skolverkets rapport, att valet inte varit reellt. Inskrivningen i särskolan såg 
föräldrarna som den enda vägen att få resurser till sina barn (se även Jakobson 2002).11   

                                                 
11 Frågan diskuteras i ett vidare perspektiv utifrån parents och inclusion även i andra länder. Se bl.a. Warnock 
(2005), Flewitt & Nind (2007). 

  10



 

 
“Att barnen behövde extra stöd och hjälp var både föräldrarna och skola överens om. Det var inte 

det som orsakade problem utan det problematiska var villkoren för att få hjälpen. Föräldrarna 
tyckte att den skulle förmedlas av grundskolan, men från skolans sida hänvisades till att pengar 
saknades” ( Tideman, 2000, s. 188).  

 
I SOU 2004:98 påtalas att resurserna inte borde relateras till skolformen utan att resurserna till 
de utvecklingsstörda ska vara oberoende av om eleven är integrerad i grundskolan eller har 
sin skolgång i särskolan.  
 
Förutsättningarna vid valet av skolform visar sig till stor del bottna i vilken information 
föräldrarna får och vilka förutsättningar som de olika skolformerna har att erbjuda den 
enskilda eleven. Flertalet av de föräldrar som valt grundskolan istället för särskolan har 
upplevt att skolan i de fallen haft andra åsikter än dem om vilken skolform som passat barnet 
bäst (Skolverket 2002). 

 
“Problem uppstår när dessa skilda uppfattningar leder till en motsättning mellan 

vårdnadshavarna och skolan. En del av vårdnadshavare som tackat ja till särskola har gjort 
detta mot sin övertygelse. Skolgång i särskola har upplevts som den enda möjligheten att erhålla 
stöd till barnet” (Skolverket, 2002, s. 64). 

 
Engagemang och kunskap hos föräldrarna anses vara en faktor vid möjligheterna att få stöd 
för barnet då föräldrarna upplevt att det handlar om att strida för att få barnets behov 
tillgodosett . Föräldrarna menar att det krävs mycket från dem för att barnet ska få det bra i 
skolan. Föräldrarnas möte med skolpersonalen har för somliga visat sig innebära en känsla av 
maktlöshet med upplevelsen av att deras åsikter och omdöme om barnet inte möts med 
respekt och trovärdighet och flera av dem har ansett att de inte blivit tagen på allvar (Tideman 
2000).  
 
I en intervjustudie med föräldrar vars barn har svårigheter i skolan, visade det sig att alla 
föräldrarna hade upplevelsen av att inte bli lyssnade på och respekterade från skolans sida. De 
har känt sig maktlös och uppgiven, inte minst när de inte varit delaktiga i skolans 
ställningstaganden kring barnet, vilket bidragit till att de känt sig överkörda (Andersson 
2004). 
 
Waller (1932) menar att konflikter mellan lärare och föräldrar är svårt att komma ifrån och att 
det generellt sett handlar om att bägge parter vill barnets bästa men att de ser till barnet på 
olika sätt.  Läraren, som medlem i en sekundärgrupp, som Waller påtalar, ser till barnet 
utifrån skolans perspektiv och på barnets utveckling intellektuellt medan han menar att 
föräldrarna, som ingår i en primärgrupp med känslomässiga och nära relationer till barnet, 
mer ser till barnets hela utveckling. Wallers åsikt om att föräldrar och lärare tillhör olika 
grupper står han fast vid vilket han förklarar med att de är naturliga fiender och har olika 
förbindelser till barnet och därmed ställer han sig skeptisk till jakten på ökat samarbete mellan 
hem och skola (Waller 1932 refererad i Eriksson 2004).  
 
De flesta av föräldrarna i Tideman (2000) har dock positiva erfarenheter av barnets skolgång 
som integrerad i grundskola och lärarnas visade sitt intresse för deras barn, trots att de är ense 
om att stöd och hjälp sällan erbjuds från skolans sida.   
 

  11



 

Andra aspekter som föräldrarna har beaktat vid valet av skolform har handlat om geografisk 
närhet till skolan men även närheten till kamrater (Skolverket 2002). Föräldrarna till de barn 
som haft sin skolgång som integrerad i grundskolan har upplevt att barnen har haft kamrater 
på skolan men att det på fritiden varit sämre. Något de också uppmärksammat är att ju äldre 
barnen bli desto mer ökar utanförskapet och kamratantalet blir färre (Tideman 2000).   
 

“Grundskolans elever utvecklas efter en brantare kurva och därmed ökar skillnaden i förmåga 
med stigande ålder. Den positiva effekten av integreringen avtar och kan till och med övergå i en 
nedbrytande fas istället för fortsatt utveckling. Normalt är skillnaden i förmåga mellan eleverna 
mindre i låg ålder. Klyftan ökar i takt med åldern och det betyder att möjligheterna till en lyckad 
integration också avtar i samma grad” ( Utbildningsdepartementet, 1994, s. 11). 

 
I Trondheim i Norge har en undersökning gjorts kring den sociala situationen i grundskolan 
för elever med särskilda behov, i jämförelse med jämnåriga elever som har en normal 
utvecklingsnivå. Undersökningen var centrerad till elever i skolår fyra och sju. Det som 
framgick var att av eleverna i får fyra som var i behov av särskilt stöd och inte ansågs sig ha 
några vänner nådde en kvot på 17 % medan jämbördiga elever i den högre åldern, år sju, 
uppskattades till en ökad frekvens på upp till 24,5%, som var utan vänner. Samma gällde för 
dessa elever ifråga om deras gemenskap i så kallade subgrupper eller mindre sociala 
grupperingar inom klassens ram. I jämförelsen mellan årskurserna visade det sig även i denna 
fråga en ökning av utanförskapet med 10 % hos de äldre eleverna som gick i skolår sju i 
jämförelse med dem i år fyra ( Frostad, P & Pijl, S. J  2007). 
 

2.7 Pedagogers perspektiv på skolform och föräldrainflytande. 
 
I Skolverkets rapport (2002) menar lärare och rektorer att integreringen av särskoleelever i 
grundskolan kan innebära många positiva aspekter. En fördel med integreringen är att 
särskoleeleverna får social träning i gemenskap med de andra eleverna i grundskolan och att 
grundskolans elever anses vara goda förebilder. De ser även integreringen positiv i den 
bemärkelsen att barnen får gå kvar i skolan på den ort där de bor. Något som flera av dem kan 
tyda är att integreringens funktion har en fördel i de klasser där eleverna består av elever i 
blandade åldrar. Åldersblandade klassammansättningar ger särskoleeleverna ökade 
möjligheter till kamrater, vilket är en aspekt som ses betydelsefull. I de fall särskoleeleverna 
inte har socialt umgänge inom klassens ram ser pedagogerna integreringen som negativ. 
Många av lärarna och rektorerna i studien pekar även på att integreringen av särskoleeleverna 
fungerar bättre när eleverna är yngre och att svårigheterna ökar i takt med elevernas ålder 
(Skolverket 2002).  
 
Personalen anser att särskoleklasser har goda förutsättningar att möta särskoleelevernas 
behov, på grund av att de har tillgång till mer personal och ökade resurser. De ser även att 
särskoleklassen, till skillnad från klassen i grundskolan, höjer elevernas känsla av framgång. 
Särskoleklass ses också som fördelaktig ur föräldrasynpunkt, då personalen menar att 
föräldrarna får möta andra föräldrar i liknande situation. En negativ aspekt som de kan 
relatera till en skolgång i särskoleklass är att utmaningarna för eleverna begränsas (Skolverket 
2002). 
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Blom (2002) belyser särskoleelevernas skolform utifrån ett antal pedagoger med erfarenhet av 
att arbeta med dessa elever i mindre undervisningsgrupper inom grundskolan. Pedagogerna 
pekar på att det är viktigt att stärka särskoleelevernas självförtroende och se till att lyckas med 
sitt skolarbete. Flera lärare menar att särskoleeleverna behöver mycket tid i undervisning, 
vilket inte hinns med i grundskolan (a.a). Lärare med erfarenhet av arbete inom särskolan 
anser att särskolan är bra för särskoleeleverna i och med att särskolan har mer resurser och tid 
till eleverna i deras inlärning. De kan även se särskolan som en nackdel, i och med att det 
innebär frånvaro från övriga skolbarn (Westlin-Allodi  2005).  
 
Några av pedagogerna i Blom (2002) har erfarenhet av att samarbetet med särskolelevernas 
föräldrar inneburit konflikter, vilket de tror har att göra med att föräldrarna inte inser att deras 
barn har en diagnos. Flera av pedagogerna menar att, för att få ett gott samarbete med 
föräldrarna så måste de vänta till dess att föräldrarna inser att barnen har ett funktionshinder. 
Föräldrarnas process och bearbetning ses också, i pedagogernas utsagor, ha anknytning till 
valet av skolform. Pedagogerna i studien menar att de i vissa fall har varit kritiska till 
föräldrarnas beslut vid valet av skolform men att endast några av dem har agerat medan andra 
har accepterat föräldrarnas val. Somliga av pedagoger menar att de inte är deras uppgift att 
lägga sig i föräldrarnas val av skolform, även om de har annan åsikt än dem. Några av 
pedagogerna ser sin uppgift i att påskynda föräldrarna i deras bearbetningsprocess och få dem 
att inse vilken skolform som är bäst för barnet (a.a).  
 
Skolverket (1997) gjorde en attitydundersökning om skolan utifrån lärare, elever och 
föräldrar. Frågan om elevers, lärares och föräldrars inflytande var en aspekt som aktualiseras i 
undersökningen. Resultatet visade utifrån lärarnas anseende på föräldrainflytandet, att de 
generellt sett var skeptisk till ett ökat föräldrainflytande. Flertalet av lärarna ansåg att 
föräldrarna borde ha ökat inflytande över innehållet i undervisningen, resurser och regler på 
skolan men däremot inte i fråga om material och hur undervisningen utformas (a.a). 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  13



 

3. Problemformulering 
Särskola eller integrering i grundskolan är en fråga som föräldrar till särskoleelever kan 
ställas inför då de har rätt att neka sitt barn en skolgång i erbjuden särskola till förmån för en 
skolgång som integrerad elev i grundskolan. Vårdnadshavarna har alltså sista ordet i fråga om 
valet av skolform för särskoleelever. Genom tidigare studier, utifrån vårdnadshavare, har det 
visat sig att valet av skolform är en komplex verklighet som kan innebära att skolan och 
föräldrar är oense kring frågan om vilken skolform som är bäst lämpad för en elev. Frågan är 
vad dessa skilda åsikter beror på och bottnar i? Mötet med särskoleelever och dess 
vårdnadshavare kan, när som helst, bli en del i en pedagogs vardag liksom aktualiserandet av 
skolform. Betydelsen av att få ta del av några pedagogers erfarenheter för att få en ökad 
förståelse för särskoleelever, deras vårdnadshavare och valet av skolform utifrån deras 
perspektiv ses som en viktig aspekt för aktiva och blivande pedagoger i mötet med 
särskoleelever och deras vårdnadshavare.  

3.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att få ta del av några pedagogers tankar, attityder och erfarenheter 
av särskoleelever, deras vårdnadshavare och valet av skolform med föräldrainflytandet, för att 
få en förståelse utifrån deras perspektiv. 
 

3.2  Frågeformuleringar 
- Vilka är fördelarna och nackdelarna med skolgång i särskolan respektive grundskolan 

gällande särskoleelever utifrån några pedagogers perspektiv? 
- Hur ser några pedagogerna på föräldrarnas situation och föräldrainflytandet vid val av 

skolform och vilka konsekvenser kan det innebära? 
- Vilken skolform anser pedagogerna lämpar sig bäst för särskoleelever? 
- Vilka anser pedagogerna ha bäst förutsättning att avgöra vilken skolform som är bäst 

lämpad för särskoleelever? 
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4. Metod 
Under rubriken metod redogörs för val av metod, urval, genomförande, databearbetning, 
forskningsetik och tillförlitligheten i arbetet. Metoden i ett vetenskapligt arbete ska vara så 
noggrant och detaljerat beskriven så att andra människor kan göra en likadan undersökning. 

4.1 Val av metod  
Syftet med undersökningen är att få ta del av några pedagogers tankar, attityder och 
erfarenheter av särskoleelever, deras vårdnadshavare och valet av skolform med 
föräldrainflytande, för att få en förståelse utifrån deras perspektiv. Personlig kontakt i form av 
intervjuer sågs som en bra väg för att öka förståelsen. 
 

 ”…en intervjuare med sina frågor kan få tillträde till en intervjuads medvetande och skaffa sig en 
bild av dennes upplevelser och erfaranden” (Stensmo, 2002, s. 119).  

 
Vilken typ av intervju som kändes bäst att tillämpa i undersökningen var en fråga som gick 
fram och åter. Johansson& Svedner (2006) väger olika för och nackdelar med genomförandet 
av olika intervjuer. Vid genomförande av kvalitativ intervju gäller det att som intervjuare 
vara koncentrerad på det informanten säger och vara lyhörd när de talar utan att ägna tankarna 
åt den fråga som skall komma därnäst. I den strukturerade intervjun är frågor och område 
förutbestämt till skillnad från den kvalitativa intervjun då endast frågornas område är givna. 
Riskerna med en kvalitativ intervju kan vara att den övergår till en strukturerad intervju eller 
till enkät i intervjuform. Som oerfaren intervjuare fanns en viss osäkerhet till genomförandet 
av en kvalitativ intervju då avsaknad av förbestämda frågor skulle kunna innebära att relevant 
information går förlorad om man som intervjuare inte är tillräckligt observant. Erkännandet 
av den egna personligheten och ett övergripande intresse i andra människors erfarenheter 
skulle kunna leda intervjun i fel riktning, så därför valdes den strukturerade intervjun för att 
säkra undersökningens syfte. Både den kvalitativa och den strukturerade intervjun ger 
möjlighet till öppna svarsalternativ (Johansson& Svedner 2006).  
 
Intervjufrågorna12 formulerades utifrån syftet med undersökningen, att få ta del av några 
pedagogers tankar, attityder och erfarenheter av särskoleelever, deras vårdnadshavare och 
valet av skolform med föräldrainflytandet. Frågorna är till största delen öppna frågor med 
frågeord som vad, varav den första frågan är introducerande genom att deltagaren ombeds 
berätta om sina erfarenheter, för att få en mjuk start i början av intervjun. I intervjuer är det 
bra att ställa frågeord som hur och vad, eftersom de är öppna frågor och det kan vara positivt i 
början på en intervju med en fråga där informanten får berätta (Stensmo 2002). Frågor som 
behandlar intervjupersonens ställning som yrke, skolår och utbildning har medvetet valts bort 
i frågeformuläret av två olika orsaker. Det ena var för att det ansågs vara en aspekt att samtala 
kring vid introduktionen av intervjun, för att lätta upp innan själva intervjufrågorna. En annan 
orsak var att den informationen i sig inte var av betydelse för resultatet i undersökningen 
eftersom syftet inte handlade om att jämföra de olika informanterna med varandra. Den sista 
frågan i intervjun är en öppen fråga där intervjupersonen ges tid och tillfälle att komplettera 
eller tillägga något de själva anser är relevant att ta upp. Frågorna som behandlade fördelar 
respektive nackdelar med en skolgång, i särskolan eller som integrerade elev i grundskolan, 
var frågor som gick i varandra under intervjun. En konsekvens av det var att vissa frågor mer 
eller mindre redan var besvarade innan de ställts, men och andra sidan så kan det ha resulterat 
                                                 
12 Se bilaga 2 

  15



 

i mera utförliga svar i och med att frågorna både besvarades spontant samt efter det att frågan 
ställts.  
 

4.2 Urval  
Urvalet av intervjupersoner bestod till en början av pedagoger inom grundskolan som har 
särskolelever integrerade i den klass där de arbetar. Urvalet grundades på möjligheten att få 
en bild utifrån de pedagoger som inom klassens ram kommer i kontakt med och har erfarenhet 
av dessa elever och vårdnadshavare. På grund av svårigheterna att få tag på informanter som 
uppfyllde de uppsatta kriterierna så inriktades istället undersökningen mot pedagoger med 
erfarenheter av särskoleelever, vilket ökade utbudet på intervjupersoner.  
 
Intervjupersonerna för undersökningen aktualiserades via telefon av rektorer, som hade 
anknytning till pedagoger med erfarenheter av särskoleelever, vilket gjorde personvalet 
opåverkbart. Vid kvalitativa intervjuer förespråkas ett strategiskt urval för att få en 
omväxlande uppsättning av intervjupersoner samt för att få variation i datamaterialet. Det 
poängteras också svårigheter med det strategiska urvalet när intervjupersonerna nås via andra, 
då man får vara tacksam för de personer som erbjuds (Trost 2005). Dock förändrades urvalet 
informanter under vägens gång på grund av skäliga bortfall, vilket innebar att två nya 
informanter kontaktades personligen för att uppfylla kvoten för antal deltagare och data inom 
den begränsade tidsrymd som fanns att tillgå. Kontakten med de tillkomna pedagogerna 
valdes utifrån de tänkta kriterierna med erfarenhet av särskoleelever men att den 
förutbestämda elimineringen av personlig anknytning till informanterna tvingades till 
förändring.  
 
Att rikta undersökningen till pedagoger inom grundskolan var ett val grundat på att det 
innefattar de skolår som särskoleelever med skolplikt omfattas av och den skolform där 
integrering av särskoleelever är förekommande. Träningsskolan innefattas också av den 
obligatoriska särskolan men dessa elever tillhör den grupp elever som inte klarar en skolgång 
i särskolan (Utbildningsdepartementet 1994). Träningsskolan har därmed valts bort på grund 
av att de eleverna inte är aktuella att integreras i grundskolan. 
 
Geografiskt sett så var tanken att centrera undersökningen till en kommun, med anledning av 
att eliminera personlig anknytning och tidigare kontakter med pedagoger eller skolområden 
där undersökningarna ägde rum. Det kändes viktigt att informanterna var medvetna om min 
distans till såväl lärare och elever som till vårdnadshavare och den aktuella platsen för 
undersökningen. Distansen som forskare ses också som betydelsefullt eftersom eventuella 
förkunskaper och personliga anknytningar skulle kunna påverka resultatet. I och med att 
tillgången på informanter var svårare än väntat och med anledning av bortfall utökades den 
geografiska belägenheten till hela Gävleborgs län.  
 
Antal intervjuer avgränsades till fem personer då syftet med undersökningen var att komma 
fram till djupare svar med färre antal deltagare. I Kvale (1997) behandlas kvalitet gentemot 
kvantitet då utvärderingen av intervjuundersökningar pekar på en vinst av färre antal 
intervjuer och mera tid till planering och analysering.  
 

“Viktigt är att komma ihåg att ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mera värda än ett flertal 
mindre väl utförda” ( Trost, 2005, s. 123).  
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4.3 Genomförande 
Den första kontakten med intervjupersonerna togs via telefon då de informerades om vem jag 
var och ärendet för påringningen. Några av dem hade möjlighet till direkt samtal medan några 
kontaktades vid ett senare tillfälle enligt överenskommelse. Vid telefonkontakten upplystes 
informanterna om det aktuella examensarbetet, syftet med undersökningen och vilken metod 
som var tänkt att användas för att uppnå resultatet. De informerades om att deras eventuella 
deltagande i intervjun kommer att ske konfidentiellt och att inget av det som framgår kommer 
att kunna kopplas till enskild individ, plats eller ort där undersökningen äger rum och att de 
uppgifter som framgår endast kommer att användas för undersökningens ändamål. Från första 
kontakten med deltagarna och inför intervjun skall konfidentialitet belysas (Trost 2005). 
Några av pedagogerna ställde frågor kring anonymitet, vilket upplevdes betydelsefullt i och 
med att det bidrog till att stärka vikten och innebörden av de etiska aspekterna och hänsynen 
till deltagarna och dess integritet.   
 
När deltagarna informerats och frågor och funderingar besvarats tillfrågades pedagogerna om 
deras frivilliga intresse av att delta.  Personer får inte på något sätt påverkas eller manas till att 
delta utan de har själva rätt att bestämma över sin medverkan (Stensmo 2002). När var och en 
gett sitt medgivande förklarades även önskan om att spela in intervjun på band och att det var 
upp till dem om det skulle genomföras. Hade inte deltagarna accepterat bandinspelning var 
tanken att istället föra anteckningar under de intervjuerna. Johansson& Svedner (2006) 
redogör för upplysningen av att den intervjuade ska ge tillstånd till bandinspelning.  
 
När deltagarna hade gett sitt samtycke till att delta fick de bestämma tid och plats för 
intervjun som passade dem och deras planering. Agendan hade medvetet lämnats öppen för 
att kunna gå informanterna till mötes i deras önskemål. Trost (2005) menar att det är vanligt 
förekommande att plats avgörs av den som skall intervjuas grundat på tacksamhet till 
personens deltagande. Fördelar respektive nackdelar med det förekommer men viktigaste är 
att lokalen och dess eventuella påverkan på resultatet analyseras. Innan samtalets avslutande 
efterfrågades deltagarnas mailadress för att kunna skicka dem missivbrev13 där information 
om undersökningen och de etiska aspekter som genomsyrar arbetet upprepas skriftligt. I 
missivbrev fanns även tillgång till namn, telefonnummer och adress, både till mig och till 
handledaren för examensarbetet, med uppmuntran att ta kontakt vid eventuella frågor och 
funderingar. Två av pedagogerna fick på grund av, i ena fallet misstag från min sida och i 
andra fallet på grund av snäv tid mellan telefonsamtal och intervjun, missivbrevet tillhanda i 
samband med intervjun istället för i förväg. Några bad även om namn och telefonnummer 
muntligt via telefon om eventuella förhinder skulle uppstå. I samband med att missivbreven 
skickades via e-post till pedagogerna aktualiserades återigen tid och datum för den planerade 
intervjun, för att säkerställa det gemensamma beslutet. 
 
De fem intervjuerna genomfördes på pedagogernas arbetsplatser efter avslutad arbetsdag 
varav en inträdde under ett skollov då pedagogen arbetade med andra uppgifter på skolan. 
Ingen av intervjuerna skedde i anknytning till varandra utan inträffade under olika veckor, 
vilket fördelaktigt att koncentrationen fördes på ett intervjutillfälle i taget. Det innebar tid till 
förberedelse före intervjun och tid efter till eftertanke och bearbetning av intervjun, både 
mentalt och skriftligt. Platserna för intervjuerna ägde rum i lokaler som fanns tillgängliga i 
anknytning till pedagogens arbetsplats eller klassrum på skolan. Intervjutillfällena 
                                                 
13 Se bilaga 1 
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introducerades genom presentation av varandra och samtal kring pedagogernas arbetsplats, 
utbildning och arbetslivserfarenhet och det aktuella examensarbetet, för att ge en mjuk start 
innan intervjuerna påbörjas liksom den första intervjufrågan då informanten fritt fick berätta 
om sina erfarenheter av särskoleelever i grundskolan.  
 

4.4 Databearbetning 
Resultatet av de genomförda intervjuerna som spelats in på band har avlyssnats och 
transkriberats ordagrant för att kunna ta del av och avgöra vad som anses väsentligt respektive 
oviktigt för undersökningens syfte. Den information och fakta som framgått i 
utskriftsmaterialet och som inte anses av värde för uppsatsen har sorterats bort. Tankar, 
funderingar och reflektioner som dykt upp i medvetandet mellan intervjutillfällena och under 
resultatbearbetningens gång har dokumenterats i ett anteckningsblock för att kunna se tillbaka 
på vid utarbetningen av diskussion och analysering av resultat och metod.  Vid 
sammanställandet av resultatet har innehållet i de nedtecknade intervjuerna sorterats för att 
sedan rapporteras ämnesvis utifrån pedagogernas utsagor. Redovisningen av resultatet har 
medvetet valts att inte delas upp mellan de olika informanterna som deltagit i 
undersökningen. Anledningen till det är att syftet med undersökningen är att utifrån några 
pedagoger få ta del av erfarenheter, tankar och åsikter utan att centrera resultatet till enskilda 
individer. Det kan ses i redovisningen att gemensamma aspekter redogörs med inslag av vissa 
specifika, enskilda åsikter, tankar och erfarenheter. I resultatet har avslutningsvis en 
övergripande sammanfattning av de fem intervjuerna redovisats utifrån forskningsfrågorna i 
syftet.  

4.5 Forskningsetik 
Forskningsetik handlar om att respektera och ta hänsyn till deltagarna i en undersökning ( 
Johansson& Svedner 2006) men också om informantens värdighet och integritet (Trost 2005). 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är fyra 
preciseringar av individskyddskravet som är givna aspekter att ta hänsyn till ur etisk synpunkt 
när forskning bedrivs (Vetenskapsrådet  2004).  Dessa fyra krav har aktualiserats för 
deltagarna i undersökningen genom muntlig information både vid första kontakten via 
telefon, vid personliga mötet innan påbörjad intervju och skriftligen via missivbrev som 
skickats ut till var och en av informanterna. 
 
Information och samtyckeskravet innebär att deltagarna skall upplysas om syftet och 
genomförandet av undersökningen och informeras om deras ståndpunkt som deltagare i 
undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som framträder skall behandlas 
med sekretess och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem samt i enhet med 
nyttjandekravet, att endast användas för den aktuella forskningen som den är ämnad för 
(Vetenskapsrådet  2004). 
 
Intervjupersonernas medverkan har skett utifrån deras samtycke att delta då de informerats 
om att de som deltagare, vid framställningen av examensarbetet, kommer att anonymiseras. 
De har även informerats om att deltagandet är frivilligt och att de under intervjun har rätt att 
avbryta när helst de känner. De har också om underrättats om att alla de uppgifter som 
framgår i undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt och att inget av det som sägs 
kommer att kunna kopplas till enskild individ. Anonymiserandet har preciserats genom en 
redogörelse om att varken personliga uppgifter, skola eller geografisk plats kommer att 
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nämnas vid namn eller beskrivas på sådant sätt så att det kan lokaliseras. Deltagarna har fått 
tagit del av undersökningens syfte med förklaring om den tänkta betydelsen utifrån 
undersökningens resultat. Det som även belystes var att undersökningen kommer att 
rapporteras som ett examensarbete och att uppgifter som framgår enbart kommer att användas 
för forskningens syfte. Deltagarna förklarades om intresset av att spela in intervjun på band 
och att det skedde under förutsättning att deltagarna gav sitt medgivande, samt att 
kassettbanden kommer att arkiveras på högskolan i Gävle under ett års tid för att därefter 
demoleras.   

4.6 Tillförlitlighet 
Resultatet av undersökningen innefattar att få ta del av fem pedagogers personliga tankar, 
attityder och erfarenheter, vilket visar sig ser olika ut beroende på den enskildes upplevelser 
och erfaranden.  Generaliseringar handlar om att uttrycka hur något är i allmänhet (Stensmo 
2002), och resultatet av intervjuer med få informanter går inte att generalisera (Kvale 1997).  
Den grupp människor som utgör resultatet står endast som representanter för just den här 
gruppen individer och kan därmed inte generaliseras eller representera hur någonting förhåller 
sig överlag utan mera ge en förståelse för hur någonting kan se ut utifrån dessa pedagogers 
perspektiv. I Johansson & Svedner (2006) resoneras kring reliabiliteten, vilket behandlar 
noggrannheten vid utförandet av den metod eller de metoder som använts för vid en 
undersökning. Intervjuerna av de fem pedagogerna har utformats lika för alla pedagogerna då 
intervjuerna skett på respektive pedagogs arbetsplats och att tillvägagångssättet varit 
likvärdigt vid varje intervjutillfälle. Pedagogerna har även besvarat samma frågor efter den 
tänkta ordningsföljden i frågeformuläret. De förutbestämda frågorna har i intervjuerna visat 
sig fånga den information som motsvarat syftet med undersökningen. Validiteten mäter om 
resultatet motsvarar det som var tanken med undersökningen ( Johansson & Svedner 2006).  
Validiteten i undersökningen har motsvarat syftet av att få ta del av några pedagogers tankar, 
attityder och erfarenheter av särskolelever, deras vårdnadshavare och valet av skolform med 
föräldrainflytande, vilket resultatet påvisar genom utsagorna från pedagogerna och deras 
erfarenheter. En aspekt att ta hänsyn till och ha i åtanke kring denna undersökning är att 
resultatet är beroende av tiden för undersökningen eftersom den bygger på de erfarenheter 
pedagogerna besitter när undersökningen äger rum. Om urvalet i denna undersökning 
behandlat andra pedagoger och deras erfarenheter eller att undersökningen inträtt under en 
annan tidpunkt, så hade troligen vissa svarsalternativ påvisat ett annorlunda resultat.  

4.7 Litterär sökmetod 
Litteratur och tidigare forskning som har behandlats i bakgrunden har sökts via Gävle 
Högskolas bibliotek, dels genom Higgins som är dess lokala bibliotekskatalog men även 
genom Libris som är en nationell databas inom Gävle Högskolas bibliotek. Sökningen har 
skett utefter nyckelorden föräldrainflytande, integrering, särskolans historia, särskola, och 
utvecklingsstörning. Större delen av tidigare forskning och information om den och dess 
författare har även skett genom efterforskning, som börjat med att nyckelorden har 
aktualiserats på Google, som är en sökmotor på Internet. Resultatet av sökning på Google har 
lett till både fakta och information om tidigare forskning men även lett vidare till hemsidor 
där sökning efter ytterligare forskning varit möjlig. Det har bland annat varit hemsidor för 
organisationer, forskare, tidigare uppsatser och universitet som resulterat i upptäckter av 
relevant litteratur. Litteraturen har därefter sökts via hemortens bibliotek och genom fjärrlån 
därifrån. Vetenskapliga artiklar har också sökts via Gävle högskolas sökbara databaser 
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Academic Search Elite och ERIC. Lagar, bestämmelser och fakta om skolan i Sverige har 
aktualiserats genom riksdagens och Skolverkets sidor via Internet.  
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5. Resultat 
I resultatavsnittet redovisas den data som framkommit under intervjuerna med de fem 
pedagogerna som har erfarenhet av särskoleelever inom grundskolan.  

5.1 Redovisning av resultat 
Resultatet baseras på syftet, att få ta del av några pedagogers tankar, attityder och erfarenheter 
av särskoleelever, deras vårdnadshavare och valet av skolform med föräldrainflytande, för att 
få en ökad förståelse utifrån deras perspektiv. De fem intervjuade pedagogerna är alla kvinnor 
och arbetar idag mellan skolår två och sex inom grundskolan i olika kommuner i Gävleborgs 
län. De har skilda erfarenheter av särskoleelever inom grundskolan. Några av pedagogerna 
har särskoleelever integrerade i den klass där de arbetar idag medan några av dem har tidigare 
erfarenheter av särskoleelever inom grundskolan. 
 

5.1.1 Pedagogernas syn på skolform utifrån sociala aspekter. 
Den sociala biten och dess funktion är ett återkommande tema hos pedagogerna kring frågan 
om skolform för särskoleelever. En av pedagogerna påtalar utifrån de elever hon har haft, att i 
de fallen har integrering i grundskolan varit en självklarhet, på grund av att dessa barn har 
haft den sociala kontakten med sina skolkamrater. De flesta av pedagogerna menar att 
integreringen är beroende på hur det fungerar för eleven socialt. De poängterar: 
 

“Man blir frustrerad som lärare när man ser att kunskapsmässigt kan jag hjälpa henne, men inte 
med det sociala. Hon hade inte de rätta koderna heller. Det blev så mycket missuppfattningar. 
Då kände jag att som för vissa barn så fungerar det inte att vara integrerad” 

 
“Kunskapsmässigt, det kan man jämka med som lärare. Man kan anpassa undervisningen, men 

det sociala är svårt ” 
 
”…hon kunde gå och bara vara ledsen och så märkte man ingenting. Hon hade inte många 

kompisar som ville vara mé na heller, så hon hade ju otroligt svårt” 
 
 
Flera av pedagogerna pekar även på en positiv social utveckling för särskolelever genom 
integreringen i grundskolan. En av pedagogerna menar att för elever som är lätt 
utvecklingsstörda, som ligger på gränsen till att vara särskoleelever, så har de fungerat bra 
socialt. En annan pedagog pekar på det motsatta om elevers behov av att jobba med att vara i 
en grupp och träna socialt och att särskolan i det fallet skulle kunna vara hämmande för 
eleven. Hon menar: 
 

 “Har man elever som fungerar väldigt bra socialt i gruppen så att man är rädd att, om jag börjar 
på särskolan så mister jag mina kompisar, då tycker jag att det är en annan sak för då kan man 
kompensera det, men så länge man inte har några kompisar heller så har man ingenting att 
förlora, tycker jag, av att vara i särskolan.” 

 
Frånvaron från kamraterna i den närmiljö där eleven bor kan hos alla pedagoger ses som en 
negativ aspekt vid skolgången i särskola, då de menar att den ofta är förlagd så att eleven 
måste resa till och från skolan och att de därmed mister sitt umgänge hemma, när de har 
klasskamraterna på annan ort. En av pedagogerna menar att för de elever som ligger på 
gränsen till att vara särskoleelever, som fungerar som alla andra socialt, så kan särskolan 
innebära att de kommer ifrån sina kamrater.  
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De pedagoger som har erfarenhet av att elever ändrat skolform, från grundskola till särskola, 
kan tyda på en positiv förändring. Två av pedagogerna relaterar detta till erfarenhet av 
tidigare elever: 
 

” Den tjejen jag hade förra året gick till särskolan /…/ Det fungerar jättebra och att hon kommer 
hem lycklig och säger att nu har hon kompisar och vänner” 

 
 ”Vi har även haft barn här som vi kände att där är särskolan ett måste, för det barnet kunde 

aldrig anpassa sig socialt i gruppen, utan mådde dåligt av att vara i en grupp, som mår mycket 
bättre nu på särskolan.” 

 
En gemensam aspekt som alla pedagogerna, mer eller mindre, har uppmärksammat är, att 
svårigheterna för de integrerade eleverna ökar i takt med åldern, både socialt och 
kunskapsmässigt, och att en skolgång i särskolan kan komma att bli mera aktuell under senare 
delen av grundskoletiden. I flera fall relaterar pedagogerna till elever som trots svårigheter 
klarat sin skolgång som integrerad upp till och med år fyra, fem och sex, men att det där på 
något sätt blir svårare. Flera av pedagogerna delger sina erfaranden:  
 

”Hur bra det än har gått i trean, fyran, femman, ja, kanske sexan också, sen i sjuan då är det 
hårdare. Det blir en tuffare miljö för dem.” 

 
”…från och med fyran och femman så känner man att gapet blir större mellan de vanliga 

eleverna, om man nu ska säga så ,inom citationstecken, och de här eleverna i särskolan, att det 
är svårare att hänga med, med ämneskunskaper och överhuvudtaget, kamratrelationer även om 
nu de övriga eleverna i klassen accepterar dem och respekterar dem fullt ut…” 

 
”När man kommer upp så där, när det börjar bli lite tonårsgrejor, då är de utanför” 
 
“Fram till trean är det liksom ganska grundläggande läsning, matte och så där, i fyran kommer 

mycke mer lästal och det krävs mer av läsningen, är svårare böcker å så, så att man märker där, 
direkt tappar dom.” 

 
Två av pedagogerna har erfarenhet av åldersblandade klasser och kan se att den uppdelningen 
av eleverna kan ha en betydande fördel för de integrerade eleverna socialt då de inom 
klassens ram ges möjlighet att leka med elever som både är yngre och äldre än dem själva.  
 
Något som flera av pedagogerna ser som fördelaktigt med att integrera särskoleelever i 
grundskolan, är att mötet mellan olika människor ger en förståelse för varandras olikheter och 
att särskoleeleverna får stimulans av de övriga eleverna. Integreringen menar några av 
pedagogerna, kan å andra sidan även innebära en känsla av att inte vara som alla andra. En 
pedagog menar att särskolan som skolform kan innebära att eleverna skiljs från andra barn, att 
de klassificeras som en sorts människor som går på den skolan. En pedagog säger: 
 

“Det gäller att man som pedagog då och förälder till den här eleven då som är inskriven i 
särskolan att man är tydlig och talar om att de faktiskt har ett handikapp där, det kan jag känna, 
för det märker de efter ett tag i den vanliga skolan.” 

 
Andra fördelar och nackdelar med en skolgång som integrerad i grundskolan eller i särskolan 
har hos en av pedagogerna relaterat till om de har syskon i skolan och vill gå i samma skola 
som dem. Några menar även att för de elever som har svårt att vara i en stor klass, så kan 
särskolan vara ett bättre alternativ. Ytterligare en nackdel som flera av pedagogerna kan se, är 
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att skolgången i särskolan innebär tidiga morgnar och längre dagar när de har reseavstånd till 
skolan. 
 

5.1.2 Pedagogernas syn på skolform utifrån förutsättningar och behov. 
De flesta av pedagogerna tror att särskolan möjligtvis har andra förutsättningar än 
grundskolan att möta särskoleelevernas behov. En genomgående synpunkt hos de flesta av 
pedagogerna i undersökningen är att det finns för lite resurser för att tillgodose behoven hos 
de integrerade särskoleeleverna. De ser en avsaknad av personal, lokaler, material, och andra 
förutsättningar som behövs för att kunna möta de integrerade särskoleeleverna på ett bra sätt.  
Flera av dem delger att de tidigare haft tillgång till extra personal, som sedermera dragits in. 
Pedagogerna förklarar: 
 

“Har man särskola så måste kommunen fatta att det kostar pengar och lika i material alltså. Vi 
får ju inget extra där heller vet du. Det är lite skrämmande.” 

 
”fler skulle naturligtvis kunna integreras om vi hade resurser.” 

 
”med resursindragningarna som sker överallt så, ja, det är svårt att känna sig nöjd med arbetet, 

så är det ju, svårt att räcka till.” 
 
En pedagogs resonemang kring resursfrågan handlar också om vilka elever som får behållning 
av den resurs som är ämnad särskolebarnen. Hon säger: 
 

“Jag menar, vi har ju ändå två stycken som är ganska mycket, som äter resurs även då för de 
andra särskolebarnen som har lika mycket rätt att få.” 

 
Majoriteten av pedagogerna tror att eleverna på särskolan kan ha bättre förutsättningar 
kunskapsmässigt och att skolarbetet är mer anpassat efter deras nivå även om de inom 
grundskolan arbetar aktivt med att individanpassa för dessa elever. Två av pedagogerna 
förespråkar en eventuell ökad möjlighet för elevernas kunskapsmässiga nivå, när de går i 
grundskolan istället för på särskolan. En pedagog berättar: 
 

”fördelen att gå i en klass det är ju att de får stimulans av de andra eleverna och de kan faktiskt 
lära sig saker som de trodde att de inte kunde göra och då kan de ju vara till nackdel när de går 
i särskolan, att de sätter ribban för lågt helt enkelt. Att de kan utvecklas kanske inom flera 
områden som de kanske inte trodde riktigt.” 

 
 
En aspekt som några av pedagogerna ser som fördel för eleverna på särskolan är att de har 
högre personalstyrka vilket enligt många av dem ses som en bristvara inom grundskolan. Två 
av pedagogerna säger: 
 

”Vi skulle behöva ha en eller två till i den här gruppen, vuxna människor. För tittat du på hur 
särskolan till exempel i ……. ser ut så är det ju många vuxna på väldigt några barn, så jag 
tycker inte att de får det de behöver här.” 

 
”Jag tror att de får mer stöd och vuxenkontakt, får rätt kunskapsmässiga nivå och där de är 

kunniga och utbildade…” 
 
Flera av pedagogerna ser även ökade möjligheter för eleverna att stärka självförtroende och 
självkänslan i samband med en skolgång i särskolan då de menar att eleverna kommer fram 
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mer, vågar göra sin röst hörd och att de får känna att de kan. En pedagog tänker på en elev 
hon haft i grundskolan: 
 

”Hon kanske vågar i en grupp med färre elever som det är på särskolan. Då kanske hon får en 
chans att våga säga någonting. /…/  då kanske hon kan komma fram och få säga något ord, 
svara på någon fråga, få vara duktig.”  

 
En annan pedagog relaterar till tidigare erfarenheter.      
 

“Vi har ju skickat ner några barn som vi har haft på skolan för flera år sedan nu som hade det 
jättejobbigt här och inga kompisar, ingenting och var väldigt, väldigt svaga, så fick de komma 
ner till …. (särskolan), där de fick bli bäst. Å, vad de växte” 

 
Något som kan vara svårt när eleven har sin skolgång i grundskolan är huruvida eleven 
antagits som särskoleelev eller inte vilket har att göra med vilken läroplan eleven går under 
menar en av pedagogerna. 
 

“Det är rätt skönt när de kommer fram till att de är särskolebarn, det är ju det att i klassrummet 
så behöver ju inte jag känna pressen att det här barnet ska uppnå målen i år fem. De har ju sin 
läroplan, sina kursplaner och har inte alls samma krav. Det är avslappnande för både mig, 
barnet och föräldrarna att veta att de ska inte vara lika duktig som alla andra, utan de har andra 
mål.” 

 
En pedagog ser svårigheter när en elev är särskolemässig men inte är antagen till särskolan 
och inte går under särskolans kursplan.  
 

”Särskolan har andra mål att leva upp till och det här valet skulle kunna gå på målen från 
särskolan men måste då följa det andra och det fungerar inte i praktiken.” 

 

5.1.3 Pedagogernas syn på bäst lämpad skolform. 
Vilken skolform pedagogerna anser sig bäst lämpad för särskoleeleverna är en fråga där vissa 
av pedagogerna har gett ett alternativt svar på vad de anser men som under intervjuns gång 
övergått till att vara beroende av olika aspekter och därmed inte inneburit ett konkret svar. 
Några av pedagogerna har direkt besvarat med att de inte kan säga att det finns ett entydigt 
svar på den frågan. 
 
Den gemensamma synen kring frågan om vilken skolform som lämpar sig bäst relateras hos 
alla pedagogerna framförallt till individuella aspekter hos eleven men även till de 
förutsättningar som finns inom de olika skolformerna att tillgodose elevernas behov. En av 
pedagogerna uttrycker: 
 

”Jag tror att när man börjar se att de inte utvecklas, att de inte har några kompisar oavsett 
ansträngningar som man har gjort, kanske då tycker jag att då är det lättare, som då i vårat fall 
då att man får åka iväg och gå på särskola.” 

 
En pedagogs resonemang kring nackdelen med integreringen: 
 

“Nä, fungerar det socialt och har kamrater och man känner att man hinner med att hjälpa, det ska 
ju vara det då att man känner att det här barnets behov inte har blivit tillfredsställt på grund av 
att jag inte hinner med, då är det en nackdel.  
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Svaret på frågan om vilken skolform som är den bästa för särskoleeleverna bevarade en av 
pedagogerna med att hon ansåg att särskolan som skolform generellt sett passar dessa elever 
bättre, men att denna fråga sedermera övergick till att vara en, hos eleven, personlig fråga. I 
hennes resonemang beskriver hon hur hon själv först varit inne på att en elev borde ha sin 
skolgång i särskolan men att hon ändrat inställning då hon sett hur mycket som fungerade bra 
för den här eleven i grundskolan. Hon ger en bild av situationen: 
 

“Jag kan tänka mig att om hon hade hamnat i en särskolegrupp så kanske hon inte skulle ha fått 
utlopp för sin energi.” 

 
“Så jag tänker på det, om jag hade skickat iväg henne till särskolan, hade man tagit död på det 

kreativa.” 
 
”Är man en person då som vill vara med mycket där det händer så kanske den integrerade platsen 

är bättre.” 
 

En annan av pedagogerna ser ur en annan vinkel: 
 

”Jag har liksom aldrig betraktat dem som det här barnet som är särskolemässigt, den tanken finns 
ju inte utan det har varit ett barn bland alla andra, och alla är liksom personligheter och har 
sina egenheter /…/, alla barn och människor är så olika ändå, och så ska man liksom gradera 
upp så här så, jag menar vid olika tillfällen så befinner vi ju oss på olika skalor var och en, men 
ibland är man mera konstig och ibland är man mindre konstig. Det beror ju på vad det handlar 
om, det är ju vi vuxna också, så för att, det kan jag ju säga så här, att barn som har rätt till 
särskolan som utmärker sig mycket, mycket mer och då kanske det är lättare att ta beslutet att nu 
väljer vi den här skolformen och så byter man till särskola, men om det inte är så då?” 

 

5.1.4 Pedagogernas syn på föräldrainflytandet vid valet av skolform. 
Övervägande delen av pedagogerna är generellt sett positivt inställda till föräldrainflytandet 
vid valet av skolform för särskoleelever, även om flertalet haft skilda åsikter än föräldrarna 
om vilken skolform de ansett lämpa sig bäst för ett barn. En pedagog belyser att det är ett så 
pass avgörande beslut så föräldrarna måste få vara delaktiga och menar att det vore 
fruktansvärt om man skulle fatta beslut om andras barn. Flera av dem uttalar: 
 

”Föräldrarnas inställning avspeglar sig nog mycket vilken skolform man väljer och hur barnet 
uppfattar bytet.” 

 
”Det är viktigt att ha föräldrarna med sig, det tror jag är jätteviktigt.” 
 
”Det är ju bra när det är föräldrar som är intresserad och tänker på barnets bästa, då blir det 

ofta bra vad de än väljer.” 
 

 
Pedagogernas åsikter om föräldrainflytande har visat sig tendera olika beroende på vad de har 
erfarit i mötet med föräldrarna i samband med valet av skolform. En aspekt som också kan 
tydas är att de pedagoger som har goda erfarenheter av integreringen i grundskolan har 
förhållandevis en mer positiv inställning till föräldrainflytandet. Vid förfrågan om vilka som 
anses ha de bästa förutsättningarna att avgöra skolform så var det endast en pedagog som 
utelämnade förslag att föräldrarna skulle delta i beslutet.  
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Vem eller vilka som dessa pedagoger ansåg benägen att avgöra skolform för särskoleleverna 
utgjordes av många resonemang och funderingar. Majoriteten ansåg att flera aktörer skulle 
delta vid avgörandet och att de inte kunde hänvisa valet till en enda person men att fler av 
dem anser att de som gör utredningen av barnet bör har goda kunskaper i denna fråga och 
vara delaktiga.  En av pedagogerna menar att valet bör göras av personer som dels har 
erfarenhet av bägge skolformerna men även att någon som vet hur barnet fungerar i olika 
situationer. Föräldrarna enligt henne, kan ha svårt att avgöra den biten men att det är de som 
ser hur barnet mår när de kommer hem från skolan, om de får hem ett ledset eller ett glatt 
barn. Hon behandlar också vikten i föräldrarna engagemang, att sätta sig in i skolformerna, 
göra studiebesök och delta i skolan för att se vad som erbjuds och sedan göra ett val utifrån 
det. Även om de flesta anser att föräldrarna bör vara delaktiga vid valet av skolform så ser de 
svårigheterna i och med deras okunskap om situationen i skolan. Två av pedagogerna delger 
sin åsikt: 
 

”Ja, det är klart alltså, är föräldern väldigt mycket i skolan och ser hur eleven är i alla situationer 
för annars så är det ju vi som jobbar på skolan som ser eleven i alla de här vardagliga 
situationerna och ser vilka svårigheter de har och vilken hjälp de behöver. Då kommer man ju 
ändå tillbaka till det här med resurser.” 

 
”Jag tycker att det är lärarna, för jag tycker att man, lärarna ser hela skolsituationen och kan 

avgöra från fall till fall. Föräldrarna ser ju inte allt, de ser ju kanske inte. De hör ju bara från 
andra hur det fungerar. De ser inte hela situationen /…/ Definitivt lärarna.” 

 
Andra aspekter som också kommit upp bland flera av pedagogerna i samband med valet av 
skolform, är att det även bör ses till vilka förutsättningar skolan har att ta emot eleven. 
Ytterligare en tanke som framgår hos en pedagog när valet av skolform aktualiseras vid 
skolstart är att de som kretsar kring barnet som lärare, specialpedagoger, föräldrar ska delta 
men även att man ska lyssna på förskolans personal som har haft dessa barn tidigare.  
 
En pedagog tror att föräldrarna har en valmöjlighet men att kommunen inte erbjuder särskola 
på grund av beslut att behålla dessa barn inom kommunen, annat än om barnen är i behov av 
träningsskola. Hon menar att kommunen måste se till barnen och dess behov innan de 
placeras i grundskolan och även se till att det finns resurser att ta emot de här barnen. Hon 
uttrycker: 
 

”När kommunen tar hem dem så har kommunen ett ansvar /…/ det måste man ju axla.” 
 
”Visst ska man låta alla var med, men till vilket pris säger jag då. Vilka är det som ska må bra, 

kommunens pengar eller barnen?” 

5.1.5 Pedagogernas hanterande av skilda åsikter. 
Nästan alla pedagogerna har haft upplevelsen av att ha skilda åsikter än vårdnadshavarna om 
vilken skolform som varit bäst för en elev. Hur pedagogerna hanterat den situationen har sett 
olika ut. Några pedagoger har enbart accepterat vårdnadshavarnas beslut och gjort så gott de 
kunnat för att tillgodose barnets behov och gjort det bästa för barnet utifrån det. Flera av dem 
uttrycker: 

”Visst har det hänt att föräldrarna fattat beslut som man tyckt att, oj, det här var ju inte det bästa, 
men så här vill de.” 

 
  ”Vi har tyckt olika om vad som är bäst för det barnet men jag har aldrig sagt det rakt ut. Det kan 

jag inte avgöra heller. Jag har inte den kunskapen.” 
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 ”De flesta föräldrar är ju väldigt kloka och förståndiga och vill sitt barns bästa och då har de ju 

valt det bästa, som de har tyckt för stunden. /…/ Sä är det ju med alla barn. Man har ju alltid 
åsikter, man kan ju inte tycka lika.” 

 
En pedagog berättar om en episod när en förälder stod vid valet om eleven skulle antas som 
särskoleelev eller inte: 
 

” Jag nästan bad, (viskar ) Ja,skriv in honom, skriv in honom” 
 

Men hon menade att hon kunde ju inget säga. Föräldrarna frågade om resurser men hon ansåg 
att det var något hon inte kunde svara på utan hänvisade vidare till rektorn. Hon ansåg: 
 

“Jag kan inte gå in och ta dem, för jag menar om jag har gått in där så har jag talat om 
sanningen, att skriver du inte in honom så får du inte speciellt mycket hjälp och skriver du in 
honom så får du ändå inte hjälp.”  

 
En av pedagogerna menar att föräldrarna kan ha för lite förståelse för barnet och dess 
situation i skolan och att de många gånger inte riktigt förstår, vilket upplevs svårast. Ibland 
kan det därför kännas som att det vore bättre att föräldrarna inte tyckte så mycket menar hon, 
för att de vet för lite.  
 
Även om många pedagoger påtalar vikten av föräldrainflytandet och deras avgörande vid 
valet så visar det sig att pedagogen ser eleven utifrån en annan aspekt i mötet med barnet i 
skolan än vad föräldrarna ser. Några av pedagogerna pekar på en oförståelse och okunskap 
hos föräldrarna om barnets situation i skolan och agerar därefter för barnets skull genom att 
försöka påverka vårdnadshavarna i valet. En pedagog uttrycker: 
 

”Jag kan inte säga till föräldrarna att: - Du har fel, jag tycker att du ska göra så här. Det får man 
göra på ett proffsigt sätt i sådana fall. Oftast så vet man ju innan, hur jag ska lägga upp det för 
att det ska bli så positivt som möjligt, å köpa det vi säger. Men ibland så händer det ju att de har 
bestämt sig innan, då har vi ju inte så mycke val. Då måste man göra det bästa av det. 

 
 
En av pedagogerna berättade om en situation kring en elev där föräldrarna inte förstod barnets 
svårigheter och ansåg att det inte var något fel på henne.  De menade att det måste göras en 
utredning trots att eleven redan var utredd som särskoleelev och att skolformsfrågan 
aktualiserats för föräldrarna vid flertalet tidigare möten och konferenser. Pedagogen beskriver 
hur otroligt dåligt eleven mådde i skolan. När elevens frånvaro från skolan steg insåg de att de 
måste göra något för den här eleven. Det var kris och katastrofalt för eleven. Hon beskriver: 
 

”Jag sa till specialläraren att jag kommer att vara ganska hård mot föräldrarna nu, jag kommer 
att fråga om de har övervägt det här med att placera henne i särskolan, å det gjorde jag. Sa det 
att jag tycker att det bästa för henne nu skulle vara att börja på särskolan.” 

 
”Vi försöker övertyga föräldrarna när det inte fungerar. Vi är väldigt tydliga med det.” 

 
En av pedagogerna poängterar värdet i att vara klar och tydlig i samtal med föräldrarna och att 
man redan i förskolan för dokumentation som sedan skrivs ut och föräldrarna får läsa igenom 
och signera. Det menar hon kan vara bra att relatera till i samtal med föräldrarna och säga: 
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”Men vi pratade ju om det här för fem år sedan, att det ser ut att vara på det här viset. Många 
föräldrar förnekar ju också; - Nä, men det här har jag aldrig hört. Därför är det jätteviktigt med 
dokumentation. Då kan man gå tillbaka flera år i tiden och säga: - Nej, men du, jag nämnde 
faktiskt det här till dej. Kommer du inte ihåg det? 

 
En annan pedagogs utsaga visar på samma sak: 
 

”Man får prova sig fram å sen får man försöka samla på sig, dokumentera, å sen samla 
föräldrarna igen och titta. Det här går inge bra, ditt barn mår inte bra av att det blir så här. 
Kanske på sikt få dem att inse att ett annat alternativ vore bättre.” 

 
Något som visat sig när pedagogerna resonerat kring valet av skolform och föräldrainflytandet 
är att endast en av pedagogerna har delgett att de inom grundskolan har haft ett samarbete 
med särskolan och resonerat med dem kring dessa elevers skolsituation. I det fallet har 
särskolan även haft informationsmöten med alla föräldrar till integrerade särskoleelever samt 
att de i vissa fall även gått in och haft samtal med särskoleelever om deras situation i skolan. 
En annan av pedagogerna tar upp det, att hon ser en avsaknad av samarbete med särskolan. 

5.1.6 Pedagogernas syn på föräldrarnas situation. 
Alla pedagogerna i undersökningen visar på empati och förståelse för föräldrarna som är i 
situationen av att ha ett barn som är särskolemässigt. En av pedagogerna önskar att hon kunde 
säga till föräldrarna att de inte ska skämmas eller har någonting att skämmas för men tänker 
också att om hon själv skulle vara i den sitsen så skulle hon nog också skämmas. Hon tycker 
synd om dem på det viset att hon tror att de upplever att deras barn är dumma på något sätt 
när de ges möjlighet att bli inskrivna i särskolan och så är det ju inte. Flera andra pedagogers 
resonemang tyder på samma sak: 
 

”Det kan ligga en skam i att ha barnen i särskolan, fast det är så modernt i denna tid.” 
 

”Jag har ju den känslan att många föräldrar väljer integration i klasserna för att man är rädd att de 
blir utpekade annars eller klassad som sämre, tror att de får någon stämpel på sig.” 

 
En pedagog menar att föräldrarna många gånger kanske blundar för eller inte vill se 
problemet hos barnet och att det kanske i vissa fall är så att föräldrarna har problem själva och 
att utvecklingsstörningen hos barnet är ett arv från dem. Två av pedagogerna däremot ser 
situationen hos föräldrarna som en process: 
 

”Det är ju egentligen en väldigt lång process för en förälder att förstå att mitt barn är faktiskt 
begåvningshandikappat. Det kan ju ta flera år, så är det ju” 

 
”Det är tufft som förälder att naturligtvis få veta att mitt barn är särskolebarn. Det är ju alltid tufft 

och det här att de ska gå på en speciell skola. Det kan ta tid innan man landar i det och därför får 
man vara oerhört försiktig liksom när barnet går i en vanlig skola och man kommer fram till att 
så här är det så måste man tänka på att föräldrarna. Det är mycket känslor som går igång. Och så 
får man ju inte vara för brutal. Man måste låta det ha sin tid.” 

 
Flera av pedagogerna ser en svårighet med att föräldrarna får för lite information. En pedagog 
berättar när föräldrarna undrade varför deras barn skulle sitta och se på en massa andra 
konstiga barn på särskolan. Hon menade att hon fick förklara för dem vilka barn som går på 
särskolan och att hon många gånger fått förklara för föräldrarna. Hon uttrycker: 
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”Föräldrarna kanske inte riktigt vet vad särskola är för någonting och vet inte vad barnen får då för 
resurser men det låter jättegammaldags men så har jag upplevt det.” 

 
En av pedagog anser att föräldrarna får alldeles för lite stöd och menar att de borde få bättre 
information om vad de olika skolformerna har att erbjuda barnet. Hon menar att om barnets 
behov inte kan tillgodoses i grundskolan så måste de ges chansen att söka särskola. Hon anser 
också att föräldrainflytandets funktion till stor del är beroende av hur stark föräldrarna är. Hon 
uttrycker: 
 

”Föräldrarna är lite förlorare och ibland, inte alltid men ibland är det ju väldigt svaga föräldrar 
också som inte vill bråka, fightas, men det är klart att. Är du stark då tror jag liksom att du, då 
kan du ha ett himla inflytande. Är du svag då har du inte, du orkar inte ta tag i det här.” 

 

5.2 Sammanfattning av resultatet. 
Resultatet sammanfattas utifrån syftet med undersökningen att få ta del av några pedagogers 
tankar, attityder och erfarenheter av särskoleelever, deras vårdnadshavare och valet av 
skolform med föräldrainflytande, för att få en förståelse utifrån deras perspektiv. 
Sammanställningen av resultatet redovisas utifrån pedagogernas utsagor i förhållande till de 
forskningsformuleringar som svara upp mot undersökningens syfte. 
 
Fördelar och nackdelar som pedagogerna kan se med en skolgång i grundskolan eller i 
särskolan för särskoleelever visar sig vara beroende av olika faktorer men att integreringens 
funktion till stor del visar sig vara beroende av hur eleven fungeras socialt i skolan. Flera av 
pedagogerna menar att den sociala biten är svårare för pedagogen att tillgodose hos barnen än 
den kunskapsmässiga. Pedagogerna kan även se att umgänget för eleverna har att göra med 
elevens grad av utvecklingsstörning. De med lindrigare utvecklingsstörning har det lättare 
socialt och en skolgång för dem i särskolan skulle kunna vara en nackdel som innebär distans 
till skolkamrater och en hämmande social utveckling. För de elever som har haft det svårare 
socialt har det visat sig att byte av skolform från integrering i grundskolan till särskola har 
bidragit till ökat kamratskap. Något som alla pedagoger har uppmärksammat är att ju äldre 
barnen blir desto svårare får de socialt i och med att eleverna utvecklas olika, vilket blir mera 
påtagligt i takt med barnens ålder. De pedagoger som har erfarenhet av åldersblandade klasser 
kan se det som en fördel vid integreringen av särskoleelever då det ger möjlighet till kamrater 
som är både yngre och äldre än dem själva. För eleverna som individer så ses integreringen 
fördelaktig på så sätt att eleverna får möta varandras olikheter till skillnad från särskolan som 
kan ha en segregerande funktion, att eleverna kan bli klassificerade som en speciell grupp 
människor. 
 
Fördelar och nackdelar med en skolgång i särskola respektive grundskola relaterar 
pedagogerna även till de olika skolformernas förutsättningar att tillgodose elevernas behov. 
Kunskapsmässigt så anser många av pedagogerna att de saknar förutsättningar inom 
grundskolan att tillgodose elevernas behov. Flera av pedagogerna ser en avsaknad av resurser 
till skillnad från särskolan där de antar att de har fler personal och en mer anpassad 
undervisning för eleverna, trots att de anpassar på bästa sätt för de integrerade 
särskoleeleverna i grundskolan. Några av dem kan även se en fördel med en skolgång i 
särskolan, då eleverna ges ökade möjligheter att göra sin röst hörd och svara på frågor, vilket 
leder till ökat självförtroende och att de får känna att de är duktig. En nackdel som hos några 
av pedagogerna kan se för eleverna i särskolan är att ribban möjligtvis läggs för lågt. 
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Skolgången i grundskola kan därför innebära en ökad stimulans från de andra eleverna och att 
eleverna lär sig saker de inte trodde att de kunde.  
 
Föräldrainflytandet vid valet av skolform för särskoleeleverna är en aspekt som de flesta av 
pedagogerna ställer sig positiv till även om flera av dem upplevt att de haft skilda åsikter än 
vårdnadshavare om vilken skolform som lämpat sig bäst för en elev. Något som kan ses hos 
pedagogerna kring valet av skolform med föräldrainflytande är att deras inställning är 
beroende av vad de erfarit i mötet med särskoleelever och vårdnadshavare. En av 
pedagogerna påtalar med föräldrainflytandet att de dock kräver att kommunerna erbjuder 
föräldrarna ett alternativt val vilket hon ställer sig frågande till om det förekommer. 
 
En aspekt som några pedagoger påtalar i samband med föräldrainflytandet och dess funktion, 
är vikten av föräldrarnas inblick i skolan och en förståelse för elevens situation. Det är 
någonting som kan ses som en konsekvens av föräldrainflytandet, att vårdnadshavarna inte ser 
barnet i skolsituationen. I en av pedagogernas utsagor ges en tydlig bild av konsekvenserna av 
föräldrainflytandet då elevens skolsituation som integrerad upplevdes katastrofal och 
föräldrarna inte hade förståelse för elevens situation i grundskolan. I det fallet agerade 
pedagogen genom att vara tydlig och förespråka en skolgång i särskolan för föräldrarna på 
grund av att hon såg att eleven inte mådde bra. Pedagogernas hanterande, när de haft skilda 
åsikter än vårdnadshavarna, har visat sig på olika sätt. I denna pedagogs fall genom att agera 
medan de andra pedagogerna hållit sin åsikt för sig själv och gjort det bästa utifrån det. En av 
pedagogerna menar att de inte kan säga till föräldrarna att de valt fel utan i sådant fall måste 
det göras på ett proffsigt och positivt sätt. Det som även framgick från några av pedagogerna 
var att valet hos föräldrarna aktualiserats långt tidigare och att dokumentationen varit av 
betydelse att lyfta fram då föräldrarna förnekat sitt barns situation av att vara särskolemässig. 
I en av pedagogernas resonemang visade det sig att det fanns ett samarbete med särskolan och 
att särskolan gick ut med information till föräldrar som hade integrerade särskoleelever i 
grundskolan, vilket visade sig hos en annan pedagog då hon såg en avsaknad av ett samarbete 
mellan grundskolan och särskolan. 
 
Pedagogernas förståelse för vårdnadshavarnas situation genomsyras hos alla pedagogerna då 
flera av dem kan se att föräldrarna lever i en skam över sina barn och deras behov av att ha sin 
skolgång i särskolan. Två av pedagogerna pekar också på en förståelse om att det innebär en 
process för föräldrarna att ta till sig att deras barn är särskolemässigt. De ser även en 
betydelse i att som pedagog ta hänsyn till denna process hos föräldrarna. Några av dem kan 
även tyda en svårighet för föräldrarna när de inte har kunskapen om vad särskolan innebär 
och i de fall de inte får tillräcklig information om vad de olika skolformerna har att erbjuda 
deras barn. I denna fråga visade det sig i endast ett av pedagogernas resonemang att de hade 
ett samarbete med särskolan och att de informerade de vårdnadshavare som har särskolebarn 
integrerat i grundskolan. En pedagog relaterar även föräldrars svårigheter att se problemet hos 
barnet utifrån arvsanlag, att även föräldern kan ha någon form av utvecklingsstörning. 
 
Frågan om vilken skolform pedagogerna anser lämpar sig bäst för särskoleleverna kan de inte 
ge ett entydigt svar på utan att det är en fråga som hos eleven är individuellt förankrad och 
beroende av de förutsättningarna som finns att tillgodose elevens behov inom de olika 
skolformerna. Något som pedagogerna i flera av fallen påtalar är elevens sociala situation och 
att det till stor del har att gör med vilken skolform som lämpar sig bäst för eleven. En 
skolgång i särskolan kan ses hämmande för elever som träder fram och fungerar bra socialt 
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medan det kan ses positivt för de elever som har det svårt med kamratskap och i den sociala 
gemenskapen. Vid förfrågan om vilka aktörer pedagogerna ansåg ha bäst förutsättningar för 
att avgöra skolform för särskoleelever förekom flera förslag. De flesta ansåg att föräldrarna 
skulle vara med och avgöra men att resterande aktörer skulle innefattas av dem som hade 
goda kunskaper om de olika skolformerna samt de inom skolan, som hade kunskap om eleven 
och dess skolsituation.  
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6. Diskussion 
Diskussionen omfattas av en resultatdiskussion och en metoddiskussion samt avslutningsvis 
ett resonemang om fortsatta studier inom området. I metoddiskussionen redogörs för valet av 
metod, vad som har fungerat bra respektive mindre bra och vilka metoder som möjligtvis har 
påverkat undersökningen i någon riktning. I resultatdiskussionen förs ett resonemang kring 
resultatet utifrån de fem intervjuade pedagogerna i förhållande till tidigare forskning och den 
bakgrundsbild som ges vid inledande skedet av uppsatsen. Avslutningsvis ges förslag och 
diskussioner om vidare forskning inom området. 
 

6.1 Metoddiskussion 
Intervju som metod gav en bred bild utifrån några pedagogers tankar, åsikter och erfarenheter 
av särskoleelever, deras vårdnadshavare och valet av skolform med föräldrainflytandet, vilket 
var syftet med undersökningen. Genom personliga intervjuer kunde informanterna utveckla 
svaren och ge en förklaring utefter sina egna erfaranden och ställningstaganden. En svårighet 
som upplevdes på frågan om fördelar respektive nackdelar med en skolgång i särskolan för 
särskoleelever, var att det fanns en viss svårighet för dessa pedagoger att svara på frågan. De 
flesta av pedagogerna hade ringa erfarenheter av särskolan som skolform vilket några 
uttryckte direkt genom att uttala det eller indirekt genom antaganden. Eftersom 
undersökningen utgick ifrån pedagoger med erfarenheter från grundskolan, så blev svaren i 
sig inte felaktiga då de svarade utifrån sina förutsättningar, vilket ändå var syftet med 
undersökningen. 
 
Strukturerad intervju med bestående frågor att förhålla sig till var bra så till vida att det 
innebar trygghet och kontroll under de första intervjuerna vilket eliminerade känslan av 
osäkerhet som oerfaren och ringrostig i situationen av att vara intervjuare. En nackdel med 
förutbestämda frågor var att svaren gled in i varandra men det kunde även ses positivt 
eftersom frågorna både gavs möjlighet till spontana svarsalternativ och medvetet genomtänkta 
svar efter att frågan ställts.  
 
Trost (2005) tog upp att när deltagarna bestämmer platsen för intervjun är det viktigt att i 
efterhand se till hur detta kunde ha påverkat resultatet. Av resultatet att döma samt genom 
iakttagelser av informanterna, så är upplevelsen positiv av att intervjun ägde rum inom den 
skolan där de arbetar. Under intervjutillfället uppmärksammades hos några av pedagogerna att 
de i sina funderingar relaterade tankar och upplevelser till den omgivna miljön där 
erfarenheterna befäst sig vilket kunde speglas i deras kroppsspråk. Det som har kunnat 
påverka resultatet av att intervjun ägde rum i pedagogernas närmiljö, vilket skulle kunna vara 
osäkerhet om deras anonymitet gentemot personal och andra som rör sig inom skolans 
väggar, men det kunde inte synliggöras i någon av dessa intervjuer.  
 
Alla informanterna gav tillstånd till bandinspelning, vilket gjorde att jag som intervjuare 
kunde koncentrera mig på att lyssna och visa intresse för pedagogernas erfarenheter, tankar 
och åsikter istället för att ägna intervjun åt att anteckna.  Det jag kunde känna med 
bandspelaren var att den var ett lite grann av ett störande moment för både mig och 
deltagarna. Då inspelningen på band var den enda dokumentationen av resultatet fanns viss 
osäkerhet över att den plötsligt skulle sluta fungera eller på annat sätt bidra till att data gick 
förlorad, vilket gjorde att koncentrationen med jämna mellanrum upptogs av att kontrollera 

  32



 

den. Hos informanterna kunde i något fall observeras att även deras blickar ibland, medvetet 
eller omedvetet, upptogs av bandspelaren. Bandinspelningens påverkan kan ha bidragit till att 
spontana tankar och reflektioner korrigerats innan uttalande men inget pekar på det 
bevisligen.  
 
En viktig aspekt som missades vid första kontakten, var att informera deltagarna om mitt 
telefonnummer muntligt som ett komplement till det missivbrev som sändes via e-post till 
deltagarna. Att enbart förlita sig på tekniken var ogenomtänkt eftersom problem med det 
kunde ha bidragit till att jag blivit totalt otillgänglig för deltagarna. Lyckligtvis efterfrågade 
några deltagarna mitt telefonnummer, vilket utgjorde upptäckten av misstaget under de första 
kontakterna med deltagarna.  
 
Loggboksanteckningar som förts under hela examensarbetet har varit av stor betydelse vid 
analysering och diskussion kring resultatet i förhållande till metod och relatering till tidigare 
forskning. Spontana tankar och reflektioner mellan varje moment har dokumenterats vid de 
tillfällen de dykt upp, vilket troligen har bidragit till att se djupare och mer genomtänkta 
reflektioner och samband mellan de fem intervjuerna och den tidigare forskningen.  
 

6.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att ta del av några pedagogers tankar, åsikter och erfarenheter av 
särskoleelever, deras vårdnadshavare och valet av skolform med föräldrainflytande. Resultatet 
från de fem intervjuade pedagogerna har gett en bred bild av situationen av särskoleelevers 
integrering, valet av skolform och föräldrainflytande då pedagogernas delgett sina olika 
erfarenheter. Dessa aspekter som pedagogerna belyst är viktiga att ha med sig som pedagog i 
grundskolan eftersom mötet med särskoleelever och deras vårdnadshavare är eller kan, när 
som helst, bli en del av pedagogers vardag i skolan.  I mötet med såväl vårdnadshavare som 
elever är dessa pedagogers upplevelser något att beakta för en ökad förståelse för deras 
situation, pedagogers situation och andra aspekter som är av betydelse för föräldrainflytandet 
och valet av skolform för särskolelever.  
 
En aspekt som speglar sig i pedagogernas diskussioner är att den sociala biten och elevernas 
kamratskap är av stor betydelse vid valet av skolform och huruvida integreringen för en elev 
fungerar. Barnens sociala umgänge med kamrater kan i pedagogernas resonemang tydas som 
en av de viktigaste delarna för hur situationen fungerar i skolan. Enligt Graninger & Loven 
(1994) och Grunewald & Olsson (1997) är det något som inte aktualiserades förrän på 1960-
talet att dessa barn ansågs vara i behov av stimulering och kontakt med andra barn. Det är 
även något som två av pedagogerna påtalar i förhållande till en skolgång som integrerad elev i 
grundskolan, att barnen får draghjälp av de andra barnen och ges möjlighet till utveckling. 
Genom integreringen ges de ökade möjligheter att lära sig och träna det sociala samspelet. 
Det är någonting som Englund (1993) nämner i samband med föräldrars valmöjlighet, att 
deras val värderas högre än att barnen får möta varandras olikheter. Uppfattningen av hans 
resonemang är att valet kan leda till segregering mellan människor och ökad distans till olika 
slags människor, liksom en av pedagogerna relaterar till särskolan som skolform, att de kan 
klassificeras som en slags människor som går på den skolan och att integreringen kan ge 
elevens känsla, av att vara annorlunda, mera påtaglig.  
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Något att beakta och ha i åtanke som pedagog i grundskolan är fördelar som visat sig i två av 
pedagogernas uttalanden, att deras erfarenheter av åldersblandade klasser har varit positivt för 
de integrerade särskoleeleverna då de haft möjlighet att leka med barn i olika åldrar. I 
förklaringen i bakgrunden om vad utvecklingsstörning innebär så redogörs att de som har en 
utvecklingsstörning har en långsammare utveckling. Det har även visat sig i alla intervjuerna 
med pedagogerna att svårigheterna för särskoleeleverna som integrerade ökar i takt med 
barnens ålder. De flesta har menat att integreringen, för många elever, har fungerat i de yngre 
åren i grundskolan men att det därefter blivit mer aktuellt med särskolan som skolform. I 
Frostad & Piljs (2007) studie visade det sig att elever i år fyra hade högre socialt umgänge än 
de som gick i år sju och även, i fråga om sociala grupperingar, att eleverna som ingick i så 
kallade subgrupper var färre för de äldre eleverna än för de yngre. Det ses även i 
Utbildningsdepartementet (1994), där integreringen kan ses som nedbrytande istället för 
positiv i takt med barnets ökade ålder. Likaså i Tidemans (2000) studie kan föräldrarna skåda 
att ju äldre barnen blir desto färre kamrater får de. Dessa iakttagelser kan vara fördelaktigt att 
som pedagog ha med sig i mötet med särskoleeleverna och deras vårdnadshavare, men även 
vid sammansättningen av elever i skolan. Den åldersblandade klassindelningen kan i detta 
sammanhang visa på att det är någonting att beakta vid klassuppsättningar i skolan eftersom 
alla barn utvecklas i sin takt, inte bara de integrerade särskoleeleverna. Om dessa 
åldersblandade klasser möjliggör elevernas umgänge med andra barn så borde inte 
utanförskapet för eleverna bli lika påtagligt. Även kunskapen om elevernas ökade svårigheter 
med åldern är en aspekt att som pedagog ha i åtanke eftersom det kan ge en naturlig 
förklaring och en förståelse för om elevers svårigheter stiger med åldern som integrerad i 
grundskolan. Det kan även användas och relateras till i samtal med vårdnadshavarna om de 
anser att deras barns kamratskap minskar när eleven kommer upp i de högre skolåren. 
 
Ett problem som flera av pedagogerna stött på, i samband med integreringen av särskolelever, 
är att de har saknat förutsättningar för att ta emot särskoleeleverna på ett bra sätt. De ser en 
avsaknad av resurser, personal och material som de tror är en fördel för eleverna på särskolan, 
att de har ökade resurser med mera personal och kan tillstå eleverna en mer anpassad 
undervisning på deras nivå. Flera av pedagogerna har ansett att de gjort på bästa sätt men att 
de ändå saknar förutsättningar. I samband med det påtalar en pedagog kommunens ansvar i 
denna fråga och undrar om det är kommunens pengar som ska må bra eller barnen. Det som 
fångar tankar och funderingar är om det förefaller sig så att vissa kommuner väljer att ha sina 
barn integrerade i kommunen på grund av att det innebär en lägre kostnad, än att eleverna har 
sin skolgång i särskolan i en annan kommun. Det är något som diskuteras även i andra länder. 
Se t.ex. Warnock (2005).  
 
Föräldrainflytandet vid valet av skolform är dock beroende av att de ges ett alternativt val och 
vad kan det bero på att föräldrarna inte ges möjlighet att även välja skolgång i särskola? I 
Propositionen 1994/95:212 påtalas vikten av att föräldrarna fattar beslutet vid val av 
skolform, så varför ges de inte möjlighet att välja fritt? Kan det tänkas bottna i en ekonomisk 
fråga? Kvar står den ekonomiska kampen för dessa barn idag, liksom för Emanuella Carlbeck 
under 1800-talets slut med dålig ekonomi (Grunewald & Olsson 1997). Vårdnadshavarna ges 
i och med lagen om föräldrainflytande rätt att delta vid valet av skolform och kan alltså om en 
elev erbjuds särskola neka eleven en skolgång där för att istället ha sin skolgång som 
integrerad i grundskolan (Sveriges riksdag 1997) till skillnad från hur det var under mitten av 
1900-talet då föräldrarna tvingades strida för att slippa skicka sina barn till särskola ( 
Grunewald & Olsson 1997). Om man dessutom ser 60 år bakåt i tiden, så tvingades 
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föräldrarna överlämna sina barn helt till skolan när de hade sin skolgång i särskolan ( 
Graninger & Lovén 1994). Föräldrainflytandet förutsätter trots allt att föräldrarna ges en 
valmöjlighet.  
 
Synen på vårdnadshavarna har genom tiderna inneburit en enorm förändring. Under 1800-
talet såg Emanuella, som öppnade den första anstalten för de sinnesslöa barnen, sin uppgift att 
hjälpa föräldrarna med sina barn. De sinnesslöas åkommor ansågs härstamma från föräldrarna 
och moderns kärlek till sitt barn ansågs enbart ställa till problem under den här tiden 
(Grunewald & Olsson 1997). Läkarnas uppgift var att separera och befria föräldrarna från 
dessa barn (Grunewald & Olsson 1997 , Graninger & Lovén 1994) och det låg en skam över 
de föräldrar som hade utvecklingsstörda barn ( Graninger & Lovén 1994) som levde kvar 
ända fram till 1950-talet. Enligt flera av pedagogerna så tror de att föräldrarna även i dag 
lever med en skam över att ha ett barn som inte är som alla andra och att skolgången i 
särskola kan innebära ett utpekande och en känsla av att känna sig klassificerade som sämre. 
Någon av pedagogerna relaterar det även till ett förnekande hos föräldrarna. Två pedagoger 
menar att det kan ta ett tag för föräldrarna att inse att deras barn har ett begåvningshandikapp 
och att det kan innebära en lång process för föräldern att förstå och att man som pedagog 
måste vara försiktig i mötet med föräldrarna. Förståelsen för föräldrarnas situation är en viktig 
aspekt att ha med sig som pedagog i mötet med vårdnadshavarna. Vid kontakt med barnens 
vårdnadshavare kan denna lärdom vara av betydelse eftersom okunskap om deras känslor och 
deras situation skulle kunna leda till missförstånd och konflikter. Om det nu skulle förhålla 
sig så att föräldrarna har svårt att ta till sig barnets diagnos och kanske till och med förnekar 
det, så skulle detta som pedagog och i samarbetet med föräldrarna kunna upplevas som att 
föräldrarna inte vill sitt barns bästa. Fast och andra sidan så kan det leda till, som en av 
pedagogerna erfarit, att barnets situation som integrerad i grundskolan blir katastrofal och att 
barnet mår dåligt på grund av att föräldrarna inte tar till sig eller ser till barnets skolsituation. I 
hennes resonemang och i enighet med hennes erfaranden så ges en tydlig bild av dilemman 
som kan ses vid valet av skolform med föräldrainflytande gällande särskoleelever. Även om 
föräldrarna har rätt att fatta det slutgiltiga beslutet i skolformsfrågan så ses en förståelse i 
pedagogens agerande, då hon ser ett barn i skolan som inte mår bra.  
 
I Skolverkets rapport (2002) ges utifrån föräldrarnas perspektiv negativa erfarenheter av 
föräldrainflytandet på grund av att de ansett att skolan haft skilda åsikter om skolform för 
eleverna och att de känt sig motarbetade i valet. Det skulle kunna förklaras med som en av 
pedagogerna beskriver, att elevens situation i skolan är katastrofal, och en känsla hos denne 
att något måste göras, att hon måste agera utifrån det och påverka föräldrarna, trots att de har 
rätt att välja. Något som också ses hos pedagogerna är att de saknar förutsättningar och 
resurser att ta emot de integrerade särskoleeleverna vilket skulle kunna utgöra en strävan om 
att eleverna ska ha sin skolgång i särskolan, där de får den hjälp och det stöd de behöver. 
Waller (1932) har sin åsikt att lärare och föräldrar har olika förhållande till barnet och menar 
att lärarna ser ur skolans perspektiv och till barnet intellektuellt medan föräldrarna har mera 
känslomässig och nära relation till barnet och ser till barnets hela utveckling och menar att de 
därmed är naturliga fiender (Waller 1932 refererad i Eriksson 2004). I intervjuerna med de 
fem pedagogerna, om man ser sammantaget till deras inställningar till dessa barn så håller jag 
inte riktigt med Waller i hans resonemang. Visst ser de utifrån skolans perspektiv men om 
man ser till deras inställning till barnet, så utgår de ifrån eleven och dess behov, inte bara 
intellektuellt. Enligt min åsikt så ser de till individerna och dess behov men att 
förutsättningarna för barnen inom de olika skolformerna har en viss påverkan vid valet. Det 
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kan ge en förklaring till föräldrarnas upplevelser av att valet inte ansetts som ett reellt val 
vilket visar sig i Skolverket (2002), Tideman (2000) samt även i Jakobson (2002). Särskolan 
har för många varit ett val grundat på att få resurser till sina barn.  Jag kan förstå känslan av 
att valet inte upplevts varit reellt, eftersom föräldrarna ansett att det varit ett val utifrån 
resurser.  Det kan även tydas i pedagogernas åsikt om de bägge skolformerna, att särskolan 
verkar ha andra möjligheter att ta emot dessa barn och att grundskolan har sämre 
förutsättningar att tillgodose elevernas behov. I SOU 2004:98 anses att resurserna borde vara 
individuellt förankrade oberoende av inom vilken skolform eleven har sin skolgång. Det kan 
ses som någonting att se över kring valet av skolform för dessa elever och för ett ökat 
föräldrainflytande eftersom skolformsfrågan till stor del verkar ha att göra med de resurser 
som finns att tillgå.    
 
Pedagogernas inställning till föräldrainflytandet är att de anser att det är viktigt att föräldrarna 
är delaktiga och ska vara med och välja skolform för sitt barn men att det ändå förutsätter att 
de sätter sig in i de olika skolformerna och att föräldrainflytandet är beroende av att 
vårdnadshavarna har en inblick i skolan. I Propositionen 1994/95:212 redogörs för vilken 
information vårdnadshavarna bör få i samband med valet av skolform, vilka förutsättningar de 
olika skolformerna har att tillgodose elevens behov samt vilka krav föräldrarna kan ställa på 
skolan. Några av pedagogerna menar att föräldrarna får för lite information om de olika 
skolformerna och som en pedagog påtalar, att föräldrainflytandets funktion har att göra med 
om föräldern är stark och orkar fightas. I Tideman (2000) nämner vårdnadshavarna, i likhet 
med pedagogen, att det handlar om att strida för att få barnet behov tillgodosett och att det är 
av betydelse som förälder att vara engagerad och ha kunskap vid föräldrainflytandet. För ett 
fungerande föräldrainflytande så tyder det på en förutsättning av god information och inblick 
inom de olika skolformerna för att kunna fatta beslut. Det som på något sätt kan kännas lite 
oroväckande är att det endast i ett av fallen förekom samarbete mellan särskolan och 
grundskolan, vilket borde vara en självklarhet i denna fråga. I det fallet samarbetade särskolan 
med enskilda fall men även informerande till alla vårdnadshavare som hade integrerade 
särskoleelever i grundskolan. Ett gemensamt informationsmöte borde ha en positiv effekt då 
föräldrarna ser att det finns andra föräldrar i samma situation. Ytterligare en aspekt som kan 
ses positiv är att föräldrarna får fakta och information om skolformerna och dess 
konsekvenser utan att det pekar på enskild individ och direkt bli en personlig fråga. Det borde 
i sin tur kunna innebära att föräldern ges möjlighet till att tänka över sitt barns skolgång utan 
att känna press att eventuellt beslut måste fattas. Tanken är att det kan innebära att föräldrar 
som har svårt att se sitt barns ”diagnos” kan smälta informationen i lugn och ro och samtidigt 
se att det inte är något ovanligt utan att det finns fler familjer och föräldrar i liknande 
situation. En pedagog påtalade att en förälder frågade varför deras barn skulle gå i särskolan 
bland alla konstiga barn där. Informationen visar sig i Tideman (2000) vara av stor betydelse 
för föräldrarna vid valet av skolform.  
 
Frågor och funderingar som dykt upp i resonemang om särskoleelever och valet av skolform 
med föräldrainflytande har varit hur skolan och dess olika skolformer ska vara uppbyggda 
egentligen. Det talas om en skola för alla, alla människors lika värde och som det ser ut idag 
så segregeras eleverna för att de inte klarar av situationen inom de olika skolformerna. Om 
man ser till resultatet, så visar det sig att elevernas sociala umgänge är betydelsefull aspekt att 
ta hänsyn till vid valet av skolform. Två av pedagogerna kan även se fördel med 
åldersblandade klasser för särskoleeleverna så kanske det vore bättre att se till att förändra 
hela skolväsendet i stället för att förändra och reglera med olika skolformer för eleverna. På 
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ett sätt ligger problemet idag hos eleven eftersom det är eleven som förflyttas. Det kanske 
vore en idé att förflytta problemen från eleven till skolan istället. Alla är vi olika och 
utvecklas olika, likväl som dessa särskoleelever så antingen kanske ett införande av klasser 
utefter barnens utvecklingsnivå i stället för ålder vore ett sätt att möta elevernas olikheter eller 
eventuellt att åldersindelat skolsystem slopas helt. Det kanske skulle vara bättre att se till var 
och ens mognad och utveckling i stället för hur gamla barnen är. Det i sin tur skulle även 
kunna leda till att barnen slipper gå inom specifika skolformer, slippa resa och ha sin 
skolgång utanför sin hemmiljö som en skolgång i särskolan kan innebära.  Kanske skolan 
skulle förändras till att möta alla barn oavsett ålder på den utvecklingsmässiga nivå där de 
befinner sig och att resurser förlades till eleven och inte till skolan. 
 

6. 3 Vidare forskning 
En intressant iakttagelse som framkommit under två av intervjuerna är att integreringen av 
särskoleleverna i grundskolan har visat sig fungera relativt bra i åldersblandade klasser. 
Utifrån endast fem pedagogers aspekter kan detta resultat inte generaliseras så till vida att det 
går att säga att åldersintegrerade klasser fungerar bättre utan att det visat sig utifrån två 
pedagoger i undersökningen. I och med att integreringens funktion för en elev till stor del 
visat sig ha att göra med om de har kamrater eller inte samt att det pekat på att umgänget för 
dessa barn underlättar i åldersblandade klasser vore det en aspekt att undersöka vidare kring. 
Vidare forskning skulle kunna utgöras av en undersökning om kamratrelationernas 
förekomster för dessa elever i åldersblandade klasser gentemot åldersbeständiga klasser, för 
att se om det utgör någon större skillnad. Resultatet av en sådan undersökning skulle kunna 
vara en utgångspunkt för hur man genom gruppkonstellationer skulle kunna underlätta en 
skolgång för dessa elever. Forskning baserad på gruppkonstellationernas påverkan borde även 
göras utifrån alla elever på skolan för att se att en eventuell åldersblandad konstellation 
gynnar alla elever innan möjlig förändring kan träda i kraft.  
 
Valet av skolform med föräldrainflytande är något som också berör särskolans personal. 
Denna studie utgår ifrån pedagoger med erfarenhet av särskoleelever inom grundskolan som 
har ringa erfarenheter av särskolan som skolform, utan ger en bild av särskolan utifrån deras 
erfarenheter, tankar och åsikter. Detta är även en minimerad undersökning som inte kan 
generaliseras. Vidare forskning inom detta område skulle kunna utgöras av en mera 
omfattande undersökning av ett större urval informanter som både arbetar inom grundskolan 
och inom särskolan för att ge en mera rättvis bild av de olika skolformerna utifrån erfarna 
pedagoger inom bägge skolformerna.  
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Bilaga 1 
 
Gävle den 19 september 2007 
  
 
Tack för Ert deltagande i en studie som handlar om valet av skolform för 
särskoleelever. 
  
Med anledning av att särskoleelever, ges möjlighet till en skolgång i särskolan eller som 
integrerad elev i grundskolan, finns ett intresse av att ta del av lärares tankar och erfarenheter 
kring dessa elever och valet av skolform. 
 
Studien riktar sig till ett antal pedagoger inom grundskolan i Gävleborgs län och kommer att 
utföras genom intervjuer. Deltagandet sker anonymt och är frivilligt och som medverkande i 
intervjun har Ni rätt att när helst Ni känner avbryta Ert deltagande. Tiden för intervjun 
beräknas som längst ta en och en halv timme och kommer att spelas in på band, om Ni ger Ert 
medgivande. Alla svar och datamaterial kommer att behandlas konfidentiellt och inget av det 
som sägs kommer att kunna kopplas till enskild individ. Kassettbanden arkiveras sedan på 
Högskolan i Gävle under ett år för att sedan demoleras. 
Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för 
lärarutbildningen på Högskolan i Gävle. 
 
Vid frågor och funderingar angående studien kontakta mig gärna.  
 
 
 
XXXXXXXXX                                                      
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 
Telefon: XXXX-XXXXX 
Mailadress: XXXXXXXXXXXX 

Handledare: XXXXXXXXXXX 
Telefon: XXXXXXXXXXX 
Mailadress: XXXXXXXXXX 
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Bilaga 2 
 
 
Intervjufrågor 
 
 
1, Berätta om dina erfarenheter av elever inskrivna i särskolan. 
 
I fråga om elever som är inskrivna i särskolan:  
 
2, Vad anser du är fördelarna för dessa elever med en skolgång i särskolan? 
 
3, Vad anser du är nackdelarna för dessa elever med en skolgång i särskolan? 
 
4, Vad anser du är fördelarna för dessa elever med en skolgång som integrerad elev i 
grundskolan? 
 
5, Vad anser du är nackdelarna för dessa elever med en skolgång som integrerad elev i 
grundskolan? 
 
6, Vilken skolform anser du lämpar sig bäst för elever inskrivna i särskolan och varför?  
 
7, Vad anser du om föräldrainflytandet vid val av skolform för elever inskrivna i särskolan?   
 
8, Har du någon gång upplevt att du har skilda åsikter än vårdnadshavare i fråga om valet av 
skolform?  
(Om ja: Vad har de skilda åsikterna bottnat sig i och hur har du hanterat den situationen? 
Berätta.) 
 
9, Vilka anser du har de bästa förutsättningarna att avgöra vilken skolform som är bäst för en 
elev inskriven i särskolan?  
 
10, Är det något annat du tycker är viktigt att ta upp eller någonting som du vill kommentera 
ytterligare? 
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