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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta arbete har varit att utifrån olika professioners uppfattning belysa och få 

förståelse för och kunskap om vilka faktorer som påverkar barn, som befinner sig i gränszoner 

mellan olika skolformer, och deras möjligheter till rätt stöd och skolform, samt uppfattning 

om vilka konsekvenser det kan innebära. I studien används en kvalitativ metod bestående av 

intervjuer med fem personer i olika professioner vilka haft insikt i arbetet med 

grundskoleelever. Empirin analyserades utifrån ett fenomenologiskt perspektiv mot social-

konstruktionistisk teori och tidigare forskning. Resultatet visade att faktorer som brist på tid 

för undervisning samt brist på resurser i form av kompetens har bidragit till en ökad 

kategoriseringsprocess inom grundskolan. I den processen har diagnosen fått en viktig roll 

som faktor i fördelningen av skolans resurser. En slutsats som framkom var att med mera tid 

och rätt resurser i grundskolan kan konsekvenser av diagnostisering av barn i behov av 

särskilt stöd undvikas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord som används i studien är: utredning, Lärstödsteamet, kategorisering och diagnos. 



  

ABSTRACT 

Categorization in primary school – Students in needs of special support. 

The purpose of this work has been on the basis of various professions perception illuminate 

and obtains understanding and knowledge about the factors that affect children, who are in the 

border zones between different types of school, and their options for legal aid and type of 

school, and understanding of the consequences it may mean. The study used a qualitative 

methodology consisting of interviews with five people in different professions who had 

insight into the work with elementary school students. The empirical data were analyzed from 

a phenomenological perspective on social constructivism theory and previous research. The 

results showed that a factor such as lack of time for teaching and a lack of resources in the 

form of expertise has helped to enhance the categorization process in elementary school. The 

process has been diagnosed with an important role as a factor in the distribution of school 

resources. One conclusion that emerged was that with more time and the right resources in 

primary schools can impact the diagnosis of children with special needs should be avoided.  
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1. INLEDNING 

Sedan kommunaliseringen av särskolan 1991 har en ökning skett av antalet elever som är 

inskrivna i särskola. Tideman (2000, s.235) förklarar denna ökning som en ökad social 

kategorisering av barn med svårigheter i skolan. Molin (2008, s.191) menar att denna ökning 

kan ses som en ”tyst revolution” då kategoriseringen av särskoleelever har ökat markant. 

Enligt Tideman och Rosenqvist (2005, s.16) uppdagas barns svårigheter ofta i skolmiljön. Sett 

utifrån det miljörelaterade handikappbegreppet utgör handikappet inte en egenskap hos 

individen, utan är något som skapas genom individens interaktion med den omgivande miljön 

(Regeringens proposition 2002/03:35). Då kriterierna är oklart definierade, när det gäller 

gränsen mellan det som betecknas som svagbegåvning och utvecklingsstörning, utgör detta en 

svårighet i fastställandet av insatser för individen i en utredning (Jmf. Tideman, 1994, s.8; 

Frithiof, 2007, s.211). Kategorisering kan likställas med att individen får sin diagnos som i sin 

tur ger rätt till olika insatser. Diagnostisering kan därigenom utgöra en särskiljning av 

individer som är i behov av stöd och det kan vidare leda till antingen social exklusion 

(utanförskap) eller inklusion (inkludering) (Jmf. Blomberg, 2006, s.12, 66; Blom, 1998:28, 

s.12). För att få tillgång till extra insatser krävs en diagnos, där diagnosen kan leda till 

särskiljning och utanförskap för individen. När ett barn får det stöd som det behöver 

inkluderas dessa barn åter i skolans miljö. 

 

Problemformulering 

Den ökade kategoriseringen är intressant att studera och utgör bakgrunden till vårt ämnesval 

inom socialt arbete med sociologisk inriktning, där vi fokuserar på barn som är i behov av 

stöd i skolan. Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metod med hjälp av intervjuer för 

att därigenom kunna förstå professionernas syn och ta del av deras erfarenheter och perspektiv 

när det gäller det valda ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009, s.17). Beträffande det empiriska 

materialet har vi valt att begränsa oss till intervju med två rektorer och ett av de 

”Lärstödsteam” som arbetar inom grundskolan i årskurs 1–6. Vilka vi i fortsättningen kommer 

att benämna ”professionen” eller ”professionerna”. Teamet innefattar professioner som 

specialpedagog, kurator och sjuksköterska. Samtliga intervjupersoner är delaktiga i den 

utredningsprocess som ligger till grund för om eleven placeras i särskola. De möter barnen i 

ett tidigt skede då barnens svårigheter uppdagas. Rektorn har en beslutsfattande roll och är 
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den som godkänner en utredningsansökan. Lärstödsteamet är indelat i tre olika 

lärenhetsområden och utgör en viktig del i den stödprocess där personalens uppdrag handlar 

om att på olika sätt hitta stödjande åtgärder för att barn ska komma vidare i sitt lärande. När 

eleven uppvisar behov av stöd gör teamet efter en inkommen ansökan en utredning. Teamet 

utreder vilka barnens svårigheter är ur tre aspekter: sociala, pedagogiska och medicinska 

områden. Utredningen utgör också grunden för en eventuell psykologbedömning. Dessa 

konsekvenser kan i sin tur innebära begränsningar för individen (SOU, 2003:35, s.75f). Enligt 

informationsmaterial som Skolverket (2009) utgivit tydliggörs begränsade möjligheter för 

högre studier och arbetsliv för de elever som läser enligt särskoleplanen. Resultatet av denna 

studie skulle kunna bidra till en förståelse av de olika professionernas syn när det gäller den 

kategorisering som sker genom diagnostiseringen. Lärstödsteamet arbetar efter en 

likabehandlingsplan där stödåtgärder kring barn skall beskrivas. Likabehandlingsplanen har 

som syfte att vara främjande för elever och barns lika rättigheter oberoende av etnisk 

tillhörighet, kön, religion, sexuell läggning samt funktionshinder. Planen ska vara 

förebyggande och förhindra kränkande behandling och trakasserier. Målsättningen med denna 

studie är att tydliggöra faktorer som kan påverka möjligheten att ge barn rätt stöd i skolan. 

Studien handlar om gränszonsbarn, barn som skulle kunna gå kvar i grundskolan med extra 

stöd. Samtliga professioner som vi intervjuat har erfarenhet från grundskola och särskola och 

möter i sina yrken de barn som studien riktar fokus på. 

 

Syfte 

Syftet är att utifrån olika professioners uppfattning belysa och få förståelse för och kunskap 

om vilka faktorer som påverkar barn, som befinner sig i gränszoner mellan olika skolformer, 

och deras möjligheter till rätt stöd och skolform, samt uppfattning om vilka konsekvenser det 

kan innebära. 

 

Frågeställningar 

– Hur initieras en utredning? 

– Hur sker samarbetet i och utanför Lärstödsteamet? 

– Vilka faktorer styr kategoriseringen i grundskolan och vilka konsekvenser får den? 
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Definition av centrala begrepp 

Särskola är en egen skolform där barn med en utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd. Barn som inte befaras nå målen i grundskolan, har rätt att söka 

särskola efter en diagnos satt av läkare och psykolog (Skolverket, 2009; Skollagen, 

2010:800). Utvecklingsstörning innebär en kognitiv funktionsnedsättning för individen. 

Begreppet utvecklingsstörning förklaras med att begåvningsfunktionen är sämre än vad som 

anses normalt, beskrivs som ett tillstånd med bestående begränsningar i begåvningsfunktionen 

(Blom, 1999:28, s.28). Begreppet utvecklingsstörning är klart definierad enligt lagstiftningen, 

LSS (SFS, 1993:387). Individer kan hamna på gränsen, de har en funktionsnedsättning, som 

gränsar till normalbegåvning, som påverkar deras liv så det blir ett funktionshinder. 

Utredningsbegreppet handlar om den basutredning som intervjupersonerna arbetar med och 

som utgör en grund vid en eventuell psykologutredning. Begreppen social exklusion och 

inklusion kan beskrivas genom att diagnostisering kan utgöra en särskiljning av individer som 

är i behov av stöd och det kan vidare leda till antingen social exklusion eller inklusion, som 

beskrivs ytterligare under tidigare forskning (Jmf. Blomberg, 2006, s.12, 66; Blom, 1998:28, 

s.12). Vidare använder vi begreppen, normalt (normalitet) och avvikande (avvikelse) där 

intervjupersonerna i deras profession genom bedömnings- och kategoriseringsprocessen avgör 

vad som är normalt eller avvikande hos barn (Jmf. Blom, 1998:28, s.15; Tideman & 

Rosenqvist, 2005, s.5, 13). Begreppet kategoriseringsprocess av individer startar i skolmiljön, 

genom diagnos och bedömningskriterier där kategorisering utförs av de professioner som 

möter barn i behov av stöd (Jmf. Tideman, 2000, s.238). Lärstödsteam är benämning på de 

professioner som arbetar i utredningsförfarandet tillsammans med rektorerna. 

 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsens första kapitel utgör en inledning med en problemformulering och ett syfte som 

beskriver det fenomen som valts att studeras samt frågeställningar och definition av valda 

begrepp som kommer att användas i arbetet. I slutet av detta kapitel ges en information om 

uppsatsens disposition. I kapitel två återges den tidigare forskningen som varit relevant för 

det studerande ämnet. Studiens tredje kapitel presenterar den teori som använts. I det fjärde 

kapitlet  redovisas den valda metoden, studiens avgränsning, urval och tillvägagångssätt samt 

databearbetning och analysverktyg. Vidare beskriver vi kortfattat intervjupersonerna, 

författarnas förförståelse, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, samt etiska reflektioner 
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och avslutar kapitlet med en metoddiskussion. Kapitel fem innefattar resultat och analys av 

studien. Kapitel sex innefattar en diskussion, slutsats och förslag till fortsatt forskning. 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

Den tidigare forskningen som berör det valda ämnet har bidragit till kunskaper kring området. 

I detta avsnitt återger vi beskrivningar och referenser till forskning under följande rubriker: 

Diagnos och kategorisering, Otydliga gränser samt Ökat antal särskoleelever. 

 

Diagnos och kategorisering 

Tideman och Rosenqvist (2005, s.5, 13ff) har i sin rapport fokuserat på normalitet och 

avvikelse i skolan, där det som anses normalt eller avvikande utgör sociala konstruktioner 

som skolan konstruerar. Diagnoser påverkas av vilka synsätt och värderingar som råder, även 

i skolmiljön. Barns svårigheter uppdagas ofta i skolmiljön. Genom detta kan skolans vardag 

utgöra en referens när det gäller hur avvikelser bedöms. Diagnosen har en central roll inom 

skolan och utgör en viktig funktion när det gäller att urskilja de elever som är i behov av extra 

stöd och insats i skolan. Elevens möjlighet till stöd och insatser påverkas av den bedömning 

som påvisar om eleven har ett större behov än vad som betraktas som normalt för inlärning. 

Diagnosen har därigenom en viktig funktion när det gäller de begränsade resurserna. Här har 

rektorn fått en förstärkt roll när det handlar om att kategorisera elevernas behov inom 

grundskolan. Eleverna kategoriseras utifrån behovet av särskilt stöd och även i valet av en 

passande skolform inom grund eller särskola (Ibid., 2005, s.21). Blomberg (2006, s.28) har i 

sin avhandling haft syftet att fokusera på individers erfarenhet av delaktighet i vardagen. 

Detta för att förstå vardagliga delaktighetsmönster för individer med utvecklingsstörningar. 

Faktorer som identifieras i avhandlingen är kategorisering och delaktighet som kan leda till 

social exklusion och inklusion för personer med utvecklingsstörning (Ibid., 2006, s.66). I den 

utredning som genomförs för att en person ska få insatser enligt LSS (SFS, 1993:387) avgörs 

både personkretstillhörigheten och behovet om individen ska få rätt till insatser. Utredningen 

som utförs kan då ses som en form av kategorisering av individen där diagnosen medför vissa 

rättigheter (Blomberg., 2006, s.12, 176). Det framkommer i studiens resultat att då kategorin 

medför vissa rättigheter för individen finns det intresse av att behålla kategorin. 
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Lillvist (2010, s.5, 56ff) skriver i sin avhandling om att diagnoser är viktiga men bör inte 

utgöra grunden för om barn skall få särskilt stöd eller inte. Att barn är i behov av stöd utgörs 

inte av ett statiskt tillstånd. Behovet kan variera över tid, där alla barn periodvis kan vara i 

behov av varierande stöd. Ett övergripande syfte i avhandling har varit att pröva användbarhet 

samt funktionell strategi för att kunna utreda barn som är i behov av särskilt stöd och deras 

sociala kompetens inom förskolan. Avhandlingen utgörs av fyra empiriska studier där 

resultaten visar att lärarna använder ett organisatoriskt perspektiv, alternativt ett barn-

perspektiv, när de definierar barn som är i behov av särskilt stöd. Lärarna är benägna att 

utifrån barnperspektivet se det enskilda barnets behov istället för behoven organisations-

mässigt. Resultat som framkommer visar att den sociala kompetensen hos barn definieras av 

lärare genom bedömningar, att lärarna då har utgått från barnets personliga relationer och 

deras personliga kompetens i denna bedömning. Ett annat resultat visar att majoriteten av de 

barn som är odiagnostiserade, har funktionella svårigheter såsom tal och samspelssvårigheter 

(Ibid., 2010, s.5, 60f). Slutligen framkommer resultat att det finns liknande profiler när det 

gäller social kompetens mellan de barn som är diagnostiserade och de som inte har någon 

diagnos men som visar sig vara i behov av särskilt stöd. 

 

Kategorisering av individer förklaras också av Barton (1998, s.55f) som beskriver den sociala 

modellen och återger att den handlar om ”A particularly important issue relates to the 

question of how society defines and excludes specific individuals or groups”. Författaren 

menar att människor med inlärningssvårigheter upplever en större påverkan av professionellas 

bedömningar när det gäller deras liv. Detta kan möjligen ses som att individer med en 

funktionsnedsättning får en identitetspåverkan på grund av omgivningens förhållningssätt och 

författaren beskriver det på följande sätt. ”The issue of how we define disability is therefore 

crucial because it will influence both our interactions and our expectations” (Ibid., 1998, 

s.58). Denna definition av funktionsnedsättning som bedöms av professionella kan jämföras 

med en av många barriärer som kan uppstå för individen. Det i sin tur påverkar förväntningar 

som de professionella har. Något som Barton (1998, s.57f) tolkar och redogör för med 

hänvisning till andra forskare, vilket nedanstående citat belyser: 

 

/…/ how we define disability and challenging the disabilist assumptions that legitimate 
forms of professional and common sense thinking and practice. Within the field of 
education this is a fundamentally important issue because it is part of the process of the 
social construction of disability. Through the use of disabilist language, barriers to 
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participation and dignity get legitimated in the daily interactions of life within 
educational institutions. (Darke; Corbett; Vlachou citerad i Barton, 1998, s.61) 

 

Barnes (m.fl., 1999, s.67) beskriver att den sociala modellen fokuserar på hur samhällets 

utformning och barriärer skapar handikapp. De förklarar även funktionshindrades villkor när 

det handlar om diskriminering, boende, utbildning och rättigheter. Sociologiska frågor som 

miljö, utbildning, familjeliv och arbete är något som uppmärksammas av dessa författare där 

de redogör för hur olika strukturella hinder skapas i samhället för funktionshindrade, hur de 

funktionshindrade nekas till rättigheter som de icke funktionshindrade har (Ibid., 1999, s.96). 

Den sociala modellen kan ses som en motvikt till den medicinska modellens sätt att se på 

funktionsnedsättning, där den medicinska modellen ser handikapp som en egenskap vilket den 

sociala modellen ifrågasätter. Frithiof (2007, s.22, 19) belyser i sin avhandling delaktighetens 

villkor för personer med utvecklingsstörning samt individernas egna föreställningar när det 

handlar om samhällelig kategorisering av utvecklingsstörda. Frithiof (2007, s.19, 152) 

redogör för maktens handlingar som utövas i samhället där de professionellas makt synliggörs 

inom skolan. När det gäller kategoriseringsprocessen inom skolan framkommer det i 

avhandlingen att kategoritänkandet sker utifrån oklara eller svagt definierade kriterier 

(Frithiof, 2007, s.213). 

 

Otydliga gränser 

Tideman (1994, s.57) har i sin rapport syftat till att beskriva samt kartlägga förekomsten av 

sociala och psykosociala problem bland individer med utvecklingsstörning. Författaren menar 

att det inte finns en tydlig gräns mellan en svagbegåvning och utvecklingsstörning (Ibid., 

1994, s.8). Denna otydliga gräns kan bidra till problem med att fastställa rätt insatser för 

individen i en utredning. I resultatredovisningen nämns att det finns utmärkande sociala 

tillhörighetssvårigheter för individer som befinner sig i ”gränslandet” mellan normal-

begåvning och utvecklingsstörning. I Statens offentliga utredning (2003:35, s.21) nämns 

begreppet ”en skola för alla” som även kan ses som ett centralt begrepp i Sverige inom bland 

annat utbildningspolitik, skollag och inom skolan. Ideologin när det gäller en skola för alla 

handlar om att individer som har funktionsnedsättning inte ska skiljas åt från andra elever. 

SOU (2003:35) hänvisar till Regeringens utvecklingsplan för förskola, skola och 

vuxenutbildning (1996) nämligen Regeringens skrivelse (1996/97:112 s.22) där innebörden 

av en skola för alla framgår, vilket beskrivs i följande citat: 
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En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där alla elevers 
erfarenheter får utrymme och där alla elever får en undervisning som tillgodoser deras 
behov och krav. I en skola för alla undervisas elever med olika bakgrund tillsammans. 
Målet är en skola där alla elever utvecklar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt 
som stärker deras förmåga både att anpassa sig till det moderna samhället och att delta i 
förändringen av detta samhälle. (SOU, 2003:35, s.21) 

 

Till skillnad från dem som i samhället kan hävda sina rättigheter synliggörs som politiskt 

föräldralösa (Prilleltensky, 2010, s.238). Barn har inte lika rättigheter som vuxna och deras 

brist på politisk röst kan bidra till utanförskap när det gäller samhällsfrågor. Vi behöver se till 

barns rättigheter, barn som kränks, lider av hunger eller som upplever misshandel. Författaren 

Prilleltensky (2010, s.1, 238) tolkar att Imig (2006), Minow och Weissbourd (1993) samt 

Wagner (m.fl., 2009) menar att om inte vuxna tar barnens situation på allvar leder detta till 

olika former av utslagning. Det som behövs är att resurser måste satsas för att försöka 

förhindra olika tragedier. Många människor ser sig själv som medkännande och 

omtänksamma och skulle ta avstånd från att inte bry sig om barnen. Att ha medlidande med 

barn som har det svårt räcker inte utan vi behöver se behov hos barn som har det svårt.  Den 

hjälp vi nu ger är inte tillräcklig dessutom behöver vi även hjälpa de som inte finns inom vår 

närmaste krets, inte reagera i efterhand. Uppsatsen som artikeln bygger på försöker visa 

sambandet mellan välmående och integration för barn och ungdomar (Prilleltensky, 2010, 

s.239). Barns välmående kan ses som ett hierarkiskt begrepp där barns behov påverkas av 

föräldraskap och familjens ekonomiska situation. Familjens behov påverkas i sin tur av 

samhällets sociala välfärd. När det gäller välmående inom familjen påverkas det bland annat 

av hur samhällets hälsa och sjukvård ser ut. När det gäller kollektiva behov handlar detta mera 

om samhälleliga resurser. När det gäller värden för den personliga välfärden inkluderas dessa 

av självbestämmande, hälsa och sjukvård samt möjligheter till personlig utveckling och 

utbildning (Prilleltensky., 2010, s.240). Familjen har ett ansvar att se till barnets behov. 

Samhället bör tillhandahålla tjänster som möter medborgarnas behov. 

 

Ökat antal särskoleelever 

Molin (2008, s.9) visar i sin forskningsrapport att Tideman (2000) och Skolverket (2000, 

2006a) redogör för en radikal ökning av antalet särskoleelever. Molin (2008, s.19) förklarar i 

sin rapport det som Skolverket (2006a) menar utgör en elevökning, där det även framkommer 

att det under senaste åren skett en avmattning när det gäller elevökningen. Ökningen som 
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skedde har främst handlat om elever som befunnit sig i gränszonen mellan de två olika 

skolformerna (Molin, 2008, s.19). Beträffande elevökningen i särskolan är en återkommande 

förklaring den ekonomiska nedskärningen. Något som även Tideman (2000, s.238f) lyfter 

fram i sin avhandling, hur denna nedskärningseffekt bidragit till större klasser i grundskolan 

men med ett oförändrat antal lärare och ett ökat krav på eleven i form av mera självständigt 

arbete (Tideman, 2000, s.238f; Molin, 2008, s.19). Denna ökning beskrivs av Molin (2008, 

s.9f) som en anmärkningsvärd samhällsförändring inom handikappområdet och som den nya 

särskolegenerationen. Vidare sägs att vetskapen är begränsad då det gäller var ungdomarna tar 

vägen efter avslutad skolgång. Ett syfte i rapporten har varit att undersöka utformningen av de 

tillhörighetsprocesser som beskriver den utökade särskolegenerationen med fokus på 

övergången mellan skola och arbetsliv. En fråga som ställs i rapporten handlar om de 

ungdomar som kategoriserats som särskoleelever och vad som händer med de elever som 

senare inte vill sammankopplas med särskola. Det resultat som synliggörs i denna 

forskningsrapport beskrivs som ”kluvenheten i att tillhöra två världar” det vill säga den 

formella tillhörigheten till särskolan och världen utanför särskolan som utgör den informella 

tillhörigheten (Ibid., 2008, s.36f). 

 

Blom, har i FoU-rapporten (1999:28, s.37f, 142) belyst den professionella rollen och föräldrar 

som beskrivit barnets process på vägen till särskola, hur och varför denna inskrivningsprocess 

i särskola initierats. Svagbegåvning förklaras då en låg intelligenskvot finns, detta gör att 

abstract tänkande blir svårt och beskrivs som avvikande (Ibid., 1999:28, s.28). Utvecklings-

störning förklaras med att begåvningsfunktionen är sämre än vad som anses normalt, beskrivs 

som ett tillstånd med bestående begränsningar i begåvningsfunktionen. Då abstraktionsgraden 

ökar i skolans högre årskurser förklarar Blom att detta blir utslagsgivande. Rapporten visar ett 

ökat elevantal inom särskolan samt erfarenheter från den process som ligger till grund för 

inskrivningen i särskolan. Rapporten är också en jämförande studie mellan elever inskrivna i 

grundsärskolan före kommunaliseringen och elever som skrivits in efteråt. Rapporten bidrar 

till en ökad förståelse för den process som leder fram till en inskrivning i särskolan (Ibid., 

1999:28, s.9). De integreringsmål som nämns i rapporten syftar enligt författaren till en ökad 

jämställdhet och tillgänglighet samt en ökad delaktighet för individer med funktionshinder. 

Vidare beskrivs att en diagnos krävs för att få tillgång till extra insatser, där diagnosen i sig 

kan leda till särskiljning och utanförskap (Ibid., 1999:28, s.12). Det framkommer att föräldrar 

och professionella är överens om att barn behöver stöd, men det råder i vissa fall en viss 
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oenighet om hur stödet skall ges och i vilken skolform (Blom., 1999:28, s.140f). Då barns 

grad av svårighet diskuteras menar författaren att det framkommer att tydligheten gentemot 

föräldrarna skiljer sig åt och att det varit brister i information. Det är på grund av välvilja som 

gett upphov till förvirring och osäkerhet hos föräldrarna då de sedan ska ha tagit ställning till 

sitt barns framtida skolgång menar författaren. Författaren har utgått från ett konstruktivistiskt 

perspektiv som visar hur samhället graderar och bedömer färdigheter och förmågor hos 

individer och att vi därigenom definierar olika grupper som normala eller avvikande (Ibid., 

1999:28, s.15). 

 

I stället för att observera skolans brister när det gäller barns svårigheter läggs många gånger 

orsaken till barnens svårigheter på den individuella nivån (Tideman, 2000, s.235f). Oftast sker 

inskrivning till särskola utifrån att hjälpa eleven till bästa möjliga stöd. I mera dolda, 

underliggande orsaker kan inskrivning i särskola handla om tillgång till ökade resurser. Det 

kan även ses som ett sätt att avskilja eleven från det ansvar grundskolan har. Tideman (2000, 

s.235ff) menar också att ekonomin är en förklaring till den ökade kategoriseringen, att de 

ekonomiska nedskärningarna i första hand har drabbat barn som står på gränsen mellan 

grundskola och särskola. Något som Tideman (2000, s.238f) ansluter sig till i Skolverkets 

(1996c, 1999b) rapport. Ett exempel på en nedskärningseffekt är de större klasserna i 

grundskolan. Det är något som i första hand drabbar barn som har svårigheter i skolarbetet då 

möjligheten till att ge extra stöd begränsas i de stora klasserna. När det gäller elever med 

svårigheter menar Tideman (2000, s.239) att det här finns ett intresse av att de svårigheter 

eleven har klassificeras som särskilt behövande. På så sätt kan extra resurser eller kostnader 

överföras på någon annan. Det framkommer genom avhandlingens utförda intervjuer, gjorda 

med föräldrar, att det ofta varit ekonomiska argument i samband med inskrivning i särskolan. 

Genom att det saknas resurser i grundskolan för att kunna ge rätt stöd till barn för att klara 

skolarbetet sätts en kategoriseringsprocess igång för att få möjligheter till ökat stöd. För en del 

barn skulle denna kategorisering troligtvis inte vara nödvändig om resurserna redan fanns i 

inom skolan. Tideman (2000, s.240f) menar även att minskade resurser i skolan har lett till 

sämre möjligheter för barn att få det stöd och den hjälp de behöver, vilket i sin tur har lett till 

att elevers svårigheter blir tydligare. Vidare, att om skolans brister ställs i centrum skulle det 

tydligt framkomma att ekonomiska och personella resurser i första hand är problemet. På så 

sätt kan det tydliggöra att barns svårighet kommer i andra hand. Utifrån brist på resurser kan 

inte skolan ge det stöd som barn behöver i svårigheter med skolarbete, istället hanteras det 
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genom att kategorisera barn som avvikande. Tideman (2000, s.241) förklarar att Johansson 

(1992) menar att inskrivning i särskola kan jämföras som en social konstruktion, där ökningen 

av elever i särskolan visar på hur samhället hanterar ett problem. Ett problem som får 

verkningar på individnivå fast den egentliga orsaken ligger på samhällsnivå. Särskolan 

förfogar över resurser som är knutna till sociala kategorier och insatser enligt LSS, där 

rättigheter är kopplade till vissa sociala kategorier. Att tillhöra kategorin är enligt Tideman 

(2000, s.262) en förutsättning för att få tillgång till de resurser särskolan förfogar över eller 

rättighet till insats enligt LSS. 

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Det teoretiska perspektivet i denna studie utgår från socialkonstruktionism som innebär att 

individer förklarar, beskriver och redogör för den omgivna världen när det gäller utbyte i den 

kulturella, historiska och social sammanhanget mellan människor (Jmf. Payne, 2008, s.240). 

Något som framkommer i nedanstående citat: 

 

Den sociala konstruktionen av verkligheten betonar att gemensamma sociala 
konstruktioner bidrar till individernas socialisation in i samhället och till olika sociala 
grupper i samhället i sådan utsträckning att sociala idéer blir allmänt omfattande att de 
blir ett slags verklighet för samhällsmedlemmarna. (Payne, 2008, s.240) 

 

Genom att verkligheten konstrueras uppstår sociala konstruktioner bland annat när det gäller 

vad som kan antas vara avvikande eller normalt, till exempel kan vi se diagnos som en 

socialkonstruktion genom barns skolmiljö, där dessa barns behov av stöd oftast synliggörs 

(Jmf. Tideman m.fl., 2005, s.16). I skolans miljö kan det bedömas vad som anses avvikande 

enligt olika professioners uppfattningar kring ett barn (Jmf. Ibid., 2005, s.16f). Den ökade 

kategorisering genom diagnoser och bedömningskriterier som ger barn rätt till stöd kan 

jämföras med att skolmiljön utgör en social konstruktion och därigenom konstruerar dessa 

barns verklighet som sedan påverkar vardagen genom olika konsekvenser under olika 

perioder i livet (Jmf. Ibid., 2005, s.19f). I detta arbete ser vi rektorerna och Lärstödsteamet 

som strategiskt viktiga professioner i utredningsförfarandet och kartläggningen av barns 

stödbehov. Som vi ser det utgör detta team ett steg i processen när det gäller kategorisering 

(Jmf. Ibid., 2005, s.22f). Det kan jämföras med vad som framkommer i rapporten skriven av 

Tideman med flera (2005, s.21f) där de, med hänvisning till Foucault, förklarar strategiskt 
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viktiga personer med uttrycket normaliseringsdomare, då de tolkar råd och riktlinjer som 

utfärdats av skolverket (SKOLFS, 2001:23). Det är själva processen som kan ses som ett 

maktutövande. Alvesson och Sköldberg (2008, s.367f) redogör för hur de tolkar att Foucault 

menar, att det ständigt finns en relation mellan vetande och makt. Rektorerna och 

Lärstödsteamet har även en stor handlingsfrihet i sin utredning av barn, där rektorn har 

egenskap av att vara en beslutsfattare i skolmiljön vilket bidrar till en maktposition (Jmf. 

Tideman m.fl., 2005, s.22). Det framgår av litteratur att skolan kan ses som en institution där 

professioner kategoriserar barns behov av stöd genom en tanke eller ett handlingsmönster 

(Jmf. Alvesson & Sköldberg, 2008, s.86). Den sociala modellen menar att det är samhället 

som skapar handikapp för individen genom hinder i samhället, där individen utesluts från 

exempelvis utbildning och arbete (Barnes m.fl., 1999, s.67). Den sociala modellen har som 

mål att minska dessa hinder. I det informationsmaterial som Skolverket (2009) utgivit 

klargörs det om begränsade möjligheter när det gäller högre studier och arbetsliv för elever 

som läser enligt särskoleplanen. Resultaten i denna uppsats kommer att förklaras utifrån 

socialkonstruktionism som teoretisk utgångspunkt. Då vi vill visa på hur sociala 

konstruktioner kan uppstå inom skolan. 

 

4. METOD 

Valet av en kvalitativ intervjustudie som datainsamlingsmetod grundar sig på vårt syfte med 

denna uppsats att utifrån olika professioners uppfattning belysa och få förståelse för och 

kunskap om vilka faktorer som påverkar barn, som befinner sig i gränszoner mellan olika 

skolformer, och deras möjligheter till rätt stöd och skolform, samt uppfattning om vilka 

konsekvenser det kan innebära. Vi vill förstå deras syn och ta del av erfarenheter kring detta 

och anser att en intervjustudie är en relevant metod för denna studie (Kvale & Brinkmann, 

2009, s.17). Genom denna metod söker vi kunskap hos intervjupersonen som kan beskriva hur 

det studerade området är beskaffat (Olsson & Sörensen, 2007, s.65). Vidare kan beskrivande 

data fås från intervjupersonens muntliga utsagor genom samtalet som förs, där kunskap ges 

bland annat om intervjupersonernas erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009, s.15). Forskaren 

lyssnar till det som berättas och får därigenom sin kunskap. I den kvalitativa intervjun har en 

tematiserad lågt strukturerad intervjuguide använts med fokus på fem valda teman (Olsson & 

Sörensen, 2007, s.80, 98f). Studiens vetenskapliga position kan jämföras med fenomenologisk 

och syftar till att nå intervjupersonernas uppfattning om det studerande fenomenet genom 
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deras utsagor (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.166; Kvale & Brinkmann, 2009, s.30, 42f; 

Larsson, 2005, s.92f). Då fenomenologin fokuserar på intervjupersonens erfarenheter och 

prioriterar dennes exakta beskrivningar ser vi detta vara passande för studien (Jmf. Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.66; Olsson & Sörensen, 2007, s.105, 136). 

 

Avgränsning 

Denna studie avgränsas till den del i utredningsprocessen, där rektorerna och Lärstödsteamet 

möter eleven när behovet av stöd uppstår i grundskolan i årskurs 1-6 i en kommun vald av 

oss. Processen är innan barn genomgår en psykologbedömning för en eventuell ansökan till 

särskolan. Samtliga professioner har erfarenhet från arbete i grundskola och grundsärskola. 

Skolformen särskola är till för de elever som bedöms ha utvecklingsstörning, autism samt 

autismliknande tillstånd och inte klarar av att uppnå målen som finns i grundskoleplanen och 

då efter en ställd diagnos har rätten att söka till särskolan (Jmf. Skolverket, 2009, s.4). Detta 

beskrivs även i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vi valde 

denna del i processen för att professionerna har en viktig roll i den information som ges till 

barn och föräldrar, där föräldrar står inför ett eventuellt beslut om att barnet ska läsa enligt 

särskoleplanen. Valet av skolform kan få en långsiktig påverkan för barnet när det gäller 

framtida skolgång. 

 

Urval och tillvägagångssätt 

Urval av relevant forskning och litteratur som har använts i detta arbete valdes genom 

databassökning i LIBRIS via Gävle Högskolas bibliotek, under ämneskategorin Socialt 

arbete. Sökord som använts är: särskola, utredning, social inklusion och exklusion samt, 

normalitet och avvikelse, kategorisering av individer. Vi har sökt internationella artiklar 

genom ämnesguiden Socialt arbete och i databasen Social Services Abstrakts där sökorden 

”child and social inclusion” användes. Antalet träffar blev 462 Journaler. Genomgång av 

forskningsrapporter och aktuell litteratur har gett oss ytterligare referenser som varit aktuella 

för studiens område. 
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När det gällde urvalet av intervjupersoner skedde det utifrån den miljö där personerna 

arbetade, nämligen grundskolan. För att få reda på vilka som arbetade där tog vi kontakt med 

den aktuella kommunen. Vi fick information om att det fanns ett Lärstödsteam som är indelat 

i olika lärenhetsområden. Utifrån en del namnförslag och efter samtal oss emellan valde vi 

sedan att via telefon ta kontakt med en av medlemmarna i ett av lärenhetsområdena. Efter 

information från oss kontaktade teammedlemmen de andra i teamet och meddelade oss senare 

att de var intresserade av att delta. Enligt Ryen (2004, s.82) är det en fördel att tidigt i 

undersökningsprocessen redogöra för en överenskommelse om intervju. Tid bokades därför 

med några av de tänkta intervjupersonerna direkt via telefon. Då några av intervjupersonerna 

var svåra att få tag på via telefon skickades ett mail med förslag på tider under en två veckors 

period (Bilaga 1). Där kunde var och en lämna egna förslag på tid vilket de gjorde. Urvalet 

består av totalt fem intervjupersoner där samtliga är kvinnor. Vi ansåg att dessa hade 

kännedom och kunskap om området som vi valt att undersöka och att de kunde ge oss 

betydelsefull information via intervjuer som kunde användas till att besvara studiens 

frågeställningar. Deltagarna utgörs av professioner som specialpedagog, kurator samt 

sjuksköterska och två rektorer, totalt fem intervjupersoner som arbetar på grundskolan i 

årskurs 1–6. 

 

En diskussion fördes mellan oss då det gällde urvalet av rektorerna inom teamets område. Då 

vi förstått att dessa två rektorer hade samarbete med just detta team föll det sig naturligt att de 

skulle ingå i urvalet. Vikten av att hitta undersökningspersonerna kan jämföras med ett 

strategiskt urval för att få så informationsrika informanter som möjligt (Jmf. Ryen, 2004, 

s.71f; Trost, 2010, s.138). Antalet intervjupersoner valdes inom ramen för att hinna med 

uppsatsarbetet. Vår förhoppning var att materialet om möjligt skall kunna ge den information 

som kan vara tillräcklig för att besvara syftet. Trost (2010, s.143f) menar att material kan bli 

ohanterligt med för många intervjuer. Det kan i sin tur leda till att detaljer inte kan 

överblickas. Vi ansåg att ett bättre alternativ var att i efterhand komplettera med intervjuer om 

det skulle behövas. Av de fem personer som tillfrågats om deltagande i intervju har samtliga 

tackat ja till att medverka. De olika professionerna har gett sitt perspektiv av området i denna 

studie och någon jämförelse mellan olika professioner har inte har varit avsiktligt, utan mera 

att få så fullständig information som möjligt. 
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När det gäller genomförandet av intervjun har vi varit öppna med studiens syfte för 

intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2009, s.146). Vi planerade för att intervjuerna skulle 

ta ungefär en timme utifrån vad som är etiskt rimligt och försvarbart när det gäller den 

planerade tiden för själva intervjun (Jmf. Trost, 2010, s.82). Samtliga intervjuer genomfördes 

på intervjupersonernas arbetsplatser utifrån deras egna önskemål. Intervjuerna utgick från en 

intervjuguide (Bilaga 2) och följdes upp med följdfrågor under intervjuns gång (Jmf. Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.17f). Under interaktionen mellan intervjuaren och intervjupersonen 

framkom kunskap om ämnet som vi sedan har analyserat och använt i uppsatsen. Samtliga 

intervjuer har spelats in för att underlätta vid bearbetning av materialet. Larsson (2005, s.100) 

menar att när intervjun spelas in möjliggör detta till en korrekt datainsamling som bidrar till 

att få utförliga citat. Då vi är två författare till denna studie valde vi att den ena skötte 

intervjuförfarandet och att avsluta intervjun med att fråga om möjlighet finns att återkomma 

med följdfrågor. Den andre förde anteckningar, hanterade bandspelaren och ställde upp-

följande frågor i slutet vid varje intervju till intervjupersonen. 

 

Innan intervjutillfället skickades ett informationsbrev ut till intervjupersonerna som 

innefattade syftet med studien, intervjuns upplägg och om konfidentialiteten (Bilaga 3). 

Samtliga intervjuer inleddes med att vi frågade om det fanns några funderingar kring 

informationen som skickats ut, sedan fick intervjupersonerna skriva under en samtyckes-

blankett (Bilaga 4). Intervjuaren beskrev frågorna utifrån intervjuguiden och förklarade den 

andre författarens roll under intervjutillfället. Vi frågade om det var okej att intervjun 

bandades. Intervjun utgjordes av ett samtal mellan forskare och intervjuperson där denne hade 

möjlighet att lämna sin information och där ett samarbete mellan forskare och intervjuperson 

uppstod där intervjupersonen fick uttrycka sina tankar och tala till punkt (Olsson & Sörensen, 

2007, s.80f). Sjöberg (2008, s.33) menar att själva intervjun går ut på att skapa ett samtal. För 

att öppna upp ett samtal kan intervjupersonen få berätta om den egna professionen vilket det 

inledande temat i intervjuguiden handlade om. Fyra av intervjuerna varade ungefär en timme 

och den femte intervjun ungefär 35 minuter. Efter själva intervjutillfället fördes ett samtal 

mellan författarna till denna studie om de anteckningar som förts och om hur intervjuguiden 

fungerat. Ryen (2004, s.69) menar att om författarna låter tiden gå mellan intervjutillfället och 

det att arbetet skrivs kan viktig information glömmas bort. Vi upplevde att vissa ordval kunde 

upplevas av intervjupersonen på olika sätt. Något som vi hade i åtanke till kommande 



 15 

intervjuer. Under intervjuerna har vi genom att vara lyhörda i vårt förhållningssätt strävat 

efter att skapa en helhetsförståelse av det valda ämnet (Olsson & Sörensen, 2007, s.63). 

 

Studiens valda teman har utformats utifrån forskningsfrågan och frågeställningarna, samt 

tidigare forskning. För att kunna klargöra de teman som ska undersökas menar Kvale och 

Brinkmann (2009, s.120f) att tematisering av intervjuguiden handlar om hur forskaren har 

formulerat forskningsfrågan. Studiens intervjuguide delades in i teman: intervjupersonens 

bakgrund, Lärstödsteamet och professionernas roll, gränszonsbarn mellan olika skolformer 

samt diagnostisering och konsekvenser (Bilaga 2). Intervjufrågorna under de olika temana är 

enkla och korta såsom vi förstår att Kvale och Brinkmann (2009, s.147f) menar att 

intervjufrågor bör vara, då de ska vara lätta att förstå. Intervjufrågorna innehöll språkliga 

benämningar som vi ansåg intervjupersonerna i sin yrkesprofession skulle vara bekanta med. 

För att intervjupersonen på ett öppet sätt skulle ha möjlighet att beskriva och delge sina tankar 

utifrån egen erfarenhet och uppfattning, ansåg vi att med valet av en lågt strukturerad intervju-

guide var detta möjligt (Olsson & Sörensen, 2007, s.80, 98f). Med en lågt strukturerad 

intervjuguide bidrog detta till en explorativ intervju med öppna frågor och som var lågt 

strukturerad. Där ställdes frågor som följs upp av intervjuaren för att kartlägga studiens 

ämnesområde (Jmf. Kvale & Brinkmann, 2009, s.121). 

 

Databearbetning 

När det gäller databearbetningen, transkriberingen sköttes denna av den författare som under 

intervjutillfället satt bredvid. Det var då denne som transkriberade intervjumaterialet direkt 

efter intervjutillfället. Trost (2010, s.77) menar att utskrift av intervjumaterial inte behöver ske 

fullständigt. Vi valde därför att inte ta med alla utfyllnads ljud som hmm och mm-ljud, men 

det vi tänkte på var att utfyllnadsorden inte skulle ha någon påverkan när det gällde innehållet 

i texten (Jmf. Kvale, 1997, s.156). Efter transkriberingen avlyssnades den inspelade intervjun 

av den som skött intervjun samtidigt som utskriften av intervjun lästes igenom, något som har 

bidragit till att stärka kvalitén i textmaterialet och som i sin tur stärkt validiteten i intervju-

utskriften (Jmf. Kvale, 1997, s.151f). Detta mönster varvades tills att alla intervjuer var 

gjorda. 
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Analysverktyg 

I uppsatsen används meningskoncentrering som ett analysverktyg. Meningskoncentreringen 

har fokus på meningen och sker i fem steg (Kvale & Brinkmann, 2009, s.221f). Den kan 

användas vid ett fenomenologiskt perspektiv och är en metod som lämpar sig för analys av 

intervjutexter som är mera omfattande. I en fenomenologiskt grundad meningskoncentrering 

är rika nyanserande beskrivningar från det undersökta fenomenet viktigt (Ibid., 2009, s.223). 

Det är något vi har tänkt på i redovisningen av resultatet genom att ta med rika citat. Med 

meningskoncentrering kan intervjutexter avdelas i naturliga meningsenheter för att huvud 

teman sedan ska kunna utvecklas. De fem stegen som har följts inleddes med att vi först läste 

in det utskrivna intervju materialet, för att få en uppfattning och en förståelse av helheten. 

Meningsenheter har sedan fastställs i intervjumaterialet utifrån hur de uttryckts av 

intervjupersonen. I nästa steg har centrala teman som dominerat en naturlig meningsenhet i 

det utskrivna materialet markerats, där vi sedan formulerat uttrycken utifrån intervjupersonens 

synvinkel, som vi uppfattat det. Med utgångspunkt i studiens syfte har vi ställt studiens 

frågeställningar till meningsenheternas centrala teman. De centrala temana knöts sedan 

samman till beskrivande utsagor. Resultaten från den empiriska datan kommer att relateras till 

den valda teorin samt tidigare forskning som varit relevant för denna studie. Redovisningen 

av utsagorna utgår från de meningsenheter och centrala teman som valts ut utifrån 

intervjupersonernas syn och som vi som forskare uppfattat dessa. 

 

Intervjupersonerna 

Intervjuerna har bestått av olika professioner som arbetar inom grundskolan i årskurs 1–6. 

Professionerna utgörs av två rektorer och ett av de ”Lärstödsteam” där teamet innefattar 

specialpedagog, kurator samt sjuksköterska. Samtliga intervjupersoner är utifrån deras 

kompetenser delaktiga i den utredningsprocess som ligger till grund för om eleven eventuellt 

ska placeras i särskola. Teamet har en utbildningsbakgrund som består av förskollärare, 

specialpedagog, distriktssköterska, socionom, rektorsutbildning. Några har även vidareutbild-

ning i sina kompetenser till exempel magisterexamen. Totalt genomfördes fem intervjuer. 
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Författarnas förförståelse 

Författarna till denna studie har en viss förförståelse för det studerade ämnet. Detta utifrån 

begränsad praktik och arbetslivserfarenhet med barn i behov av särskilt stöd. Det finns dock 

ingen förförståelse kring intervjupersonernas yrkesutövande. Med hjälp av relevant litteratur 

har kunskap inhämtats när det gäller det studerade ämnet. Som författare är vi medvetna om 

att vår förförståelse kan påverka vårt arbete. Vi har genom vår medvetenhet om detta 

eftersträvat en så liten påverkan som möjligt. 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Kvale (1997, s.214, 218f) menar att validering pågår kontinuerligt under hela forsknings-

processen. Denna studie anser vi har en hög validitet när det gäller att frågorna i temaguiden 

har baserats på tidigare forskning. Validering är beroende av forskarens förmåga att 

kontrollera och ifrågasätta sina upptäckter samt att teoretiskt förstå dessa. Studiens fråge-

ställningar har löpande följts upp för att inte komma ifrån syftet då validiteten är beroende av 

att vi undersökt det som vi avsett att undersöka. Ett kritiskt förhållningssätt har eftersträvats 

och att kontrollera om det finns överensstämmelse mellan verklighet och tolkning, där 

tolkning är förankrad i ett empiriskt underlag. (Kvale, 1997, s.218; Larsson, 2005, s.115f). Då 

det i kvalitativ forskning eftersträvas en intern validitet har vi med ett litet urval och genom 

att beskriva resultaten med detaljerat rika citat stärkt den interna validiteten. Den interna 

validiteten har vi försökt uppnå genom väl grundade slutsatser utifrån beskrivningar och rika 

citat från det begränsade antalet intervjupersoner som vi valde inom ramen för denna uppsats 

(Jmf. Esiasson m.fl., 2007, s.64). Genom rika citat har läsaren fått tillgång till det material 

som analysen utgår ifrån vilket stärker resultatet och validiteten i denna studie. 

 

Generaliserbarhet handlar om hur tillförlitliga, giltiga resultaten från intervjuerna bedöms, 

samt om resultatet kan appliceras på andra situationer och undersökningspersoner (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.280). När det gäller denna undersökning är möjligheten att generalisera 

uppsatsens resultat till en större population inte möjlig, eftersom urval av intervjupersoner i 

denna undersökning var förhållandevis få och då det empiriska materialet är begränsat (Jmf. 

Larsson, 2005, s.118; Esiasson m.fl., 2007, s.64). Reliabilitet handlar om studiens till-

förlitlighet (Kvale, 1997, s.85). I kvalitativ forskning finns en risk att forskaren påverkar det 
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insamlade materialet utifrån den egna förförståelsen. Som författare är vi medvetna om att 

förförståelsen kan påverka, men vi eftersträvar att denna ska påverka så lite som möjligt, 

vilket kan öka studiens reliabilitet. Genom att tydligt visa studiens disposition, syfte, 

datainsamling och resultat höjs reliabiliteten. Vi turades om att transkribera intervjun och 

lyssna igenom bandet samt med att kontrolläsa det transkriberade materialet vilket bidragit till 

en ökad reliabilitet i materialet. 

 

Etiska reflektioner 

I studien har vi utgått från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav när det gäller forskningsetiska 

principer som berör humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002; 

Olsson & Sörensen, 2007, s.53f; Kvale & Brinkmann, 2009, s.84). Dessa huvudkrav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. De 

personer som skulle delta i denna studie informerades genom ett informationsbrev. 

Informationen innefattade samtliga fyra ovan nämnda huvudkrav enligt Vetenskapsrådet, där 

syftet med studien beskrevs. Informationsbrevet beskrev även hur deltagandet planerades att 

utföras, samt om att det var frivilligt att samtycka och delta i intervjun och att 

intervjupersonerna när som helst kan avbryta sin medverkan utan någon orsak till varför samt 

att materialet från intervjuerna endast kommer att användas i studiens syfte. 

Intervjupersonerna underrättades även om att det inte kommer att framgå vilka dom är. För att 

skydda informantens identitet menar Kvale (1997, s.109) att data som kan identifiera inte 

skall redovisas. Ett etiskt övervägande då det gäller anonymitet har varit benämningen av 

samlingsnamnet som de intervjuade personerna i sin profession ingår i. I den kommun studien 

är gjord utgör benämningen Lärstödsteamet, ett samlingsnamn för en stor grupp som jobbar 

med barn i behov av stöd. Vi har valt att använda detta namn för den stora gruppen, då det 

inte är benämningen på den mindre gruppen som intervjuats. Det går därför inte att peka ut 

just den gruppen utifrån den stora gruppen. 

 

Metoddiskussion 

Fördelen med att välja en kvalitativt lågt strukturerad intervju var att intervjupersonerna mera 

öppet kunde berätta om sina erfarenheter, vilket vi nu kan anse har bidragit till nyanserade 

svar. En nackdel blev att transkriberingen tog tid då intervjuerna blev långa. En fördel var att 
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utsagorna blev innehållsrika då det fanns en vilja hos intervjupersonerna att berätta om 

studiens ämne. Vår avsikt har inte varit att fokusera på likheter, skillnader och mönster mellan 

intervjupersonerna, inte heller att dra paralleller utifrån individuella utsagor. Vidare försöker 

fenomenologin att undvika tolkningar av dessa upplevelser. Utifrån detta perspektiv ska 

forskaren försöka förhålla sig fördomsfri till objektet som studeras och därmed förmå sig att 

sätta den egna förförståelsen inom parentes (Jmf. Olsson & Sörensen, 2007, s.79; Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.68). Ett fenomenologiskt perspektiv strävar efter att forskaren ska 

åsidosätta den egna förkunskapen. En medvetenhet om vår egen förförståelse har bidragit till 

att författarna varit uppmärksamma på denna. Att åsidosätta den egna förförståelsen kan ses 

som en svårighet med ett fenomenologiskt perspektiv. I denna studie har författarna under 

hela forskningsprocessen haft ett gemensamt ansvar där båda författarna deltagit aktivt i 

studiens samtliga delar. En fördel som vi kan se har varit med två intervjuare under själva 

intervjuförfarandet, där den ena intervjuaren har skött inspelningsapparaten och följt upp med 

följdfrågor, medan den andra har haft fokus på intervjupersonen. 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I följande avsnitt redovisas och analyseras empirin. Vi har med hjälp av 

meningskoncentrering valt ut de teman som vi funnit vara centrala och som skapar en naturlig 

meningsenhet (Kvale & Brinkmann, 2009, s.221f). De centrala teman som framkom har sedan 

utvecklats till beskrivande utsagor vilka redovisas under rubriksättningarna; Initierande av 

utredning, Samarbetet i och utanför Lärstödsteamet samt Konsekvenserna när det gäller 

kategorisering. Innehållet under varje rubriksättning avslutas med en kort sammanfattande 

kommentar. När det gäller resultatredovisningen rekommenderar Kvale (1997, s.238f) att 

utsagorna redovisas på ett läsvänligt sätt, något som vi valt att följa. Den empiriska 

redovisningen förstärks med citat där talspråk korrigerats för att bli mera skriftspråksliknande, 

ett tillvägagångssätt som beskrivs av Trost (2008, s.48) för att underlätta för läsaren. I texten 

benämns de olika professionerna för intervjupersoner och avser både Lärstödsteamets 

personal samt rektorerna. 
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Initierande av utredning 

Under denna rubrik återges det som framgick av hur utredningar initieras när en ansökan 

kommer in till Lärstödsteamet från lärarna. Den profession det berör tar kontakt med läraren 

som dokumenterat allt om elevens svårigheter som utgör behovet av stöd. Intervjupersonerna 

beskriver att de besöker den aktuella eleven i dennes skolmiljö och gör den utredning som 

behövs. Faktorer de ser till beror på vilka svårigheter barn har. Intervjupersonerna i sin 

profession utreder behoven och arbetar med barn utifrån sin yrkeskunskap. Faktorer det kan 

handla om kan vara uppmärksamhetssvårigheter, svårigheter inom vissa ämnen eller problem 

av social karaktär. Sedan återges detta till klasslärare och föräldrar med förslag till åtgärder. 

Hur intervjupersonerna formulerat informationen påverkar föräldrarnas beslut av skolform. 

De är även medvetna om hur föräldrarnas situation och inställning kan upplevas vid 

utredning. Nedanstående citat styrker hur en utredning initieras: 

 

Läraren har tagit upp problemet på ett utvecklingssamtal med eleven och föräldrarna. Så 
kommer ärenden till och sen kan också ärenden gå emellan oss. (Intervjuperson 4, 2010) 

 

Misstänker vi att det är ett särskolebarn har det oftast tagits upp på elevhälsans möten 
och det tar tid det är en process innan man ser det, det är under utveckling hela tiden 
man kanske inte ser det när barnet är litet kanske när de börjar komma upp i tvåan trean 
det ser olika ut, det är psykologerna som utreder och beslutar. (Intervjuperson 2, 2010) 

 

Innan man tar upp någonting som förälder är det ju bra stort. (Intervjuperson 2, 2010) 

 

Den person som äger ärendet just då är ansvarig för att ge information. (Intervjuperson 
4, 2010) 

 

Ovanstående utsagor belyser hur en kategoriseringsprocess påbörjas när en utredning initieras 

i barns skolmiljö. Verkligheten konstrueras här för barnen, där intervjupersonernas tankar 

framträder om vad som är avvikande kring barn, en process som kan beskrivas som socialt 

konstruerad. Det är något som kan jämföras med det Tideman och Rosenqvist (2005, s.16, 18) 

beskriver som en socialkonstruktion i skolmiljön, då professioner bedömer vad som är 

avvikande eller normalt i och med stödbehovet. Det framkommer i studiens resultat att 
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diagnostiseringen påverkas av intervjupersonernas synsätt och värderingar där skolmiljön 

bidrar som en referens i vad som anses vara avvikande. Personalen i Lärstödsteamet är 

medvetna om den påverkan deras yttrande har: 

 

Absolut det tycker jag, jag tror att vi påverkar jättemycket. (Intervjuperson 5, 2010) 

 

Dom hör ju direkt inställningen och vad man tycker och det är viktigt att man nu 
försöker vara så neutral som möjlig i första hand, men sen måste ju jag berätta vad jag 
ser och tror och tycker. (Intervjuperson 2, 2010) 

 

Den påverkan som intervjupersonerna upplever belyser möjligen en auktoritetssituation, men 

belyser även behovet av diagnos för att få svar på vilka barnens behov av stöd är. Enligt 

Tideman och Rosenqvist (2005, s.18f) får diagnosen en central roll när skolan urskiljer elever 

som är i behov av extra stöd och insatser. Rektorn besitter en maktposition när det gäller 

resursfördelningen inom skolan, där diagnosen får en prioriterad position något som även 

Tideman och Rosenqvist (2005, s.21) samt Frithiof (2007, s.19, 152) menar. Kriterierna är 

ibland otydliga i kategoriseringsprocessen och i hur diagnosen ska bedömas, vilket kan göra 

det svårt att fastställa rätt insatser i en utredning (Jmf. Tideman, 1994, s.8; Frithiof, 2007, 

s.213). Detta påverkar också och kan ge förståelse om hur en social konstruktion uppstår då 

professionerna förklarar det som anses avvikande. Kategorisering och delaktighet är faktorer 

som kan leda till social exklusion eller inklusion vid diagnossättningen efter initierad 

utredning (Jmf. Blomberg, 2006, s.66). Utredningen kan ses som en kategorisering av 

individen, där diagnosen medför vissa rättigheter (Ibid., 2006, s.12, 176). Blom (1999:28, 

s.12, 15) menar, att samhället graderar och bedömer färdigheter och förmågor hos individer i 

den process som leder fram till en inskrivning i särskolan och att det genom detta 

tillvägagångssätt definieras olika grupper som normala eller avvikande. Författaren 

samstämmer i att en diagnos krävs för att få tillgång till extra insatser och där diagnosen i sig 

kan leda till särskiljning och utanförskap. 

 

Enligt forskning (Lillvist, 2010, s.5, 56ff) framkommer att diagnoser är viktiga, men bör inte 

utgöra grunden till om barn får särskilt stöd eller inte. Barns behov av stöd kan variera över 

tid, där alla individer periodvis kan vara i behov av olika stöd. Begreppet ”en skola för alla” 
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handlar om att individer som har funktionsnedsättning inte ska skiljas åt från andra elever 

(SOU, 2003:35, s.21). När det gäller hur en utredning initieras och den process som då startar 

förstås detta som att intervjupersonerna i sina professioner genom åsikter om barns 

svårigheter eller avvikande förmågor får en betydande roll. Hur de har dokumenterat och hur 

de beskriver individen och dess svårigheter har betydelse likaså deras subjektiva åsikter och i 

utförande av utredning. Deras insyn i barns problematik tas i beaktning i hur de vidare ska 

sätta in insatser och stöd för eleven. Genom att en social konstruktion startar påverkas 

individens verklighet genom intervjupersonerna i deras profession. Kunskap ges om att 

individen påverkas utifrån hur intervjupersonerna i deras profession inverkar på och vilka 

åsikter de har när det gäller vad som anses normalt eller avvikande (Tideman & Rosenqvist, 

2005, s.5, 13). 

 

Sammanfattande kommentar 

Lärstödsteamet utgör en viktig process till skolan i sitt arbete med att kartlägga och utreda 

barns stödbehov. Lärstödsteamet och rektorerna är väl medvetna om att deras yttrande 

påverkar föräldrar i sitt beslut av skolform för barnen. Här blir intervjupersonernas åsikter 

viktiga för föräldrarna att de kan påverkas i sina beslut. Den sociala konstruktionen blir tydlig 

i skolmiljön där intervjupersonerna bidrar till bedömningen av vad som är normalt eller 

avvikande kring barnen. Under utredningen är det viktigt att föräldrar får allsidig information, 

att de kan ta ställning till den fullständiga informationen. Speciellt viktigt för föräldrar med 

gränszonsbarn är att information ges om att möjligen med rätt stöd kan gå kvar i grundskolan. 

 

Samarbetet i och utanför Lärstödsteamet 

Nedan beskrivs intervjupersonernas syn på hur samarbetet sker i och utanför Lärstödsteamet. 

De återger att personalen har möjlighet att tillsammans diskutera oro för barn samt bistå med 

material och hjälpmedel. Teamet ser över den fysiska miljön samt handleder personal. 

Lärstödsteamets basutredning görs på skolan och är en social, medicinsk, pedagogisk 

utredning som sedan åtföljs av en psykologutredning som kan visa om ett barn bör gå vidare 

till särskolan. Lärstödsteamets arbete utgör en stödprocess till skolan, vilket innebär att de ser 

med andra ögon och perspektiv och är inte en del av lärarlaget. Teamet kan träffas samtidigt 

och lyfta problem kring ett barn med alla berörda parter under en elevvårdkonferens och 
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rådgöra med varandra. Alla har möjlighet att föra fram idéer och lösningar. Teamet 

samarbetar både med föräldrar, lärare och rektor. Vid problem som Lärstödsteamet inte längre 

kan hantera samarbetar de med skolpsykologerna för en eventuell utredning. De kan där 

utbyta tankar och funderingar. Problem som kan förekomma är väntetider på utredningar och 

sekretessen mellan förvaltningar, då sekretesslagen utgör ett hinder i samarbetet vilket innebär 

att det är vattentäta skott mellan förvaltningarna. Problem i samverkan kan även utgöras av att 

personal är anställda av olika huvudmän och att det därigenom förekommer olika arbetssätt 

inom de olika yrkesrollerna, något som framgår och kan styrkas med citaten nedan: 

 

Ett hinder det kan ju vara att vi jobbar … att det handlar om kommuner och landsting, 
att man har olika uppfattning om problem. Det kan va en svårighet. (Intervjuperson 4, 
2010) 

 

Dom jobbar på sin kant och vi jobbar på vår kant och så är det samma familj eller 
samma barn det gäller och så vet vi inte om varandra. (Intervjuperson 1, 2010) 

 

Sekretess är ett problem som upphävs genom att bjuda in föräldrar och barn till exempel 
till möten då alla möts. Det kan också vara sådana situationer som är väldigt känsliga. 
(Intervjuperson 4, 2010) 

 

Samarbetet sker utifrån ett problemområde som handlar om barns svårigheter. Den sociala 

konstruktionismen menar, att uppmärksamhet kring ett problem växer fram i det sociala 

samhället (Payne, 2008, s240). Föreställningar av problemet framkommer och åtgärder 

rekommenderas och vidtas, det är ett sätt att legitimera hur problem hanteras. Med teorin 

socialkonstruktionism kan samarbetet belysas som en konstruktion av en social process. För 

att förstå samarbetet som en social process kan det förstås utifrån hur teamets samarbete är 

format. Genom sociala konstruktioner formas kunskap. Det kan jämföras med att den kunskap 

teamet får har konstruerats utifrån samspelet som samarbete innebär. 

 

I första hand försöka och förebygga så att vi inte har svårigheterna när barnet kommer 
upp i högstadiet, hitta ett sätt att jobba. (Intervjuperson 3, 2010) 
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Man kan samråda med varandra, teamet kan förklara, handleda lärarna, observera, 
analysera barnen. (Intervjuperson 1, 2010) 

 

Enligt intervjupersonerna fungerar samarbetet i teamet på ett bra sätt. När det gäller samarbete 

utanför teamet, med andra professioner, framkommer det att tid är ett problem. Att tid är ett 

problem visas då intervjupersonerna nämner att tid inte finns och att den konstruktion som 

råder inte fungerar. 

 

Det är inte lätt, svårt att få tider, tungjobbat, man får vänta, svårt att hinna med för 
undervisande lärare med stödinsatserna. (Intervjuperson 3, 2010) 

 

Det kan enligt socialkonstruktionism belysas som, att då intervjupersonerna nämner tiden som 

ett problem är det för att få en förändring av konstruktionen. Ur intervju materialet 

framkommer det, att då teamets kunskap har prövats, som en stödprocess, och skolan har gjort 

vad de kan göra, lyfts frågan utanför teamet. Nedanstående citat visar på behov av samarbete 

utanför teamet: 

 

Efter det att vi känner att nu har vi tömt ut allting vad skolan kan göra, då kanske vi 
behöver lyfta den här eleven till skolpsykolog, att vi behöver ha en dialog. 
(Intervjuperson 1, 2010) 

 

Kunskap från andra utanför teamet kan här jämföras med att kunskapen ses som ett sätt att 

åstadkomma ändring av konstruktionen. Enligt socialkonstruktionism är kunskap socialt 

konstruerad och kunskapen kan därmed omkonstrueras. I samarbetet i och utanför teamet 

beskriver och redogör intervjupersonerna i ett sammanhang för andra om ett barns behov av 

stöd. Detta kan jämföras med det Payne (2008, s.240) förklarar om hur individen socialiseras 

som en social konstruktion in i samhället. Det som kan uppfattas som problem är det som 

intervjupersonerna redogör för, då kunskapen i teamet inte räcker till för att fastställa rätt 

stödinsats till eleven och frågan lyfts till andra utanför teamet. Tidigare forskning (Tideman, 

1994, s.8) beskriver att då det finns en otydliggräns mellan en svagbegåvning och 

utvecklingsstörning, kan detta bidra till problem med att fastställa rätt insats för individen i en 

utredning. Ett problem enligt intervjupersonerna är, att tillräckligt med tid inte finns i 
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samarbetet utanför teamet. I tidigare forskning (Blom, 1999:28, s.144) framkommer det att 

föräldrar upplever att tiden inte finns för det stöd som barnet är i behov av i grundskolan, 

vilket kan styrkas med citat nedan: 

 

Utredning kring barnet tar för lång tid, därför att det varit en sån kö till 
psykologbedömningarna. Det är bättre nu, de är i alla fall ofta ett år som dom behöver 
vänta. (Intervjuperson 2, 2010) 

 

Sammanfattande kommentar 

Samarbetet har vi försökt att förklara som en social konstruktion och därmed visat på hur 

samhället bedömer och graderar stödbehovet hos individen. Genom bedömningen definieras 

även det som är normalt eller avvikande hos individen. Något som framträder i studiens 

resultat är tidsbristen inom grundskolan för att kunna möta barns olika behov av stöd. När 

teamet märker att deras resurser inte räcker till visar det sig att det finns svårigheter i 

samarbetet utifrån långa väntetider utanför teamet som gör att barnens stöd fördröjs. 

 

Konsekvenser när det gäller kategorisering 

Under denna rubrik beskrivs hur intervjupersonerna ser på de konsekvenser av kategorisering 

som görs av grundskolans elever. Det är av vikt, att föräldrar får mångsidig information inför 

valet av skolform. En konsekvens då barn byter skolform är att tidigare kamratrelationer går 

förlorade. Detta kan bero på att kamraterna bär på fördomar om särskolan. Har eleven 

bedömts att ha ett behov av särskola som skolform innebär det en begränsning för vidare 

studier efter särgymnasiet. Exempelvis kan det bli svårt att klara av Högskolestudier dels på 

grund av att nivån på studierna är för abstrakta i förhållande till elevens begåvningsnivå. Det 

finns mera praktiska yrken som särskoleeleven kan stå till förfogande för enligt intervju-

personerna. Diagnosen, som barn får kan för föräldrar ses som skuldavlastande, vilket för dem 

kan innebära att det inte handlar om brister i uppfostran. Åsikter framkommer att diagnos 

behövs för att barn ska få den hjälp som det behöver och har rätt till. Intervjupersonernas syn 

på om det behövs olika skolformer för att kunna möta barns olika behov handlar mycket om 

resursbrist i form av kompetens. I dag är den kompetensen placerad inom särskolan. För att 

läsa enligt särskoleskolplanen krävs en diagnos, men många barns behov går att möta utan 
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diagnos enligt intervjupersonerna. Det finns en stor spridning av elever med olika behov som 

skall tillfredställas och det är svårt för lärarna i grundskolan att hinna med enligt intervju-

personerna. Träningsskolan är den skolform som skiljer sig tillräckligt mycket för att ha som 

en egen skolform. Om det behövs olika skolformer var en svår fråga som intervjupersonerna 

sällan reflekterade över. Den ökade diagnostiseringen är ändå något som inte upplevs av alla 

intervjupersonerna. Något som de upplever är att de har blivit bättre på att märka barns 

svårigheter, speciellt inom uppmärksamhetsproblematiken. Med nedanstående citat synliggörs 

intervjupersonernas syn på de konsekvenser som uppstår genom att läsa enligt särskoleplanen: 

 

Inte möjlighet att gå på ett vanligt gymnasium – en oerhörd begränsning. Samtidigt har 
man ju en begåvningsmässig begränsning, att man inte klarar av att läsa enligt 
grundskoleplanen. (Intervjuperson 4, 2010) 

Oh ja, det gör det, att gå i särskolan det är en rättighet om man har en utvecklings-
störning. Konsekvenser det är ju att du kan ju aldrig komma in på högskoleutbildning, 
du kan aldrig komma in på ett universitet, det är stängt. (Intervjuperson 5, 2010) 

 

Grundskolan har inte samma förutsättningar att ge det stöd som man kan få när man går 
på särskolan. Vi har större klasser och färre vuxna än i särskolan. Barnet får inte det stöd 
det behöver. (Intervjuperson 5, 2010) 

 

Ja då får jag bara tänka så här att jag hoppas att det inte är någon som har hamnat i 
särskolan som inte … som är missbedömda om man säger så. (Intervjuperson 2, 2010) 

 

Jag har inte tänkt på det här över huvud taget. (Intervjuperson 3, 2010) 

 

Av ovanstående intervjusvar förefaller det framgå att den kategorisering som görs redan i 

grundskolan sker genom diagnoser och bedömningskriterier vilka även skall ge barn rätt till 

stöd. Detta kan utgöra en social konstruktion av den miljö som barn befinner sig i och som 

kan bidra till de konsekvenser som intervjupersonerna ovan beskriver. Det kan jämföras med 

det som Alvesson och Sköldberg (2008, s.367) menar, att skolan utgör en institution där olika 

professioner genom sina handlingsmönster och tankar kategoriserar barns behov. 

Intervjupersonerna i deras profession får en förstärkt roll när det handlar om hur de olika 

behoven sorteras inom grundskolan. Föräldrars tankar och handlingsmönster bidrar till att 
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påverka barns socialisering in i vardagen. Payne (2008, s.240) menar, att detta är sociala 

kontruktioner som kräver att samhället ingriper genom sociala åtgärder. Tideman och 

Rosenqvist (2005, s.19f) menar att diagnosen har en central roll i skolan. Där bidrar den till att 

urskilja de elever som är i behov av extra stöd och insatser. Funktionen som diagnosen har 

kan belysas som viktig, när det gäller hur de begränsade resurserna och stödet fördelas i 

skolan. I enlighet med tidigare forskning (Tideman & Rosenqvist, 2005, s.21) framkommer 

att eleverna sorteras genom sina behov av resurser och särskilt stöd, även när det gäller vilken 

skolform som anses vara bra för eleven. Hur viktig diagnosen kan vara styrks med 

nedanstående citat: 

 

Diagnoser kan hjälpa barnen både då dom är små och framförallt när dom är vuxna. 
(Intervjuperson 1, 2010) 

 

De barnen som får diagnosen och den hjälp de behöver mår bättre, både föräldrarna och 
barnet. Det var min känsla. (Intervjuperson 2, 2010) 

 

Diagnos hjälper föräldrarna och skolan naturligtvis, att man förhåller sig på ett annat 
sätt. (Intervjuperson 3, 2010) 

 

Det viktigaste med diagnos är ändå för barnets egen skull och för föräldrarna innebär det 
en förklaring. Då det finns ett namn på barnets beteende. (Intervjuperson 3, 2010) 

 

Kommunen har en kartläggning av elever och den börjar ju redan i förskoleklass där 
man tittar på språk och medvetenhet och sen följs det upp, och då kan man särskilja de 
här barnen med normerande tester. (Intervjuperson, 3, 2010) 

 

Utredningen som kan leda till en diagnos kan ses som en kategoriseringsprocess. Enligt 

Blomberg (2006, s.12, 176) framkommer det att kategoriseringen medför vissa rättigheter för 

individen av att behålla kategorin. Genom en diagnos kan individen få rättigheter enligt LSS 

(SFS, 1993:387). Intervjupersonerna menar att diagnosen är till för barns skull. Genom 

diagnosen kan de mottaga rätten till hjälp. Samhället är konstruerat utifrån vissa förmåner 

som är kategoribundna som kan likställas med LSS (SFS, 1993:387). Individen kan då genom 
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sin diagnos få stödbehovet tillgodosett. Vidare kan det för föräldrar innebära en förklaring av 

barns beteende. Nedanstående citat synliggör kopplingen mellan kategorisering och diagnos: 

 

Föräldrar som kan se en fördel med att barnet får en diagnos på papper och då mottar 
rätten till särskolan för att få hjälpen inom LSS, ja det tror jag. (Intervjuperson 1, 2010) 

 

När det gäller behov av stöd visar forskning (Barton, 1998, s.57f) på att individer upplever en 

större påverkan av professionella bedömningar och att dessa bedömningar kan ge en 

identitetspåverkan. Enligt Barton (1998, s.58) kan bedömningarna jämföras med en barriär 

som kan uppstå för individen. Detta kan även jämföras med annan forskning (Barnes m.fl., 

1999, s.67, 96) som beskriver den sociala modellen som beskriver hur samhällets utformning 

påverkar och som genom bedömningar bildar olika handikapp för individen. Dessa barriärer 

belyser möjligen villkoren när det handlar om utbildning, något som har framkommit i studien 

när det gäller hur skolan utgör en institution. I yrkesrollen handlar intervjupersonerna utifrån 

ett handlings- och tankemönster, där barnens behov kategoriseras. Diagnos kan här ses som 

ett sätt att kategorisera barn och används för att beskriva individen. Det framkommer även att 

föräldrars handlings- och tankemönster belyser barns socialisering in i vardagen. I citaten 

nedan synliggörs intervjupersonernas åsikter beträffande diagnos: 

 

Diagnosen ger möjligheter att möta upp barnet. (Intervjuperson 4, 2010) 

 

Det finns en överdiagnostisering kanske för att man inte har den möjlighet att möta 
specifika behov, eller rättare sagt innan man vet riktigt vad de här specifika behoven är. 
(Intervjuperson 4, 2010) 

 

Men oavsett om barnet blir diagnostiserat eller inte måste vi ju möta barnet utifrån det 
barn det är. (Intervjuperson 5, 2010) 

 

Jag tycker att man kan se diagnos som ett sätt att kategorisera, men jag kan förstå då 
föräldrarna inte vill utreda. Det är väl en rädsla för dom att få en diagnos som man inte 
vill ha naturligtvis. (Intervjuperson 2, 2010) 
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För individer som befinner sig i gränslandet mellan normalbegåvning och utvecklingsstörning 

finns det utmärkande sociala tillhörighetssvårigheter enligt Tideman (1994, s.8). Enligt det 

resultat som framkommer i studien går ibland tidigare kamratrelationer förlorade vid byte av 

skolform. Intervjupersonerna ser frågan om behovet av två skolformer som en resursfråga, där 

resurserna idag är placerade inom särskolan. Detta medför svårigheter i grundskolan att kunna 

möta barns behov. Den stora spridningen mellan elevers olika behov som skall tillfredställas i 

grundskolan hinns inte med idag enligt intervjupersonerna. Den sociala konstruktionen som 

socialiserar individen in i samhället påverkas av resursfördelningen mellan skolformerna 

enligt studiens resultat. Detta i sin tur kan innebära en påverkan i bedömningen om vart 

eleven bör gå i skolan. I följande citat framkommer hur kompetens, resurser och valet av 

skolform kan påverka individen och de bedömningar som intervjupersonerna i sin profession 

gör, för att eleven ska få den bästa tänkbara hjälpen i skolan: 

 

En skola för alla, men då måste vi också ha resurser så att vi kan möta varje elev och då 
är det resurser, inte bara pengar, utan även kompetens och då måste vi ha den 
kompetensen som finns idag i särskolan, då måste vi ha den i grundskolan. Då skulle vi 
kunna möta varje elev, det tror jag. (Intervjuperson 5, 2010) 

 

Jag tror att det behövs olika skolformer, det finns ju en del gråzonsbarn också, men dom 
som så småningom blir placerade i särskolan dom mår bra. Då har dom kommit hem. 
Dom mår så dåligt alltså för dom känner att dom är annorlunda när dom går i 
grundskolan. (Intervjuperson 3, 2010) 

 

Det finns ett stort behov av den enkla anledningen att jag har följt ganska många barn 
som har gått integrerade och som har blivit utredda och haft ett oerhört utanförskap och 
sen kommit till särskolan och fått tillhörighet, fått lyckas, fått duga precis som de är, fått 
känna att dom liksom faktiskt är någon. (Intervjuperson 4, 2010) 

 

Resultat som framkommer i tidigare forskning (Blom, 1999:28, s.140f) är att föräldrar och 

professionella är eniga om att barn behöver stöd men det finns oenighet när det gäller hur 

stödet skall ges och i vilken skolform. Något som framkommit är att det finns brister i 

tydligheten från de professionella när det gäller information till föräldrar och där barns 

svårigheter diskuteras på grund av välvilja. Denna brist i tydlighet har bidragit till en 

osäkerhet i föräldrars beslut i valet av skolform för barnet. Betydelsen av mångsidig 
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information inför valet av skolform är något som intervjupersonerna lyfter fram för att 

föräldrarna ska ta ett väl grundat beslut och vara medvetna om för- och nackdelar med de 

olika skolformerna. Skolverket (2009) har i sitt informationsmaterial klargjort för de 

begränsade möjligheter som finns efter att ha läst enligt särskoleplanen. Det är något som 

senare kan påverka arbetsliv och högre studier. I det sociala sammanhanget mellan människor 

påverkas individen av den bristfälliga informationen som sedan kan konstruera individens 

verklighet (Blom, 1999:28, s.140f). Citaten nedan visar några konsekvenser beträffande 

framtida studier som föräldrar bör vara medveten om: 

 

Eleven blir inte behörig för gymnasieskolan och därmed blir man inte heller behörig till 
vidareutbildning, man är ju aldrig behörig till högskolan eller universitet, det är 
jätteviktigt att tala om det för föräldrarna. (Intervjuperson 1, 2010) 

 

Om man påvisar att man har en utvecklingsstörning och att man väljer särskolan som 
skolform, då tycker jag att då klarar man sig inte på högskolan eller universitet. Mottar 
man rätten att gå i särskola, blir det gymnasiesärskola. Man har många möjligheter att få 
jobb i alla fall. (Intervjuperson 1, 2010) 

 

Idag är det svårare för de här barnen som går på särskolan att få det där jobbet som man 
så lätt fick förr. Blir dom inte inskrivna i särskolan, då klarar dom inte sina studier, då 
får de inga betyg och då blir det svårigheter i alla fall. Det är en grupp i samhället som 
har det tufft. (Intervjuperson 3, 2010) 

 

Forskning (Frithiof, 2007, s.19, 152; Prilleltensky, 2010, s.1, 238f) visar att makthandlingar 

utövas i samhället även av professionella inom skolan. Barns välmående kan ses som ett 

hierarkiskt begrepp där barns behov påverkas av föräldraskap. Familjen har ett ansvar att se 

till barnets behov och samhället bör tillhandahålla tjänster som möter dessa behov. Familjens 

behov påverkas i sin tur av samhällets sociala välfärd. Det framkommer i forskning (Molin, 

2008, s.19; Tideman, 2000, s.238f) att ökningen inom särskolan främst handlade om barn på 

gränsen mellan de olika skolformerna, där en återkommande förklaring till elevökningen 

ansågs bero på ekonomiska neddragningar. Det är något som bidragit till större 

undervisningsgrupper i grundskolan, där antalet lärare förblir oförändrat och kraven på 

elevers självständiga arbete ökar. En social konstruktion redogör för den omgivna världen hur 

verkligheten är konstruerad, att det ska finnas olika former för att skilja individer åt genom 
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resursfördelning och kompetens. För att möta barnens behov i en skola för alla framkommer 

det från intervjupersonerna att den kompetens som behövs för att möjliggöra detta finns idag 

inom särskolan, något som framkommer i citat nedan: 

 

Elever i grundsärskolan då kan jag tycka … att plocka in den kompetens och dom 
lärarna som jobbar i särskolan till grundskolan och eleverna får gå kvar i grundskolan 
och läsa efter särskolans kursplan. (Intervjuperson 1, 2010) 

 

Många platsar bra i särskolan - en del kanske inte – och då är det ju bra med två olika 
skolformer. (Intervjuperson 2, 2010) 

 

När eleven påvisar ett behov av att få stöd i skolan, då ska eleven få stöd i skolan vare 
sig eleven har en diagnos eller inte. Påvisar eleven ett brett behov ska stödet sättas in. 
(Intervjuperson 1, 2010) 

 

Sammanfattande kommentar 

Uppfattningar finns hos intervjupersonerna att särskoleelever skulle ha svårt att klara av 

högskolestudier på grund av den abstrakta undervisningen i förhållande till individens 

begåvningsnivå. Att det istället finns mera praktiska arbeten som dessa individer kan arbeta 

med. När det gäller om en skola för alla vore möjligt, menar intervjupersonerna att resurser i 

form av rätt kompetens för att möta dessa elever i dag arbetar inom särskola. Detta kan göra 

det svårt för grundskolans personal att möta olika barns behov. I fördelningen av skolans 

resurser får diagnosen en viktig funktion. I valet av skolform framkommer att intervju-

personerna anser, att tydlig information till föräldrar bör ges, vilket inte alltid sker idag. 

 

6. DISKUSSION 

I denna studie beskrivs att det har skett ett ökat elevantal inom särskolan vilket framgår av 

tidigare forskning (Tideman, 2000, s.235; Molin, 2008, s.9; Blom, 1999:28, s.142f). Det 

ökade elevantalet kan möjligen ge kunskap om en ökad kategorisering av barns svårigheter i 

skolan. Detta utgör en betydande samhällsförändring inom handikappområdet och kan ses 

som den nya särskolegenerationen. Vår ambition har varit att genom en kvalitativ intervju 
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belysa vilka faktorer som påverkar möjligheten att ge barn rätt stöd eller skolform utifrån 

olika professioners uppfattning. För att uppnå detta har vi lagt stor vikt i att sätta oss in i och 

nå intervjupersonernas uppfattning. Då förförståelsen kan utgöra ett hinder har vi försökt sätta 

denna åt sidan genom att vara medvetna om dess påverkan. Med teorin belyser vi den sociala 

konstruktion som sker i skolans miljö och vilka konsekvenser den kan leda till. Teorin gav oss 

förståelse för de olika yrkesprofessionerna och hur de arbetar. På så sätt har vi kunnat belysa 

tankar och uppfattningar om hur intervjupersonerna arbetar genom sina erfarenheter. Det 

framkom att intervjupersonerna inte upplever en ökad diagnostisering i skolans miljö, utan att 

de har blivit bättre på att märka barns svårigheter. Trots detta kan barns behov inte mötas, då 

det inte finns tid eller resurser i form av rätt kompetens. Utifrån en teoretisk förklaring kan vi 

se hur skolans miljö konstruerar och fungerar som en jämförelse i vad som anses avvikande 

eller normalt genom utredningsprocessen. Enligt forskning (Barns, 2005, s18f) blir skolans 

vardag som en referens om vad som anses som normalt när det handlar om hur avvikelser 

bedöms. Diagnosen utgör en viktig funktion när det handlar om att urskilja vilka som är i 

behov av extra stöd insatser. Vi har fått inblick i resursfördelningen och förstår att om 

resurserna fördelas jämnare mellan grund- och särskola, skulle det finnas möjlighet för dessa 

gränszonsbarn att gå kvar i grundskola med extra stöd. 

 

Ett annat område som belysts och gett kunskap och förståelse är att om att det finns brist i 

information till föräldrar som kan leda till att föräldrar tar beslut om barnets skolval på fel 

grunder vilket kan leda till konsekvenser och påverka barns framtidsplaner för högre studier. 

Ärenden som initieras ingår i en utredningsprocess och är grunden i en eventuell 

psykologbedömning, en diagnos och placering i särskola, som i sin tur påverkar individens 

möjlighet till framtida studier. Den kategorisering som sker genom utredningsprocessen, har 

gett kunskap och förståelse om den påverkan som kategorier och diagnoser medverkar till. 

Detta i sin tur, ger konsekvenser i framtida studier för de barn som benämns som 

gränszonsbarn, som möjligen med rätt stöd och kompetens kan gå kvar i grundskola. Detta 

kan kanske bidra till att motverka den nya särskolegenerationen som Molin (2008, s.9) skriver 

om och bidra till att medverka till en skola för alla för de gränszonsbarn som har ett mindre 

behov av extra stöd (Jmf. SOU, 2003:35, s.21). Det handlar då om de gränszonsbarn vars 

behov möjligen skulle kunna tillgodoses inom grundskola, vilket i sin tur kan ge andra 

förutsättning för vidare studier och arbetsliv än för de barn, som blir hänvisade till att läsa i 

särskola. 
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I initierandet av utredningar och den utredningsprocess som då startar anser vi, att de olika 

professionerna genom sina åsikter om barns avvikande förmågor får en betydande roll i hur 

individens svårigheter beskrivs. Den process som pågår i samband med utredning och 

kategorisering av en individ fram till inskrivning i särskola jämför vi med en social 

konstruktion som pågår, där individens verklighet påverkas och skapas genom 

professionernas inverkan och åsikter, om vad som anses normalt eller avvikande (Jmf. 

Tideman, 2000, s.241). Forskning (Barton, 1998, s.57, 61) redogör för att individen upplever 

att professioner har en stark påverkan när det gäller bedömningar. Dessa bidrar till att skapa 

den sociala konstruktion som individen hamnar i. 

 

I samarbetet i och utanför Lärstödsteamet har vi i studien visat hur samhället kan bidra till att 

bedöma och gradera stödbehov, där Lärstödsteamets uppgift ses som en viktig stödprocess till 

skolan i arbetet med kartläggning och utredning kring barns behov av stöd. Detta kan 

sannolikt bidra till att skapa den sociala konstruktion som barn hamnar i. Det redogörs i 

forskning, exempelvis av Prilleltensky (2010, s.240) att samhället ska tillhandahålla tjänster 

som möter barnens behov, men att det är familjen och eller vårdnadshavaren, som har ansvar 

att se till barns behov. Något som vi har uppmärksammat är, att intervjupersonerna är 

medvetna om sin egen påverkan vid informationen till föräldrar under utredning och även 

vilken inverkan intervjupersonerna har när information ges som underlag till byte av 

skolform. Det framkommer i studiens resultat att det är viktigt att föräldrar får allsidig 

information för att kunna fatta ett väl grundat beslut. Samarbetet ser vi som en 

socialkonstruktion då vi visar på hur samhället bedömer och graderar stödbehovet hos 

individen. Genom bedömningen definieras det som är normalt eller avvikande hos barnen. 

Något som framträder i studiens resultat när det gäller samarbetet är tidsbristen inom 

grundskolan för att kunna möta barns olika behov av stöd. När teamet märker att deras 

resurser inte räcker till visar det sig att det finns svårigheter i samarbetet utifrån långa 

väntetider något som vi kan se kan vara en bidragande orsak till att barnen får vänta på den 

hjälp de är berättigade till. Vi kan se att det inte behöver vara samarbetet inom Lärstödsteamet 

som innebär en begränsning för barn utan problemet kan ligga i grundskolan som en social 

konstruktion som inte kan möjliggöra att ge barn den hjälp som behövs. Enligt forskning 

(Molin, 2008, s.19; Tideman, 2000, s.235, 238) är resurser en återkommande förklaring att 

ekonomisk nedskärning bidragit till större undervisningsgrupper i grundskola. Forskningen 

visar också att antalet lärare är oförändrat samtidigt som kravet har ökat på barn att vara mera 
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självständiga. Resurser i form av tid är en brist inom grundskolan. Det vi kan se är att det inte 

finns tid över till att ge elever det stöd som behövs. Likaså kan den kompetens saknas som 

skulle behövas som stöd i grundskolan för att möta barn som befinner sig på gränsen mellan 

de två olika skolformerna grund- och särskola. Vi ser att detta kan bidra till ökad påfrestning 

för eleven som i sin tur ytterligare kan synliggöra vad som är avvikande och vilka svårigheter 

som finns i skolmiljön. Den sociala konstruktionen blir tydlig i skolmiljön när det gäller hur 

resurserna fördelas mellan skolformer och hur professioner bidrar till att konstruera barns 

verklighet exempelvis genom den kartläggning och utredning som görs där det framträder vad 

som är normalt och avvikande (Jmf. Tideman & Rosenqvist, 2005, s.16, 18). Resultat av vår 

studie kan visa att särskoleelever kan ha svårt att klara av Högskolestudier dels på grund av 

att undervisningen till viss del är abstrakt och att särskoleelevers begåvningsnivå många 

gånger kan kräva ett konkret tänkande. 

 

Enligt den sociala modellen menar Barnes (m.fl., 1999, s.67, 96) att individen blir 

handikappad via hinder i samhället. I den utredningsprocess som pågår ser vi hur 

funktionshinder konstrueras och kan skapa handikapp även för gränszonsbarn. Resultatet visar 

på att det finns mera praktiska arbeten till förfogande som dessa individer kan arbeta med. Vi 

kan se detta som en konsekvens när det gäller den kategorisering som görs av 

grundskoleelever och som leder till en begränsning för barn när det gäller framtida studier. 

Utifrån att resurser i form av kompetens i dag arbetar inom särskola ser vi att det blir svårt att 

möta barns behov i grundskola och att resursfördelning genom tillgång till rätt kompetens i 

grundskola kan vara orsaken till att diagnos får en viktig funktion. I studiens resultat 

framkommer att tydlig information till föräldrar är viktig inför valet av skolform. 

 

Slutsats 

Under utredningsprocessen är det viktigt att föräldrarna ges mångsidig information från de 

olika professionerna. Det underlättar för föräldrar när de sedan ska besluta om barnets 

skolgång, som annars kan ge konsekvenser för framtida studier och yrkesmöjligheter. Då 

Lärstödsteamet finns tillgänglig i skolans miljö kan de lättare kan fånga upp och initiera 

ärenden viket kan underlätta samarbetet i och utanför teamet. Lärstödsteamet kan vara ett stöd 

för lärare och barn då väntetiderna är långa när det gäller samarbetet med de professioner som 
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är anställda av andra huvudmän utanför. Intervjupersonerna lyfter fram att det finns behov av 

fler lärare och mindre grupper i klasserna för att tidsmässigt hinna med att ge stöd. Sker en 

ändring av fördelningen av den kompetens som idag finns inom särskola till grundskola kan 

det göras möjligt för de elever som idag befinner sig i särskolan att fysiskt kunna gå i 

grundskola. Detta är kanske vad vi kallar ”en skola för alla”? Med den särskilda kompetensen 

i form av resurser till grundskola kan möjligen konsekvenser för gränszonsbarn undvikas och 

vikten av diagnos minskas. Då behöver inte diagnosen vara det viktiga för att barn ska få stöd 

och hjälp i grundskolan, men diagnos är samtidigt ett sätt att få veta vilket stöd som passar för 

att barn skall klara grundskolans krav. Medvetenhet om barns möjlighet till framtida studier 

var något som inte alla intervjupersoner var medvetna om, likaså när det gäller gränszonsbarn 

att de med hjälp av stöd kanske kan gå kvar i grundskola. Vi såg här ett mera kortsiktigt 

tänkande som utgick från ett större stödbehov där dessa konsekvenser inte går att undgå. En 

slutsats är att faktorer som kompetens, bristfällig information, tid bidrar till den 

kategoriseringsprocess som sker i skolans miljö för barn som är i behov av stöd. Vi har fått 

förståelse för att grundskolans miljö utgör en plats för vad som anses avvikande eller normalt 

i den kategoriserings- och bedömningsprocess som sker i skolan. 

 

Ja då får jag bara tänka så här att jag hoppas att det inte är någon som har hamnat i 
särskolan som inte … som är missbedömda om man säger så. (Intervjuperson 2, 2010) 

 

Förslag till fortsatt forskning 

För att få ytterligare kunskaper om detta område borde ytterligare forskning genomföras kring 

barn i gränszonen mellan särskola och träningsskola, då det vore intressant att belysa hur 

gränsen inom särskola ser ut. Tanken har väckts från intervjupersonerna som ansett att dessa 

gränser är klarare än mellan de i vår studie beskrivna skolformer. Det skulle även vara 

intressant med en studie av den dokumentation och det arbete som de studerade profession-

erna utför då detta kan hjälpa till att belysa arbetet med bedömningen som skulle kunna ge en 

djupare bild av det arbete som dessa utför. För att få kunskap om föräldrars uppfattning anser 

vi även att det vore intressant att göra en intervjustudie med föräldrar till dessa gränszonsbarn, 

för att få veta vad de anser om den i studien beskrivna kategoriserings- och bedömnings-

process som sker i skolan. Alternativt göra en studie på vuxna individer som själv genomgått 
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denna process och då har egna erfarenheter som vore intressant att belysa och då kunna belysa 

detta utifrån ett mera subjektivt perspektiv. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

INTERVJUFÖRFRÅGAN 

2010-10-29 

Hej! 

Vi är två studenter Katarina och Lena som studerar vid socionomutbildningen vid Högskolan i 

Gävle. Under hösten 2010 kommer vi att skriva en C-uppsats som en del av utbildningen. 

Syftet med vår studie är att utifrån olika professioners uppfattning belysa och få förståelse för 

och kunskap om vilka faktorer som påverkar barn, som befinner sig i gränszoner mellan olika 

skolformer, och deras möjligheter till rätt stöd och skolform, samt uppfattning om vilka 

konsekvenser det kan innebära. Vi har haft kontakt med X via telefon och föreslagit att vi 

skickar meddelande till er och X via mail. Vi tänkte att ni kanske, var och en, kan ge oss 

förslag på tid för en intervju utifrån de veckor och dagar som anges nedan. Det är en fördel 

om ni kanske kan lämna minst två förslag på dag och tid, så kontaktar vi er omgående via 

mail och bekräftar dag och tid. Om inget alternativ passar får ni gärna lämna egna förslag. 

Beräknad tid för en intervju är ca 45 minuter. 

V45 

Måndag: kl.8.00-17.00 

Tisdag: kl.8.00-17.00 

Onsdag: kl.8.00-17.00 

Torsdag: kl.8.00-17.00 

V46 

Måndag: kl.8.00-17.00 

Tisdag: kl.8.00-17.00 

Onsdag: kl.8.00-17.00 

Torsdag: kl.8.00-17.00 
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För frågor kontakta oss gärna via mail eller telefon 

Lena Bengtsson telefon X Katarina Sjölander telefon X 

Mail: X  Mail: X 

 

Med vänlig hälsning Lena och Katarina 
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Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE FÖR TEMA 1-5 

Tema 1. Intervjupersonens bakgrund 

-Vad har du för befattning? 

-Vilken ålder har du? 

-Hur många år har du arbetat som XXX på din arbetsplats? 

-Hur många år har du arbetat med utredningsfrågor när det uppdagas att barn har svårigheter 

med att uppnå målen i grundskoleplanen och är i behov av stöd? 

-Vilken utbildning har du? 

-Har du någon vidareutbildning efter din grundutbildning? 

-Erbjuder arbetsplatsen regelbunden kompetensutveckling som du anser är relevant för dina  

arbetsuppgifter? 

-Tycker du att din utbildning har relevants för de arbetsuppgifter du utför idag? 

-Hur upplever du din yrkesroll gentemot de olika professionerna i Lärstödsteamet?  

Tema 2 Lärstödsteamet och professionernas roll 

-Vilken funktion har Lärstödsteamet? 

-Hur länge har Lärstödsteamet funnits? 

-Hur såg det ut innan?  

-Vilka hanterade utredningen då? 

-Vem/ vilka samarbetar ni med under en utredning kring barnen 

 -Hur ser du på samarbetet? 

-Hur informerar man föräldrarna om vart man kan vända sig för att ta in annat stöd? 

-Vilka hinder eller svårigheter möter du som XXX? 

-Vilka styrkor finns med ett Lärstödsteam? 
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Tema 3 Gränszonsbarn mellan olika skolformer 

-Vad anser du om de olika skolformerna (en skola för alla, behövs det två skolformer)? 

 -Grundskoleplanen 

 -Särskoleplanen 

-Hur initieras ”Lärstödsteamets utredningar” när barn är i behov av stöd? 

-Hur ofta uppdagas dessa gränszonsbarn på era skolor (som är i behov av extra stöd)? 

-När det uppdagas att barn är i behov av extra stöd, vilka faktorer ser man  

till då? 

-Vilka möjligheter finns för elevens fortsatta skolgång, stödåtgärder som grundskolan har? 

-Hur går utredningsförfarandet till i Lärstödsteamet efter uppdagandet av barns behov av 

stöd? 

 -Finns det någon arbetsmodell upprättad för Lärstödsteamets utredning? 

Tema 4 Diagnostisering 

-Som vi har förstått det när vi läst skolverkets skrivelser och aktuell forskning har en 

förändring skett med en ökad diagnostisering när det gäller barn i grundskolan? 

 -Hur tänker du kring detta? 

 -Finns det fördelar att barn diagnostiseras tidigt eller senare i åldrarna? 

 -Vad kan nackdelarna vara med en diagnos tidigt respektive senare i åldrarna? 

-Vad kan fördelar/nackdelar vara för barn att få en diagnos? 

-Kan man se diagnostisering som ett sätt att kategorisera? 

-Är det fler än barnen som är hjälpt av en ställd diagnos? 

-Anser du att ett barn behöver diagnostiseras för att få den hjälp den behöver? 
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Tema 5 Konsekvenser 

-På vilket sätt synliggörs barnets perspektiv under Lärstödsteamets utredning, kartläggning? 

-Finns det några konsekvenser för barnet att läsa enligt särskoleplanen? 

-Hur ser du på ditt yrkesutövande och vad kan det ha för påverkan på barnet och dess behov 

av stöd? 

-Hur anser du att din yrkesroll som X, ditt bemötande och den information du ger till 

föräldrarna kan inverka på föräldrarnas val av skolform för barnet? 

-Vilka organisationsmässiga faktorer påverkar utredningen? 

 -Hur inverkar kommunens politik och ekonomi på ert sätt att arbeta? 

-Hur ser du på barnets uteblivna möjlighet att läsa vid högskolan som vuxen? (Kan det ses 

som en konsekvens?) 

-Hur ser det ut när det gäller uppföljning och utvärdering av ert utredningsarbete? 
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Bilaga 3 

INFORMATIONSBREV 

2010-11-10 

Informationsbrev om kvalitativ undersökning  

Hej! 

Vi är två studenter Katarina Sjölander-Hamrin och Lena Bengtson som studerar vid 

socionomutbildningen vid Högskolan i Gävle. Under hösten 2010 kommer vi att skriva en C-

uppsats som en del av utbildningen. Syftet med studien är att utifrån olika professioners 

uppfattning belysa och få förståelse för och kunskap om vilka faktorer som påverkar barn, 

som befinner sig i gränszoner mellan olika skolformer, och deras möjligheter till rätt stöd och 

skolform, samt uppfattning om vilka konsekvenser det kan innebära.För att få kunskap om 

detta vill vi göra intervjuer med personal som arbetar inom detta område. Vi vill tacka dig för 

att Du vill medverka i denna studie och är tacksam över att vi får genomföra en intervju med 

Dig. 

Genom detta informationsbrev ger vi Dig en kort beskrivning av vår studie samt om hur den 

insamlade informationen under detta arbete kommer att hanteras och bevaras. Vi har som 

målsättning att utföra intervjuerna under veckorna 45-47. Vi beräknar att intervjun kommer 

att ta ungefär en timme. För att samla in data och material på bästa sätt kommer vi att använda 

en bandspelare under intervjutillfället för att underlätta bearbetning av det insamlade 

materialet. Materialet behandlas konfidentiellt. Materialet är endast till för att användas i 

utbildningssyfte uppsatsen kommer att vara tillgänglig via internet. Innan intervjutillfället får 

du möjlighet att skriva under blankett för samtycke. Deltagandet är helt frivilligt och Du kan 

när som helst avbryta din medverkan utan någon orsak till varför. Vi kommer att följa 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. För ytterligare frågor eller information kan Du 

kontakta oss. Tack för att du har valt att medverka i vårt uppsatsarbete.  
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Socionomstuderande vid Högskolan i Gävle   

Katarina Sjölander-Hamrin  Lena Bengtsson 

Tel: X   Tel: X 

Mail: X  Mail: X 

 

Handledare 

Barbro Josefsson 

Tel: X (Växeln) 

Mail: X 



 47 

Bilaga 4 

SAMTYCKESBREV 

2010-11-12 

 

Samtyckesbrev 

Jag har tagit del av det tidigare informationsbrev och samtycker till dess innehåll samt att jag 

samtycker till att medverka i intervjun. 

 

 

Namnteckning   Namn förtydligande 

Datum och ort 


