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Abstract 

The aim of this study is to contribute knowledge of guardian´s experience of having a child in 

compulsory- and upper secondary school for learning disabilities. Research questions:  

• How do guardians describe their lived experience of the phenomenon of having a 

child placed in the compulsory- and upper secondary school for learning disabilities?   
 

• How do guardians describe the relationship between home and school? 

 

Research indicates a multifaceted complexity characterized by high level of stress among 

guardians of children diagnosed with intellectual disabilities (ID). Attitudes from the society 

in whole towards people with ID have a major impact. My study has a phenomenologically 

inspired approach, that aims to access and understand the phenomenon by addressing the 

source, the guardians. I have interviewed three guardians and learned stories from their 

existential worlds. They show faith in school, but also anxiety from complex situations that 

they are faced with. It is important that teachers in schools for pupils with ID are aware of 

these feelings when meeting the guardians, since they are important to build good cooperative 

relationships between school and home. Successfulness is based on good relationships and for 

this to occur, an understanding of the situations of the guardians is required. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om vårdnadshavares levda 

erfarenhet av att ha ett barn i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Forskningsfrågor: 

 

• Hur beskriver vårdnadshavare sin levda erfarenhet av fenomenet att ha sitt barn 

placerat i grundsärskolan och gymnasiesärskolan? 

 

• Hur beskriver vårdnadshavare relationen mellan hem och skola? 

 

Forskning visar på en mångfasetterad komplexitet som kännetecknas av en hög stressnivå hos 

vårdnadshavare till barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Omgivningens 

inställning till personer med IF har stor påverkan. Min studie har en fenomenologiskt 

inspirerad ansats vilket syftar till att förstå fenomenet genom att gå till källan, 

vårdnadshavarna. Jag har intervjuat tre vårdnadshavare och tagit del av berättelser från deras 

livsvärldar. I deras berättelser visar sig en tillit till skolan men också starka känslor i form av 

oro, frustration och komplexa situationer att förhålla sig till. Detta tolkar jag som en form av 

stress. Dessa känslor och erfarenheter behöver speciallärare i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan vara medvetna om i mötet med vårdnadshavare. Dessa möten är en viktig 

komponent som bygger samarbetet mellan hem och skola. Ett bra samarbete grundar sig i 

goda relationer och för att dessa ska uppstå krävs en förståelse för vårdnadshavarens situation. 

 

 

Nyckelord 

Grundsärskola, gymnasiesärskola, vårdnadshavare, fenomenologi, levda erfarenheter, relation 

mellan hem och skola, intellektuell funktionsnedsättning, IF.
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1.Inledning 

I mina möten med vårdnadshavare som har erfarenheter av att ha ett barn i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan har en medvetenhet väckts hos mig kring komplexiteten av deras 

erfarenheter. Denna komplexitet har bestått bland annat av berättelser kring hur de upplevt att 

de har blivit missförstådda i mötet med skolan. Hur personalen i skolan sett dem som 

oengagerade trots att de i själva verket var utmattade av sin livssituation. Ovisshet kring vad 

skolans personal förväntar sig av dem som vårdnadshavare, vilket resulterar i ett samarbete 

som inte fungerat har också ingått i komplexiteten. Jag har också tagit del av berättelser av 

gott samarbete mellan hem och skola. Jag har lyssnat till hur vårdnadshavare berättat om 

blickar och kommentarer som deras barn fått utstå i kön i mataffären och hur det påverkar hela 

familjen. Vårdnadshavare har även uttryckt hur de kämpat hårt och länge för att göra sig 

förstådda i mötet med skola och myndigheter för att deras barn ska få den hjälp han eller hon 

behöver för att utvecklas och den avlastning och stöd deras familj behöver för att fungera. Det 

är berättelser som många gånger varit präglade av stress och förtvivlan, men även av hopp om 

framtiden och kärlek till sitt barn. Tankar och funderingar kring barnets skolvardag och 

möjlighet till utbildning. Dessa möten och samtal har inspirerat mig till temat för det här 

examensarbetet. Titeln på examensarbetet, Berättelser om oro och om änglar i skolan speglar 

de starka känslor hos vårdnadshavarna som visade sig i studien. Dessa känslor kännetecknas 

bland annat av oro för sitt barns säkerhet och framtid. De kännetecknad även av tillit till 

skolan vilket illustreras av en av informanternas upplevelse av lärarna, som änglar i skolan. 

Enligt läroplan för grundsärskolan (Skolverket, 2011) ska skolan och vårdnadshavarna 

tillsammans skapa de bästa möjligheterna för elevens skolgång. Vidare står det att ansvaret 

ligger på läraren att samverka med vårdnadshavare samt med respekt för elevens integritet 

hålla sig informerad om elevens personliga situation. Även i läroplanen för gymnasiesärskolan 

(Skolverket, 2013) står att skolan ska samverka med hemmet när det gäller elevens lärande 

och utveckling. För att detta ska bli så lyckat som möjligt är det viktigt för elevens utveckling 

att skolan och vårdnadshavarna har en bra relation till varandra. Aspelin (2010) menar att en 

av grundförutsättningarna för en bra relation är förmåga att se utifrån den andres perspektiv. 

Även internationellt framhålls i flera länder vårdnadshavarna som viktiga komponenter för sitt 

barns utbildning, exempelvis menar Baglieri och Shapiro (2012) att samverkan mellan olika 

aktörer omkring barnet är viktig i ett barns utbildning. De olika kompetenserna behöver tas till 

vara. Lärarna behöver här ta ett stort ansvar för samverkan. Även Pickl (2011) pekar på vikten 

av att hem och skola tar till vara varandras erfarenheter, perspektiv och åsikter för att ge barnet 

de bästa förutsättningarna till utveckling. 

För att kunna se utifrån den andres perspektiv behövs först en förståelse av dennes 

erfarenheter.  Det är just det som jag strävar efter att göra i min studie. Jag vill i det här 

examensarbetet belysa fenomenet att ha ett barn i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

Genom att lyfta fram vårdnadshavares erfarenheter och sätta det i relation till samarbetet 

mellan hem och skola vill jag belysa komplexiteten kring vårdnadshavares erfarenheter kring 

att ha ett barn i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.  
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1.1 Syfte 
Syftet med min studie är att bidra med kunskap om vårdnadshavares levda erfarenhet av att ha 

ett barn i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

 

 

1.2 Frågeställningar  
Hur beskriver vårdnadshavare sin levda erfarenhet av fenomenet att ha sitt barn placerat i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan? 

 

Hur beskriver vårdnadshavare relationen mellan hem och skola? 
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2. Bakgrund 
 

Som en bakgrund till min studie vill jag ge en redogörelse för centrala begrepp relevanta i mitt 

examensarbete. Därefter följer en kort sammanfattning kring hur vårdnadshavares erfarenheter 

kan påverkas av samhällets syn på människor med intellektuell funktionsnedsättning.  

Slutligen kommer jag även att beröra grundsärskolans framväxt samt tillhörande aktuella 

styrdokument som läroplan och skollag.  

 

2.1 Centrala begrepp 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för några centrala begrepp aktuella i min studie.  

2.1.1 Intellektuell funktionsnedsättning 
Historiskt sett har det använts en rad olika begrepp för att benämna personer med kognitiva 

svårigheter. Idioter, efterblivna, sinnesslöa, begåvningshandikappade, förståndshandikappade 

och utvecklingsstörda (Ineland, Molin & Sauer, 2009). Numera används ofta begreppet 

utvecklingsstörning parallellt med begreppet intellektuell funktionsnedsättning. Jag kommer 

att i mitt examensarbete använda begreppet intellektuell funktionsnedsättning, förkortat IF 

förutom i den historiska tillbakablicken kring särskolans framväxt då jag använder de 

tidsenliga begrepp som författarna jag refererar till använder. 

För att få diagnosen IF krävs det att personen i fråga utreds inom fyra olika områden. 

Pedagogisk-, social-, medicinsk- och psykologisk bedömning utgör tillsammans en helhet 

inför beslut om en IF diagnos. Dessa bedömningar ska enligt Skolverket visa på nedsatt 

förmåga gällande intelligens och adaptiv förmåga alternativt beteende (Skolverket, 2017). 

  

2.1.2 Grundsärskolan 
I Sverige finns grundsärskola och gymnasiesärskola som ett erbjudande för elever som på 

grund av IF eller förvärvad hjärnskada inte förväntas uppnå kunskapsmålen i grundskolan. 

Här erbjuds en undervisning som är anpassad efter elevens förutsättningar och behov. 

Grundsärskolan har en egen läroplan, men elever kan även läsa ämnen utifrån grundskolans 

läroplan om han eller hon har förutsättningar för det. Det är i regel vårdnadshavare som 

beslutar om att acceptera erbjudandet om ett mottagande i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013). 

 

2.2 Synsätt på personer med IF  
Omgivningens inställning spelar en avgörande roll på hur en familj upplever att det är att ha 

ett barn med IF. Upplever vårdnadshavare till ett barn med IF att omvärlden har en negativ 

inställning till IF kan det leda till en stressfull situation för vårdnadshavarna (Fergusson, 

2002). Hur vårdnadshavare till barn med intellektuell funktionsnedsättning upplever och 

reagerar på sin familjesituation är naturligtvis mycket olika. En faktor som påverkar är hur 

omgivningen bemöter en familj med ett barn med funktionsnedsättning. Det kan till exempel 
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handla om politiska frågor, ekonomiska förutsättningar men framför allt hur skolan tar emot 

och möter en elev med IF (Ineland, Molin och Sauer, 2013).  

 

Hur omgivningen ser på förhållandet mellan hem och skola i Sverige har förändrats över tid. 

Förr ansågs barn med IF vara en börda både för familj och samhälle och att de inte var i behov 

av utbildning på det sätt som vi ser idag. Från slutet av 1800-talet fram till mitten av 1900-

talet var det vanligt att barn med IF inte växte upp med sina föräldrar. Numera finns det en 

familjecentrerad syn där vårdnadshavare ses som experter på sina egna barn och att detta bör 

tas tillvara när det gäller barnens utbildning (Ineland m.fl., 2013). 

 

2.3 Grundsärskolans framväxt  
Särskolans form och funktion i samhället har växt fram ur olika tidsepoker, politiska och 

samhällsekonomiska traditioner och beslut vilket har påverkat synen på de avvikande (Söder, 

2011). Under 1600- och 1700-talet ansågs barn med funktionsvariationer bland annat som 

Guds straff. Under 1900-talet kom problematiken mer att handla om medicin och pedagogik. 

Då startade en kategoriserings- och ett särskiljningstänkande kring dessa barn (Ineland m.fl., 

2013). I den första läroboken som berör barnavård från slutet av 1800-talet anges orsaken till 

idioti vara missgärningar av tidigare generationer (Grunewald, 2011). 

I takt med att industrialiseringen utvecklades ökade även tankarna på att utbilda de så kallade 

sinnesslöa till goda arbetare. Samhället organiserade institutioner så som uppfostringsanstalter 

och idiotskolor. Från den här perioden ses tre olika skäl för att ordna utbildning för personer 

med IF. Det handlar om en barmhärtighet, att skydda personerna från en hård värld samt om 

att vända odugliga tärande människor till verksamma och närande människor (Ineland m.fl., 

2013). Det väcktes dessutom en mer optimistisk syn på att de sinnesslöa skulle kunna leva ett 

självständigt liv (Söder, 2011). För de obildbara handlade det fortfarande om förvaring på 

vårdinstitutioner (Hjörne & Säljö 2013). Först 1936 öppnade staten, efter påtryckningar från 

kommunerna Vipeholm, ett sjukhus för svårskötta, obildbara sinnesslöa (Grunewald, 2011). 

Det första hemmet för sinnesslöa öppnades år 1866 av Emanuella Carlbeck och var en liten 

verksamhet med ett fåtal platser. I slutet av 1800-talet var Johannesberg som är Sveriges mest 

kända skol-, vård-, och arbetshem färdigbyggt. Därefter öppnades fler skolhem för sinnesslöa 

under början av 1900-talet (Grunewald, 2011).  

Första delen av1900-talet präglades sinnesslövården av diskussion kring vem som var 

ansvarig för vården av de sinnesslöa och skolhemmen som hörde till. Riksdagen menade att 

det handlade om välgörenhet. Staten startade upp skolhem dels för vanartade och sinnesslöa 

flickor dels för pojkar i samma situation på 1920-talet för att undvika att dessa personer skulle 

sprida sina fördärvande egenskaper i samhället. Vid den tidpunkten infördes intelligenstest för 

att fastställa om personen tillhörde institutionens målgrupp (Grunewald, 2011).  

Vid 1900-talets andra hälft beslutades om enhetsskola där variation var tillåtet. Dock räknades 

inte barn med IF in där, de stod utanför möjlighet till utbildning (Ineland m.fl., 2013). Det 

ansågs inte nödvändigt att kosta på dem utbildning samtidigt som deras närvaro ansågs vara 

negativt för de övriga elevernas utveckling (Hjörne & Säljö, 2013). Den första lagen om skola 

för sinnesslöa kom 1944, innan dess var det ett frivilligt åtagande. Det var då landstingen som 

skulle ansvara för dessa sinnesslöskolor. Ett decennium senare kom en lag där landstingen 
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även blev skyldiga att erbjuda skola till de så kallade obildbara barnen (Grunewald, 2011; 

Ineland m.fl., 2013).  

Under 1950- och 1960-talet ifrågasattes de politiska och ekonomiska tankarna kring att 

särskilja barnen genom särskilda klasser och skolor. Skolorna började integrera barn med 

funktionsvariationer i de ordinarie klasserna, individen skulle anpassas till det rådande 

skolsystemet (Ineland m.fl., 2013). 

Under 1970-talet fick den fysiska integreringen fart inom skolan då särskoleklasser flyttade in 

i den kommunala grundskolan. Det visade sig dock att de två olika organisationerna fick 

problem att knyta kontakter mellan sina elever på grund av olika sätt att strukturera sina 

verksamheter. I början av 1990-talet blev särskolan kommunal och honnörsordet en skola för 

alla var högaktuellt (Ineland m.fl., 2013). 

2.4 Läroplan och skollag angående samverkan med föräldrar 
Vårdnadshavarnas roll i sitt barns utbildning i grundsärskolan ses som betydelsefull i 

styrdokument. Samarbetet mellan hem och skola regleras i både skollagen (2010:800) och i 

läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2011). 

Elevers mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan regleras i skollagen (2010:800). I 

skollagen står det att utredning kring en elevs målgrupptillhörighet sker i samråd med 

vårdnadshavare och att vårdnadshavare ska erbjudas inflytande över sitt barns utbildning.  

Läroplanen för grundsärskolan visar skolans uppdrag, i detta uppdrag ingår ett samarbete 

mellan hem och skola. Det innebär bland annat att skolan tillsammans med vårdnadshavare 

ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för elevens utbildning samt att lärare har ett 

ansvar att hålla sig informerad kring elevens personliga situation. Vidare beskriver läroplanen 

att det är rektorns ansvar att kontakta hemmet om svårigheter eller problem uppstår som 

påverkar elevens utbildning (Skolverket, 2011). Även i läroplanen för gymnasiesärskolan står 

det att skolan ska samverka med hemmet när det gäller elevers lärande och utveckling 

(Skolverket, 2013). 

Vårdnadshavares delaktighet och samarbetet mellan hem och skola är således väl förankrade i 

styrdokumenten gällande grundsärskolan och gymnasiesärskolan, och en viktig faktor i min 

studie kring vårdnadshavares levda erfarenhet av att ha ett barn i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan.  

 



 

6 

 

3. Forskningsöversikt 
 

Jag har i den här studien intresserat mig för vårdnadshavares levda erfarenheter av att ha barn 

i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Jag har fördjupat mig i vårdnadshavarnas perspektiv. 

Liksom flera av författarna (Ryndak, Storch & Hoppey, 2008; Olsson & Roll-Pettersson, 

2012) lyfter fram så är det här ett område där det finns ett stort behov av fortsatt forskning. I 

denna översikt redovisas forskning inom fältet uppdelat i olika kategorier aktuella för min 

studie. Första delen handlar om vårdnadshavares erfarenheter av att ha ett barn med 

intellektuell funktionsnedsättning, betydelsefulla upplevelser som vårdnadshavarna har med 

sig i mötet med skolan. Därefter följer ett avsnitt om vårdnadshavares erfarenheter kring sitt 

barns utbildning. Näst efter det skriver jag om delaktighet mellan vårdnadshavare och 

grundsärskola och slutligen kommer ett stycke kring kulturella faktorer som påverkar 

vårdnadshavares erfarenheter. 

3.1 Vårdnadshavares erfarenheter av att ha ett barn med 

intellektuell funktionsnedsättning  
Att få ett barn med IF beskrivs av många vårdnadshavare som en större förändring av livet än 

att få ett barn utan IF enligt Olsson och Roll-Pettersson (2012). Det påverkar ofta hela 

livssituationen. I Sverige har det sociala välfärdssystemet lagt stor vikt vid familjens 

välmående. Det finns stöd för familjen att få både medicinsk, psykologisk och gällande 

utbildning (Olsson & Roll- Pettersson, 2012). Författarna pekar på nyttan med deras studie då 

det saknas aktuell forskning kring vårdnadshavares perspektiv av att ha ett barn med IF i 

Sverige. Vidare beskriver författarna sin studie kring uppfattningar och erfarenheter av 

vårdnadshavare som har barn med IF i förskolan. De har genomfört en kvalitativ studie med 

fenomenologisk analys. De 13 vårdnadshavarna i studien har alla deltagit i semistrukturerade 

intervjuer. Resultatet visar bland annat på att det finns en trygghet med det svenska 

välfärdssystemet men att det finns ett behov av att tidigt sätta in insatser för både barnet och 

familjen i en större utsträckning än vad det görs idag. Flera av vårdnadshavarna berättar om 

att det tar mycket tid och kraft att vara förälder till ett barn med IF vilket gör att familjen 

behöver stöd av olika slag. Det resulterar ofta i en ökad stressnivå och känsla av att inte räcka 

till som förälder. En mamma i studien berättar dock att hon som vårdnadshavare till ett barn 

med IF behöver vara både tuff och stark. Hon ser det som en merit att vara mamma till ett barn 

med IF då hon menar att hennes barn har gett henne så mycket som förbättrat förutsättningar 

för både karriär och livssituation.  

Möten mellan vårdnadshavare till barn med IF ses som någonting positivt av vårdnadshavarna 

i Olsson och Roll-Petterssons studie (2012). De kallar det för ett informellt stöd och kan ske i 

form av forum på internet eller att vårdnadshavare ses och delar erfarenheter med varandra. 

En svensk studie gjord av Huus, Olsson, Elgmark-Andersson, Granlund och Augustine (2017) 

visar även den på en ökad stressnivå hos vårdnadshavare till barn med IF. De kom fram till att 

det vårdnadshavare helst av allt vill ha är information kring diagnosen och vilken typ av stöd 

de kan få av samhället vilket leder till en ökad självförmåga som sänker stressnivån.  

Aldosari och Pufpaff (2014) har genomfört en studie i Saudi Arabien gällande stressfaktorer 

hos vårdnadshavare till barn med IF. Syftet med studien är att sprida kunskap kring situationen 

för att vårdnadshavarna ska kunna få ett bättre stöd. Det råder brist på information och 
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resurser för specialundervisning i landet. Liksom i den västerländska studien ovan ser 

författarna liknande resultat gällande stressproblematik hos vårdnadshavarna. Författarna 

lyfter fram att vårdnadshavarna känner en stor stress. Liksom i den västerländska  kontexten 

berörs behovet av stöd, även i denna kontext ses behovet av att bygga ut program med syfte 

att utbilda både barn och vårdnadshavare för att underlätta för familjerna. Stressnivåerna var 

betydligt högre hos mammorna än hos papporna vilket författarna förklarar kan ha att göra 

med att det i Saudiarabien är mammorna som ansvarar för barnen.  

Historiskt sett så har det arabiska samhället hyst negativa attityder kring barn med 

funktionsnedsättning (Aldosari och Pufpaff, 2014). Likaså har det svenska samhället gjort det 

under en längre period (Grunewald, 2011; Söder, 2011). I de båda kontexterna har barnen med 

IF setts som en börda och medfört känslor av skam. Al-Dababneh, Al-Zboon och Baibers 

(2016) har gjort en studie i Jordanien och jämför med andra kulturer där potentialen med bra 

utbildning lyfts fram, vilket görs till exempel i Sverige (Grunewald 2011, Söder 2011) Al-

Dababneh m.fl. ser att detta sätt att se på barn med funktionsnedsättning skulle kunna bli 

vanligt förekommande även i arabländerna. Författarna lyfter att i många kulturella 

sammanhang har religionen en stor betydelse för hur vårdnadshavarna tänker kring sitt barn 

med funktionsnedsättning. Det kan ses som ett test från Gud, eller en välsignelse eller som ett 

straff för tidigare synder. Numera har vårdnadshavare en mer positiv inställning än förut enligt 

författarna. Dock har vårdnadshavare olika uppfattningar om vad som orsakat barnets 

funktionsnedsättning. 

3.2 Vårdnadshavares erfarenheter kring barnets utbildning  
Olsson och Roll-Pettersson (2012) menar att det i svenska studier framkommit att det råder 

brist på kunskap hos pedagogerna i förskolan kring funktionsnedsättningar. Även specialister 

inom funktionsnedsättningar har enligt vissa studier inte tillräckliga kunskaper kring lämpliga 

stödinsatser och mål för barn med IF (Olsson & Roll-Pettersson, 2012). Författarna lyfter även 

fram att det är viktigt att insatser och arbetssätt som bestäms av till exempel habiliteringen för 

barnets utveckling måste passa in i familjens livssituation för att vara framgångsrik. Om den 

inte fungerar att genomföra blir det istället en stressfaktor hos vårdnadshavarna. Ryndak, 

Storch och Hoppey (2008) har gjort en fenomenologisk studie med en familj i USA. Även de 

vårdnadshavarna delar med sig av erfarenheter kring att lärarna saknar kunskap kring barnets 

funktionsnedsättning samt kompetens att planera undervisning för eleven. Hur stödinsatser av 

olika slag och undervisningen planeras är alltså viktiga komponenter för vårdnadshavare.  

Även hur skoldagen ser ut, förutom undervisningen är något som vårdnadshavare tar upp som 

betydelsefullt. Mann, Moni och Cuskelly (2016) har genomfört en gruppintervjustudie i 

Australien där de ville undersöka vårdnadshavares syn på en optimal skoldag. I studien ingår 

både vårdnadshavare till barn utan IF och vårdnadshavare till barn med IF. Författarna ville se 

om det var någon skillnad mellan de olika grupperna av vårdnadshavare och det framkom att 

alla vårdnadshavare värderade sitt barns tillhörighet till gruppen högt. Många vårdnadshavare 

med barn som hade IF framhöll även vikten av att deras barn fanns i ett sammanhang med 

barn utan funktionsnedsättning. Båda grupperna menade på fördelarna med att barnet gick på 

en skola geografiskt nära hemmet, så länge barnet blev väl mottaget där.  

Ovan visar jag på forskning där undervisning råder, men det är ingen självklarhet att 

kontexten ser ut så överallt. I Sri Lanka finns det ingen lag som ger barn med 

funktionsnedsättning rätt till utbildning. Det finns i princip inga barn med svårare 
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funktionsnedsättningar representerade i Sri Lankas specialundervisning enligt Muttiah, Drager 

och O´Connor (2016). Med detta som bakgrund visar deras studie på att många 

vårdnadshavare till barn med IF är oroliga för vad som ska hända deras barn efter att de slutat 

skolan. Muttiah m.fl. (2016) vill med sin enkätintervjustudie inte bara visa på vikten av att 

vårdnadshavare involveras och att deras röst blir hörd utan de vill också lyfta fram Sri Lankas 

specialundervisning och kritiskt granska den för att den ska förbättras och göras tillgänglig för 

fler barn. Att specialundervisning ska erbjudas alla barn med behov av det, ser 

vårdnadshavarna som viktigt, likväl som att själva vara delaktiga i sitt barns utbildning.  

3.3 Vårdnadshavares delaktighet i utbildning 
Forskning visar att vårdnadshavare har en nyckelroll i sitt barns utbildning, i synnerhet när 

barnen har en funktionsnedsättning (De Boeer & Munde, 2015; Al-Dababneh m.fl., 2016). 

Även Muttiah m.fl. (2016) har den ståndpunkten. De menar dessutom att skolan bör se 

vårdnadshavarna som konsumenter och därför ta del av deras åsikter och förväntningar. Flera 

studier visar på att vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning behöver vara starkt 

engagerade i sitt barns utbildning för att säkerställa att den blir av god kvalitet. 

Vårdnadshavare beskriver att de behöver vara tuffa och starka. De behöver stå på sig för att 

driva sina frågor (Ryndak m.fl., 2008; Olsson & Roll- Pettersson, 2012). Lendrum, Barlow 

och Humphrey (2015) menar däremot att det finns tecken på att vårdnadshavare till elever i 

behov av specialundervisning och med funktionsnedsättning är den gruppen av 

vårdnadshavare som är minst involverade och engagerade i sitt barns skola. Författarna har i 

sin studie i England använt sig av både enkäter till vårdnadshavare i flera steg över tid och 

intervjuer med vårdnadshavare och personal i skolan. De menar på att det i vissa fall skulle 

kunna vara så att det är skolan som är svår att nå eller få tillträde till, snarare än att problemet 

ligger hos vårdnadshavarna. Muttiah m.fl. (2016) visar i sin studie på att det kan vara stora 

skillnader mellan hur vårdnadshavarnas inflytande på skolan ser ut mellan olika kulturer och 

socioekonomiska förhållanden. Vårdnadshavare från minoritetsgrupper och låginkomsttagare 

verkar i denna studie vara de vårdnadshavare som är minst involverade i sitt barns 

specialundervisning internationellt.  

Ryndak m.fl. (2008) har gjort en fenomenologisk studie med en familj i USA där ett av barnen 

har IF. Författarna menar att det är orimligt och oetiskt att låta vårdnadshavarna ta ett så stort 

ansvar över att anpassa undervisningen och utbilda pedagogerna under så lång tid som 

studiens vårdnadshavare berättar om. Författarna menar att det inte är förenligt med den typ av 

samarbete som eftersträvas mellan hem och skola. Detta riskerar att urholka relationen mellan 

vårdnadshavare och skola som är så viktig för elever i behov av särskilt stöd (Ryndak m.fl., 

2008). 

Al-Dababneh m.fl. (2016) lyfter i sin studie från Jordanien att det i landet har satsats på 

utbildningsprogram för barn med funktionsnedsättning och lagstiftning för integration i 

samhället och för att öka föräldrainflytandet i skolan. Vidare lyfter författarna fram att 

vårdnadshavare i landet enligt tradition hållit sig utanför skolan och anser inte att deras 

medverkan är till hjälp vilket resulterat i att hem och skola hålls separerade. Liknade 

problematik skildrar Aldosari och Pufpaff (2014). De menar att det är nödvändigt att öka 

samarbetet mellan hem och skola i Saudiarabien för att barn med IF ska få tillgång till 

utbildning samtidigt som stressnivån hos föräldrarna då förväntats sjunka. För att öka 

vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande i England startade Lendrum m.fl. (2015) upp en 

studie kring ett program som går ut på att en nyckellärare tre gånger per läsår bjuder in 
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vårdnadshavare till ett strukturerat samtal där syftet är att vårdnadshavaren tar del av barnets 

utveckling i skolan och får uttrycka sina åsikter. Vårdnadshavare är här delaktig i att utforma 

mål för sitt barns fortsatta utveckling. Eleven själv bjuds in om vårdnadshavare och lärare 

anser att den är mogen nog. Denna satsning föll väl ut och visade att det finns sätt för skolor 

att öka samarbetet med vårdnadshavare samt att höja deras självförtroende. Det leder också till 

ett samarbete där skolan får ta del av och förstå barnet och familjens situation. En annan 

engelsk enkätstudie genomförd av Porter, Georgson, Daniels, Martin och Feiler (2012) syftar 

till att ta reda på vilka anpassningar som vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning 

vill ha för sitt barn. Författarna kommer fram till att det är viktigt för vårdnadshavarna att veta 

att det är någon på skolan som verkligen känner deras barn och som har regelbunden kontakt 

med dem. 

I Norge är det lagstadgat med samverkan mellan hem och skola. I en studie gjord av 

Askeland-Johnsen och Velsvik Bele (2013) användes frågeformulär och observationer för att 

ta reda på bl.a. erfarenheter från vårdnadshavare till barn som kämpar i skolan till exempel 

kring deras erfarenheter kring samarbetet med skolan. Även om de allra flesta var mycket 

nöjda med skolan och samarbetet så lyfts ändå en maktbalans. Samarbetet ses inte alltid som 

mellan två likvärdiga parter då vårdnadshavarna kan känna sig i underläge och i vissa fall till 

och med vara rädda att deras barns utbildning ska bli lidande om de framför sina åsikter. Det 

finns även en osäkerhet kring vilka förväntningar skolan har på dem som vårdnadshavare. 

3.4 Skilda kulturer påverkar vårdnadshavares erfarenheter 
Aldosari och Pufpaff (2014) har i sin studie i Saudiarabien kommit fram till resultat som 

skiljer sig från västerländska forskningsresultat, att det faktum att det är svårt för kvinnorna att 

röra sig i samhället utan en man vid sin sida leder till svårigheter för dem att vara involverade 

i skolan fysiskt. Det leder till problem då det är mammorna som är ansvariga för barnen och 

att de då inte alltid kan komma till skolan när det finns behov av det. Detta skulle kunna leda 

till kulturkrock i en svensk kontext då vårdnadshavare förväntas kunna närvara och vara 

delaktiga exempelvis vid utvecklingssamtal, föräldramöten eller vid andra situationer då 

behov uppstår. 

I Holland har det utvecklats ett inkluderingsarbete inom grundskolan. Det innebär att barn 

med funktionsnedsättning i framtiden ska inkluderas i ordinarie klasser. Satsningen har växt 

sig större, men andelen elever med svårare funktionsnedsättningar ute i klasser är marginell. 

de Boer och Munde (2015) menar att det skulle kunna bero på berörda vårdnadshavares 

attityder, att de helt enkelt inte vill att dessa elever ska gå i ordinarie klass. Detta kan sättas i 

relation till svensk kontext där inkludering av elever med IF till viss del är etablerat även om 

många vårdnadshavare väljer att placera sitt barn i grundsärskola.  Författarna vill med sin 

studie bygga bort barriärer genom att belysa dessa attityder lösningsfokuserat. Som de ser det 

så är vårdnadshavare som har en negativ inställning till inkludering ett hinder. De ställer sig 

frågan om erfarenheter av funktionsnedsättning påverkar vårdnadshavares attityd. 

Vårdnadshavarna uttrycker även behov av kontakt med andra i samma situation. Nowak, 

Broberg och Starke (2013) har samma ståndpunkt och menar dessutom att det finns ett behov 

av att anpassa informationen i Sverige så att den blir tillgänglig även för grupper av annan 

kultur och med annat språk. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2018) finns 

det idag många elever med en annan språklig och kulturell bakgrund än den svenska i de 

svenska skolorna. En del av dem går i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan och när vi 
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möter dem är det nödvändigt att förstå hur erfarenheter och kulturella skillnader påverkar 

synen på elevens utveckling och behov. Tas dessa erfarenheter av kultur och språk tillvara ges 

eleven större möjligheter att utvecklas på samma villkor som elever med svenska som 

modersmål (SPSM, 2018). 

3.5 Sammanfattning 
I den här forskningsöversikten har jag fokuserat på artiklar från olika delar av världen. De 

visar på en mångfald av erfarenheter kring att ha ett barn med IF och dess utbildning. 

Studierna har genomförts på delvis liknande sätt och med fokus på vårdnadshavares åsikter 

och upplevelser och därför på olika sätt sökt deras perspektiv. Det har gjorts genom intervjuer, 

både i grupp och enskilt och med hjälp av enkäter ibland genom en kombination. 

 

Utbildning för elever med IF ser olika ut i olika länder och i olika kulturer, det visar de olika 

artiklarna som jag presenterat. Dessa skillnader blir påtagliga mellan olika länder som finns 

representerade i forskningsöversikten, men även mellan människor med olika erfarenheter i 

samma land. Likaså finns det stora skillnader i hur vårdnadshavare och samhället tar emot och 

ser på personer med IF. En gemensam nämnare som lyfts fram av författarna är dock att 

skolan, åtminstone centralt, strävar efter inkludering och gemenskap och att lärarna ser 

föräldrar som nyckelpersoner i elevernas utveckling. Att de olika länderna har kommit olika 

långt i denna fråga är något som flera av författarna ser som en kulturell fråga. Att det trots 

viss lagstiftning inte finns anpassad utbildning för elever med funktionsnedsättning beror på 

samhällets inställning till IF. Många gånger är skolan tvärt om exkluderande. Dessutom tyder 

flera av studierna på att målgruppen av elever med svårare typ av funktionsnedsättning inte 

återfinns i skolan vilket verkar tyda på att de av olika anledningar inte räknas med eller 

förväntas deltaga i skolan.  

 

Viktiga faktorer i barnens utbildning enligt vårdnadshavare är att det finns någon på skolan 

som genuint bryr sig om ens barn och att barnet har en grupptillhörighet. Vid samtal mellan 

vårdnadshavare och skolans personal menar vårdnadshavare att det är viktigt med 

maktbalansen och att klarlägga vilka förväntningar parterna har på varandra. Ett mönster i 

artiklarna från de olika delarna i världen är att den stress som följer av att ha ett barn med IF 

är en faktor som spelar en stor roll i vårdnadshavarnas vardag. 
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4. Teoretiska utgångspunkter  
 

Vilket teoretiskt perspektiv en forskare antar i en studie kan liknas med vilka glasögon som 

han eller hon har på sig, på vilket sätt han eller hon väljer att se världen. Teorin har forskaren 

till hjälp för att förstå och tolka det som framkommit genom studien (Svensson & Ahrne, 

2015). Jag har för avsikt att beskriva levda erfarenheter av att vara vårdnadshavare till ett barn 

antagen i grundsärskolan och jag är i min studie inspirerad av ett fenomenologiskt livsvärlds 

perspektiv. Fenomenologin är rikt nyanserad, den innehåller komplexa filosofiska resonemang 

och begrepp. Jag ämnar inte återge den i all sin komplexitet utan jag lyfter ut delar som jag ser 

som relevanta för min studie.  

 

Fenomenologi är en filosofisk tradition, men även forskningstradition och handlar om att 

komma åt och förstå fenomenet genom att gå till själva källan, i det här fallet genom att tala 

med vårdnadshavarna personligen. Genom att vara inspirerad av ett fenomenologiskt 

perspektiv behöver jag i mina samtal med vårdnadshavarna vara öppen för deras berättelser, 

vara följsam när de berättar samt inse att jag inte kan förenkla det komplexa i deras 

upplevelser. Bengtsson (2005) beskriver nedan centrala tankar kring forskning med människor 

kring deras livsvärldar. 

 
En livsvärldsansats innebär en forskning som är inriktad på att studera världen i sin fulla 

konkretion som den visar sig för lika konkret existerande människor (Bengtsson, 2005 s. 37). 

Fenomenologin grundades av Husserl i början av 1900-talet som ett motsvar på att 

vetenskapen såg människan som ett objekt. Husserl menade att vi ska försöka förstå världen så 

som den visar sig. Ordet fenomenologi kommer i från ordet fenomen som betyder – det som 

visar sig (Bengtsson, 2005). Grundtanken med fenomenologin är att forskaren går tillbaka till 

sakerna själva, och tar inga vägar runt. De saker, alltså det som någon upplever, blir till i 

betydelsen för någon, det handlar om hur någon upplever eller uppfattar något. Claesson 

(2005) pekar på att i en fenomenologisk studie bortser forskare från förutfattade meningar och 

återvänder till det naiva för att förstå. Det handlar om att inte ta något för givet eller att utgå 

från sin förförståelse. Forskaren behöver vara öppen och mottaglig för informantens 

berättelser av sina erfarenheter för att göra den rättvisa. 

Vidare skriver Bengtsson (2005) om vikten av att forskaren är medveten om verkligheten som 

vi befinner oss i och att vi inte kan skilja den från oss själva. Vi som forskare är en del av 

informantens livsvärld. Forskningen måste präglas av öppenhet för livsvärldens komplexitet. 

Szklarski (2015) menar att ”Genom ett meningsskapande samspel mellan objekten och 

mänskliga medvetanden uppstår en fenomenologisk verklighetsbild, det vill säga en bild av 

verkligheten som vi upplever den” (Szklarski 2015, s. 132).  

Kvale och Brinkman (2009) skriver utifrån Merleau-Ponty att en undersökning med 

fenomenologiskt perspektiv inte är ute efter att förklara utan snarare att beskriva informantens 

upplevelser så fullständigt som möjligt utifrån dennes levda vardagsvärld. Bengtsson (2005) 

beskriver två teser som kännetecknar fenomenologin. Det är att forskaren vänder sig mot 

sakerna själva och har en följsamhet mot sakerna. Dessa saker, skriver Bengtsson är saker för 
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någon, inte för sig själva. Det handlar således även om att vända sig mot ett subjekt. Subjekt 

och objekt är beroende av varandra. I min studie vänder jag mig mot mina informanter – 

vårdnadshavarna, som subjekt. För att förstå världen såsom vårdnadshavarna gör behöver jag 

vända mig mot dem. Vårdnadshavarna är källan. I min studie visar sig följsamheten dels 

genom intervjuguidens öppna teman. Dels genom min interaktion med vårdnadshavarna som 

grundar sig i avväganden och känsla för vilka erfarenheter vårdnadshavarna vill dela med sig 

av. Det gör jag med stor respekt och intresse för deras levda erfarenheter av att ha ett barn i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

  

4.1 Centrala begrepp 
Här kommer jag att presentera centrala begrepp inom den fenomenologiska ansatsen som jag 

ser som användbara i min studie kring vårdnadshavarnas levda erfarenheter av att ha ett barn i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

4.1.1 Livsvärld  
Husserl är grundaren till det fenomenologiska begreppet livsvärld. Syftet med begreppet var 

att skapa en utgångspunkt, en säker punkt för vetenskaplig kunskapsbildning. Husserl ansåg 

att vetenskapen hade tappat betydelse för människorna då den skilt människan från världen 

genom att vara allt för objektiv (Bengtsson, 2005).  

Livsvärlden är en medvetandevärld och den finns var och en i så länge han eller hon lever. 

Den går aldrig att kliva ur, den består av allt vi erfar och upplever. I livsvärlden lever vi 

tillsammans med andra människor i ett socialt och kommunikativt liv. Här finns föremål som 

vi erfar och hanterar. Allt vi tänker och erfar bearbetas och sker i livsvärlden. Merleau-Ponty 

utvecklade livsvärldsbegreppet ytterligare. Han använder sig dock oftast av begreppet vara-

till-världen. Merleau-Ponty intresserar sig för kroppsteori och menar att kropp och själ inte går 

att dela. Dessa hör samman och bildar en helhet. Den levda kroppen är vår utgångspunkt för 

vårt möte med världen och genom den sker interaktion med allt vi möter. Utan den egna 

kroppen skulle vi inte ha förutsättningar att se objekten runtomkring oss utifrån olika 

perspektiv (Bengtsson, 2005).  

Schütz utarbetning av livsvärldsbergreppet hamnar i begreppet vardaglig livsvärld. I 

omvärlden möter vi människor och har en relation till dem. Genom vår erfarenhetsbank får vi 

tillgång till den vardagliga livsvärlden. Denna erfarenhetsbank består inte bara av egna 

erfarenheter som vi skaffat oss i världen utan även av de erfarenheter som vi fått från våra 

föräldrar och lärare. Således är denna verklighet även socialt och kulturellt konstruerad, inte 

begränsad till naturen (Bengtsson, 2005). Grunden för eftertanke och reflektion ligger i 

livsvärlden, vanligt är att vi tar den för given menar Berndtsson (2005). Det är där vi lever 

våra liv. Carlsson (2005) beskriver utifrån Merleau-Ponty livsvärlden som ”…en värld präglad 

av mänskliga erfarenheter, handlingar och samvaro” (Carlsson, 2005 s. 112). 

I min studie är tillträde till vårdnadshavarnas livsvärldar avgörande. Dessa livsvärldar ser 

olika ut för varje enskild vårdnadshavare och det ligger i mitt intresse att förstå i vilken 

kontext han eller hon befinner sig. 

4.1.2 Horisont 
Horisontbegreppet är svårdefinierat. En horisont är resultatet av våra levda erfarenheter. Allt 

som vi erfar bidrar till att våra horisonter ändras och utvecklas. Ett exempel kan vara när vi 
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förflyttar oss och ser objekt ur en annan vinkel. Det leder till en annan förståelse för hur 

objektet är beskaffat. Våra erfarenheter blir begripliga utifrån den horisont vi för tillfället har. 

Horisonten vidgas då vi tar till oss ny kunskap. I interaktion med andra människor utmanas 

vår horisont, vi kan upptäcka vår möjlighetshorisont vilket kan leda till handlingshorisont 

vilket i sin tur leder till kunskapande (Berndtsson, 2005). Det är horisonterna som ger 

människan det utrymme i världen som hon har vilket innebär att horisonterna påverkar 

verklighetsuppfattningen och hur tillvaron upplevs (Friberg, 2005). 

I mina möten med vårdnadshavare är horisontbegreppet viktigt då det återspeglar hur de ser på 

sin situation, på vilket sätt de förstår sin vardag med ett barn i särskolan och hur horisonten 

eventuellt har ändrats genom levda erfarenheter. 

4.1.3 Erfarenhet 
Det är i livsvärlden erfarenheter görs och möts med andra människors erfarenheter. En 

erfarenhet sker passivt och oöverlagt, det är inte något människan aktivt söker efter. 

Erfarenhet är enligt Husserl det som kommer före tänkandet, till exempel omdömen, 

jämförelser och slutsatser (Bengtsson, 2005). Vilka erfarenheter en människa gör är beroende 

på den situationen personen befinner sig i. 

Vårdnadshavare till ett barn i grundsärskolan och gymnasiesärskolan gör hela tiden nya 

erfarenheter genom sin vardag. Dess erfarenheter kan i ett samtal bilda komplexa berättelser 

som kan utgöra ett kunskapsbidrag kring vårdnadshavares levda erfarenhet av att ha ett barn i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

4.1.4 Fenomen 
Ordet fenomen kommer från grekiskan och betyder ungefär, det som visar sig. Det är på det 

sättet vi ska förstå ordet fenomen inom fenomenologin. Det betyder att det inte kan finnas 

något utan någon som det kan visa sig för. Det handlar alltså om ett tudelat beroende mellan 

subjekt och objekt (Bengtsson 2005).  

I min studie vill jag belysa fenomenet att ha ett barn i grundsärskolan. Detta fenomen visar sig 

för vårdnadshavarna, och genom intervju tar jag del av fenomenet och kan i text belysa hur 

vårdnadshavare beskriver sin levda erfarenhet av fenomenet att ha sitt barn placerat i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

4.1.5 Essens  
Det som är oföränderligt i fenomenet är dess essens. Det är det som gör fenomenet till det som 

det är, dess väsen. Essensen i ett fenomen består av en mängd olika delar av upplevelsen, dess 

kärna (Szklarski, 2015). 

I min studie kommer essensen i vårdnadshavares erfarenheter av att ha ett barn i 

grundsärskola och gymnasiesärskola att visa sig genom gemensamma nämnare, ett mönster 

som visar sig i vårdnadshavarnas levda erfarenheter.  
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5. Metodologiska utgångspunkter  
 

Den fenomenologiska forskningsmetoden syftar enligt Szklarski (2015) till att bibehålla 

särskilda kunskapsintressen och bygger på två kriterier. Att kunskapsintresset ska gälla ett 

fenomen är det första kriteriet. Det andra kriteriet handlar om att fokus ska ligga på de mest 

betydelsebärande delarna i upplevelsen, essensen av den. Jag avser med min studie beskriva 

tre vårdnadshavares levda erfarenheter av att ha ett barn i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan. Jag vill synliggöra vårdnadshavares perspektiv och sätta det i relation till 

samarbetet mellan hem och skola genom kvalitativa intervjuer utifrån en fenomenologisk 

ansats. 

5.1 Bro mellan forskaren och informantens livsvärldar 
Metoden är forskarens verktyg att använda för att lösa problem som han eller hon stöter på 

eller formulerar inför sin undersökning. Den kan även ses som en resväg från en plats till en 

annan (Svensson & Ahrne, 2015). I den här studien har jag genomfört tre kvalitativa intervjuer 

med vårdnadshavare som har erfarenhet av att ha ett barn i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan. Kvale och Brinkman (2009) skriver på ett sådant självklart sätt ”Om man 

vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” (Kvale & 

Brinkman, 2009, s.15). Författarna beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett sätt 

att försöka förstå världen på det sätt som informanten gör. Vidare skriver författarna att en 

kvalitativ intervju är ett sätt att förstå informantens värld utifrån dennes perspektiv. Bengtsson 

(2005) menar att intervju är den i särklass vanligaste metoden att samla in information kring 

andras livsvärld även om han menar att det krävs en metodologisk kreativitet för att studera 

utifrån en livsvärldsfenomenologisk ansats. Det handlar om att på något sätt bygga broar 

mellan forskarens och informantens livsvärldar. Szklarski ( 2015) menar att fenomenologi är 

en bra utgångspunkt för att belysa de viktigaste beståndsdelarna av ett fenomen, i min studie 

vårdnadshavares erfarenheter av att ha ett barn i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

 

Allt startar i forskarens livsvärld och inom dennes horisont och utifrån interaktionen med 

andra människor och deras livsvärldar. Forskaren får nya horisonter och detta möte mellan 

horisonter skapar en förståelse av andras livsvärldar (Berndtsson, 2005). I min studie har jag 

byggt en bro mellan mig och vårdnadshavarna genom en ödmjuk hållning och ett genuint 

intresse för deras erfarenheter. Verktyget för ökad kunskap om andra är kommunikation och 

interaktion (Berndtsson, 2005). I den här studien visar det sig genom tre kvalitativa intervjuer 

med vårdnadshavare som leder till ett kunskapsbidrag kring vårdnadshavares erfarenheter av 

att ha ett barn i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.   

5.2 Genomförande 
Kvale och Brinkman (2009) ställer sig frågan om hur många personer som behöver intervjuas 

i en studie. Deras svar är att intervjuaren behöver intervjua så många personer som han eller 

hon upplever nödvändigt för att få fram den informationen som han eller hon är intresserad av. 

Det är alltså beroende av studiens syfte. I en kvalitativ studie där syftet är att belysa en levd 

erfarenhet skulle det alltså räcka med en person enligt författarna. Syftet med min studie är att 

bidra med kunskaper om vårdnadshavares levda erfarenhet av att ha ett barn i grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan. Då dessa erfarenheter har en naturlig variation har jag valt att 
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intervjua tre vårdnadshavare för att låta variationen av erfarenheterna och dess essenser visa 

sig.  

 

Intervjuerna har av kvalitetsskäl spelats in för att därefter transkriberas, analyseras och 

redovisas. Mitt urval har gjorts dels genom att kontakta kollegor på grundsärskolor som av 

praktiska skäl ligger geografiskt nära min utgångspunkt. Jag har bett dem att personligen 

förmedla kontakt med vårdnadshavare inledningsvis genom ett brev eller e-mail. Tyvärr fick 

jag inga kontakter här. Jag gick då vidare genom att jag knöt kontakt med en så kallad 

gatekeeper. Hon är specialpedagog och har genom sin profession kontakt med flertalet 

vårdnadshavare som har erfarenheter av att ha barn i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

Av henne fick jag en lista med namn och telefonnummer till vårdnadshavare. Jag sökte 

kontakt med dessa vårdnadshavare genom telefon och sms. De tre första som svarade att de 

ville medverka kontaktade jag vidare för att ge ytterligare information kring studien samt för 

att boka intervju.  

 

Inför intervjun skapade jag en intervjuguide som stöd till mig själv. Den har varit ett viktigt 

verktyg i processen och gett intervjuerna styrning mot studiens syfte, frågeställningar och 

teoretiska ansats. I intervjuguiden har jag skrivit ned områden med en fenomenologisk 

hållning som jag önskade att informanten berättar omkring. Efter en pilotintervju insåg jag att 

jag som intervjuare inte ska ha allt för bråttom att avsluta intervjun och att jag kan behöva 

återuppta den och tillhörande ljudinspelning om informanten kommer på något mer de vill 

berätta. Min intervjuguide fungerade väl, men jag har använt den med försiktighet och med 

stor följsamhet mot informanten både gällande formulering, ordval och hur djupt det känns 

bekvämt att gå in på de olika områdena. Jag har valt mina följdfrågor utifrån en strävan om 

följsamhet. Jag har lyssnat och känt av vad vårdnadshavarna vill berätta mer om och vilka 

områden som visar sig som för känsliga att berätta vidare om.  

 

Bengtsson (2005) menar att när vi undersöker andras livsvärldar måste vi vara medvetna om 

att vi själva är en del av den. Vi kan aldrig undkomma den vilket kan påverka resultatet och 

analysen om vi inte lägger vår tidigare kunskap åt sidan. På så sätt får fenomenet i min studie, 

att ha ett barn i grundsärskola och gymnasiesärskola, större chans att visa sig så som det är. 

Jag har avsett att följa den fenomenologiska ansatsen som efterfrågar öppenhet och 

följsamhet. Jag har därför strävat efter att synliggöra min egen förförståelse av fenomenet för 

mig själv och lägga den åt sidan.  

 

De tre intervjuerna, som var och en varade i ca en timme, har jag transkriberat i stort sett 

ordagrant, bortsett från de områden som inte är direkt relevanta i min studie. Där har jag 

istället skrivit en kortare sammanfattning. Därefter har jag bearbetat empirin genom en 

fenomenologisk analys. 

5.3 Informanterna 
Jag har valt att genomgående kalla mina informanter för vårdnadshavare även om inte alla är 

det i juridisk mening. De tre vårdnadshavarna som jag intervjuat har jag av etiska skäl valt att 

kalla mamma A, mamma B och mamma C. Mamma C är inte juridisk vårdnadshavare till 

Olle. I studiens syfte fyller hon ändå den funktionen. Nedan följer en kort presentation av var 

och en. 
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Mamma A bor i ett mindre samhälle utanför tätorten.  Pojken, som jag gett det fiktiva namnet 

Pelle är familjehemsplacerad hos mamma A. Pelle går nu på gymnasiesärskola, nationellt 

program i en närliggande centralort. Pelle har bott i familjen sedan spädbarnstiden. Han har 

flera diagnoser såsom utvecklingsstörning, ADHD och autism och började gå i grundsärskolan 

inriktning träningsskolan redan i årskurs ett. Mamma A är gift och har flera barn som är äldre 

än Pelle. 

Mamma B bor i en centralort nära gymnasiesärskolan där dottern med det fiktiva namnet 

Linda går på det nationella programmet på gymnasiesärskola. Linda har Downs syndrom och 

gick en termin i grundskolan innan hon började i grundsärskolan. Mamma B är gift och har 

flera barn som är yngre än Linda. 

Mamma C bor på landet och är familjehemsmamma till pojken som jag gett det fiktiva namnet 

Olle. Olle kom till familjen när han var två år. Mamma C visste då om att han var hjärnskadad. 

Olle började årskurs ett i grundsärskolan inriktning träningsskolan, bytte sedan till inriktning 

grundsärskolan. Nu går han sista året på gymnasiesärskolans nationella program och ska till 

hösten flytta till ett gruppboende. Mamma C är gift och har flera barn som är äldre än Olle. 

5.4 Etiska överväganden 
Syftet med min studie är att bidra med kunskap om vårdnadshavares levda erfarenhet av att ha 

ett barn i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. För att få tillträde till dessa erfarenheter har 

jag ställts inför en rad etiska överväganden. 

 

Etiska överväganden spelar stor roll för kvaliteten på en studie likväl som för genomförandet 

av studien och hur studien kan bidra till samhällsutveckling. Forskning är en viktig 

komponent i dagens samhälle och det ställs stora krav på den. Forskaren bär ett stort ansvar 

för att bedriva forskning med hög kvalitet och god etik (Vetenskapsrådet, 2017). En del i detta 

är att jag under hela processen sökt aktuell och för syftet relevant forskning. Dessa har jag 

sedan bearbetat och lyft fram i min forskningsöversikt.  

 

I min studie har jag av etiska skäl aktivt valt bort de informanter som jag har någon typ av 

relation med sedan tidigare, eller de som jag misstänker att jag kommer att möta via min 

profession som lärare i grundsärskolan. Jag har eftersträvat informanter som obehindrat ska 

kunna dela med sig av sina erfarenheter till mig utan att etiska frågor ska hindra på något sätt. 

En viktig etisk fråga är att inte röja informanternas identitet. Jag har använt mig av fiktiva 

namn på informanterna och deras barn. Jag har även undvikit att namnge platser och orter av 

samma skäl. 

 

Hur studien och resultatet kommer att visa sig är enligt Vetenskapsrådet (2017) avgörande av 

vilken metod forskaren använder sig av. För att komma nära mitt syfte och få svar på mina 

forskningsfrågor anser jag att kvalitativa intervjuer är det bästa alternativet för mig. 

Vetenskapsrådet (2011) pekar på etiska perspektiv, då intervjuaren kan komma väldigt nära 

den som intervjuas och känsliga situationer kan uppstå. Jag har varit medveten om risken, då 

det för många vårdnadshavare kan vara ett känsloladdat ämne. Det handlar även om en 

obalans i maktposition. Kvale och Brinkman (2009) påpekar att vi inte kan likna 

forskningsintervjun vid ett samtal mellan jämbördiga deltagare. Tvärtom är det forskaren som 

står i maktposition. Det är viktigt att som intervjuare vara medveten om att detta kan påverka 

hur informanten upplever situationen och även deras inställning till att deltaga. Även om just 
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den fenomenologiska livsvärldsintervjun har en harmonisk etikett så handlar det ändå om ett 

professionellt samtal där maktasymmetrin är synlig mellan intervjuaren och informanten. Det 

är till exempel intervjuaren som har vetenskapliga kunskaper och är den som ställer frågorna 

till informanten och är den som tolkar svaren. I en fenomenologisk ansats behöver forskaren 

lägga sin förförståelse åt sidan för att skapa en öppenhet, vilket är en paradox. Jag har strävat 

efter att lyssna på vårdnadshavarnas berättelser utan påverkan av min förförståelse men det är 

ingen lätt uppgift då min uppfattning var att vårdnadshavarna sökte efter förståelse och 

respons under intervjun. Ansatsen kräver även en följsamhet. I min studie har jag strävat efter 

en följsamhet från mig genom att använda samma ord och begrepp som vårdnadshavarna 

använder för att prata om fenomenet. Jag har även noggrant avvägt vilka områden som 

vårdnadshavarna uppfattas vilja prata mer om och vilka områden som de uppfattas vilja 

undvika. Mina följdfrågor har byggt på min uppfattning av vårdnadshavarnas reaktioner på 

mina frågor och deras berättelser. Vid flera tillfällen har jag valt att inte ställa följdfrågor då 

jag känt att det vore oetiskt, även om det vore intressant empiri till min studie. 

 

Vetenskapsrådet (2011) har tagit fram forskningsetiska principer där de bland annat listar fyra 

huvudkrav som gäller för individskydd vid forskning. Utifrån de forskningsetiska principerna 

har jag varit noggrann med att vara tydlig i den information som jag gått ut med till mina 

informanter. Jag har använt mig av ett missiv-brev i form av papperskopia eller e-mail där jag 

berättat om min studie och dess syfte samt hur deras eventuella medverkan skulle kunna se ut. 

Jag har även varit noggrann med att upplysa om att de kommer att vara avidentifierade och att 

de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att det leder till några negativa konsekvenser 

för dem. Informanterna fick även information om att empirin endast kommer att användas av 

mig i det här examensarbetet och att all empiri kommer att förstöras när examensarbetet är 

färdigt. 

Intervjuerna spelades av kvalitetsskäl in. Ljudfilerna har under arbetsprocessen med 

examensarbetet skyddats med lösenord som bara jag känner till. Likväl har alla dokument och 

mejlkonversationer skyddats på min dator på ett sätt så att ingen obehörig kunnat ta del av 

dem. 

 5.5 Fenomenologisk analys  
I den fenomenologiska forskningsmetoden är bearbetning och analys av det insamlade 

empiriska materialet viktiga beståndsdelar. I min studie avser jag att lyfta fram 

vårdnadshavares erfarenheter av att ha ett barn i grundsärskola och gymnasiesärskola samt 

belysa fenomenets essenser, alltså kärnan av de erfarenheter av fenomenet som de tre 

vårdnadshavarna berättat om. Jag har valt att använda en analysmetod som Szklarski (2015) 

beskriver som lämpligt för en fenomenologisk studie med en mindre omfattande empiri-

insamling, vilket stämmer överens med min studie med tre vårdnadshavare. Analysprocessen 

har ett stegvis och metodiskt tillvägagångssätt uppdelat i fem steg. 

1. bestämning av helhetsbetydelsen 

2. avgränsning av meningsbärande enheter 

3. transformering av vardagliga beskrivningar 

4. framställning av fenomenets situerade struktur 

5. framställning av fenomenets generella struktur (Szklarski, 2015, s. 138) 
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Analysprocessens första steg handlar om att genomföra en översiktlig genomgång av empirin. 

Syftet är att lära känna materialet och göra en första sortering av dess användbarhet för fortsatt 

analys. Här finns två kriterier för att bedöma användbarheten av empirin. För det första ska 

den vara begriplig. För det andra ska den ha fokus på studiens syfte. De delar som inte 

stämmer överens med dessa kriterier plockas bort. De kvarvarande delarna kodas för att lättare 

identifieras.  I detta steg läste jag alla transkriptioner noggrant vilket ledde till att jag blev 

förtrogen med empirin. De delar av transkriptionerna som går utanför mitt syfte sorterade jag 

bort i det här steget genom att de helt enkelt inte inkluderades i textdokumentet som växte 

fram under det här steget. De relevanta delarna i dokumentet färgkodades för att jag lätt skulle 

hitta i det. En färg för varje informant.  

Analysprocessens andra steg består av noggrann läsning där texten bryts ned i mindre delar. 

Tanken med detta är att identifiera meningsbärande enheter som kan utgöras av fraser, 

meningar eller meningssekvenser. Dessa enheter visar olika aspekter av fenomenet. Hela 

texten delas in i avgränsande meningsbärande enheter. När detta skede är avslutat övergår 

forskaren till att omvandla enheternas formulering från första person till tredje person. I det 

här steget klippte jag ut de meningsbärande enheterna från de färgkodade transkriptionerna 

och gav dem en kod i form av en bokstav som representerade varje mamma A, B och C samt 

ett nummer för att lätt hitta tillbaka till dem. De sorterades in i ett nytt dokument utifrån de 

olika aspekterna av fenomenet som framträdde, fortfarande med färgkodning men nu skrivet i 

tredje person.  

Analysprocessens tredje steg utgörs av en detaljerad och kontextuell analys av de 

meningsbärande enheterna. Här relateras delarna till varandra och till det sammanhang de 

ingår i. Syftet är att forskaren reder ut meningsinnehållet i enheten och ersätter vardagliga 

beskrivningar till kortare och mer precisa formuleringar. Detta steg går in i steg fyra och 

bearbetningen av dessa gjordes i samma moment. 

Analysprocessens fjärde steg innebär en sammanfogning av de transformerade 

meningsenheterna för en enhetlig framställning av erfarenheten av fenomenet. Texten 

komprimeras. Viktigt att inget av meningsinnehållet förvrängs eller utesluts.  I det dokumentet 

som växte fram under steg tre och fyra fanns färg och nummerkodningen kvar för att 

underlätta min navigering i texten. Här gjorde jag en tolkning av innebörden i de 

meningsbärande enheterna, jag skrev i löpande text hur jag tolkade informanternas erfarenhet 

av fenomenet i varje tema. Det resulterade i ett mer lätthanterligt och precist textdokument där 

de ursprungliga transkriptionerna komprimerats. 

Analysprocessens femte del innebär en omfattande genomgång av de situerade 

beskrivningarna. Syftet är att identifiera de centrala teman som framträder i de olika 

beskrivningarna. Därefter urskiljer forskaren fenomenets essens. Syftet är att särskilja de 

teman som varierar och de teman som inte varierar. De som inte varierar utgör fenomenets 

essens.  Alltså de gemensamma nämnarna för de situerade beskrivningarna, kärnan. Det 

handlar alltså om att identifiera centrala teman och därmed fenomenets essens. I det här steget 

växte ett dokument fram utan färg och nummerkodning. Genom att jag organiserade om de 

framträdande teman utifrån de likheter som visade sig visade sig även fenomenets essens. 
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5.6 Studiens tillförlitlighet och giltighet 
Två nyckelbegrepp för att bedöma en studies kvalitet är tillförlitlighet och giltighet. 

Tillförlitlighet handlar om att inte låta tillfälligheter påverka resultatet. Det handlar även om 

att vara objektiv som forskare och att ha en precision som leder till att forskaren inte tror sig 

förstå innan han eller hon faktiskt gör det. En studies giltighet handlar om huruvida studien 

undersöker det som avsetts. Det är även viktigt att intervjufrågorna är formulerade så att de 

stämmer med syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkman 2009). Jag kommer nedan att 

redogöra för dessa begrepp utifrån min studie.  

 

Då studiens utgångspunkt har ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv kommer studiens 

resultat från den undersökta källan, i det här fallet vårdnadshavare som har erfarenheter av att 

ha barn i grundsärskolan och gymnasiesärskolan och bygger på deras berättelser om sina levda 

erfarenheter. Jag utgår därför från att det de berättar för mig är deras faktiska upplevelser av 

fenomenet. Jag måste dock ha med i beräkningen det som Kvale och Brinkman (2009) 

beskriver, att utskriften av intervjun kan skapa frågor kring studiens tillförlitlighet då 

intervjuaren när den lyssnar av inspelningen gör en tolkning. Medvetet eller omedvetet tar 

intervjuaren med och utelämnar vissa mindre eller större delar av det sagda. Szklarski ( 2015) 

påpekar att det överordnade kriteriet för tillförlitlighet i en fenomenologisk studie är huruvida 

forskaren lyckat fånga essensen av fenomenet och vidare om forskaren har lyckats belysa 

denna essens i resultatredovisningen.  

 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats av mig. Det är alltså jag som intervjuare och 

skribent som funnits som ett nät mellan vårdnadshavarnas berättelser om fenomenet att ha ett 

barn i grundsärskola och gymnasiesärskola och den slutgiltiga texten som framträder i det här 

examensarbetet.  Att alla val jag gjort har påverkat studiens tillförlitlighet och giltighet är 

något jag är medveten om. Jag har strävat efter att skildra vårdnadshavarnas erfarenheter 

såsom de har beskrivits för mig. För att skildra erfarenheter från någons livsvärld krävs en 

öppenhet och förmåga att lägga sina egna erfarenheter åt sidan. Min strävan för denna 

öppenhet har bestått framförallt i ett lyssnande, jag har avsett att låta vårdnadshavarna berätta 

för mig med så få inspel som möjligt från mig under tiden. Ljudinspelningen av intervjuerna 

och transkriptionerna har gett en tydlighet och möjlighet att gå tillbaka till vad de faktiskt sa. 

Analysmodellen som jag använt mig av med sin tydliga arbetsgång steg för steg har hjälpt mig 

att lägga mina egna erfarenheter åt sidan och lyfta fram det som visar sig i deras berättelser.  

För att få tillträde till vårdnadshavarnas livsvärldar och få ta del av deras erfarenheter av att ha 

ett barn i grundsärskolan och gymnasiesärskolan har jag byggt broar mellan min livsvärld och 

deras livsvärldar. Det har jag gjort genom en ödmjukhet och en följsamhet i mötet där jag 

lyssnat in på vilket sätt de vill prata om sina erfarenheter, vilka begrepp och ord de använder 

för att beskriva sina erfarenheter. Jag har strävat efter en lyhördhet för vilka områden de vill 

berätta mer om och vilka områden jag inte ska ställa fler frågor kring. Jag har även varit tydlig 

i mitt syfte med studien inför vårdnadshavarna och i mina tankar kring vikten av kunskaper 

kring detta område. Jag upplevde att vårdnadshavarna genuint ville bidra med kunskaper om 

erfarenheter av att ha ett barn i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Det ledde till stadiga 

broar mellan våra livsvärldar.  

 

Jag ville i från början ha en så stor geografisk spridning som möjligt på vårdnadshavarna, 

även om de behövde ligga relativt nära min geografiska utgångspunkt av praktiska skäl. 
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Spridningen tänkte jag skulle ge en större tillförlitlighet än om de skulle vara samlade från en 

och samma skolområde då mötet med samma arbetslag skulle kunna påverka resultatet. 

Intervjuunderlaget är relativt litet med tre informanter vilket leder till att det är ett väldigt litet 

urval och kan inte ses som representativt för en grupp, men det är å andra sidan som sagt 

heller inte min ambition. Fenomenologiska studier har inte som syfte att generalisera så därför 

gör jag inte det. 
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6. Resultat och analys 

Här kommer jag att presentera det resultat jag fått fram i min studie med tre vårdnadshavare 

av deras levda erfarenhet av fenomenet att ha ett barn i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan. Genom bearbetning av intervjuerna har jag identifierat fem olika centrala 

teman av fenomenet. Dessa är: Vårdnadshavarnas starka känslor, Vårdnadshavarnas tankar 

kring barnets utbildning, Vårdnadshavarnas erfarenheter av stöd, Vårdnadshavarnas vardag, 

och Vårdnadshavarnas erfarenheter av relationen mellan hem och skola. Jag redogör för dem 

nedan och lyfter sedan fram dess essenser. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

resultatet. 

6.1 Vårdnadshavarnas starka känslor 
I min studie visar det sig att vårdnadshavare till ett barn i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan ställs inför en rad olika situationer som de inte skulle ha ställts inför om 

deras barn inte hade haft IF. Vårdnadshavarna i min studie berättar utifrån sin livsvärld om 

sina levda erfarenheter av detta fenomen.  

6.1.1 Diagnosen  
Samtliga vårdnadshavare i min studie berättar om när deras barn fick sin diagnos. 

Erfarenheterna ser olika ut och utifrån den fenomenologiska ansatsen kan det förstås som att 

de påverkas av hur deras livsvärld är beskaffad, vilka erfarenheter vårdnadshavarna har sedan 

tidigare och hur dessa kan ha påverkat deras horisont. 

För mamma C kom diagnosen IF inte som någon chock eftersom hon visste om att pojken var 

hjärnskadad när han kom till dem som familjehemsplacerad. Det kan förstås som att det inte 

påverkade hennes horisont med detsamma även om livsvärlden tog sig nya intryck genom de 

mångfacetterade erfarenheter som hon fick genom att pojken blev en del av familjen. Pojken 

har utvecklats över förväntan då han lärt sig både att gå och tala, även om mamman hade 

hoppats att han skulle lära sig att läsa då familjen älskar böcker.  Hon hade hoppats på att han 

skulle ha haft en lindrig IF, istället för snarare en måttlig. Därvid kan det förstås som att 

mamma Cs horisont ändrades när hon insåg vidden av funktionsnedsättningen. 

Alltså det var inget komplicerat eftersom vi visste att han var ganska svårt hjärnskadad (när han kom 

till oss). Nej, utan tvärt om så, vi tog honom på de premisserna att han kunde bli ett kolli från början 

(mamma C). 

 De visste inte om han skulle kunna prata eller gå ifrån början. Så att det var ju inget. Men det i och för 

sig, när det visade sig att han började gå strax innan han flyttade in. Sen var han väl fyra år när han 

började prata. Så det har varit positiva överraskningar (mamma C). 

 Men just när han fick sin diagnos så kanske vi hade hoppats på, för han fick lätt till måttlig 

utvecklingsstörning då.  Jag hade ju hoppats på att han skulle kunna lära sig att läsa till exempel för vi 

är ju en bokälskande familj och det är han ju också men det har han ju inte gjort. Han har inte knäckt 

den koden riktigt. Det kanske inte är försent än, det vet jag inte, men …. jag kanske hade hoppats på 

att han skulle ha varit lätt utvecklingsstörd men han är snarare måttlig, mellangraden (mamma C). 

Mamma A är tacksam för att förskolan slog larm tidigt, redan vid tre-fyra års åldern reagerade 

de över att sonen inte kunde sitta med i grupp och se andra i ögonen. Det vårdnadshavarna 

hade märkt som avvikande var att pojken sprang ifrån dem och att det var svårt att få kontakt 
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med honom. Det var något som var påfrestande men som kan förstås att ingå i hennes 

livsvärld. Utredningar startades och det visade sig att han hade flera diagnoser, ADHD, autism 

och IF.  Denna erfarenhet och insikt kan förstås som att Mamma As horisont vidgades. 

Ja, jo men jag tycker att det har varit väldigt bra faktiskt. Jag är glad att dom, ja dom larmade ju 

tidigt. Han var ju bara fyra år när han visade, när det visade sig på dagis att det visade sig att det var. .. 

och sen har ju vi varit med och sett till att han haft det bra hela tiden. Jag tycker att det är bra för han 

skulle inte klara sig i någon annan skola för han har ju flera diagnoser ADHD, autism och 

utvecklingsstörning (mamma A). 

När mamma B väntade Linda som var hennes första barn hade hon ingen tanke på att barnet 

skulle kunna ha Downs syndrom. Erfarenheter kring Downs syndrom fanns inte i hennes 

livsvärld. Sett genom den fenomenologiska ansatsen ingick problematiken således inte i 

hennes horisont. Både hon och hennes man var så unga och att hamna i den komplexiteten 

som det innebär att ha ett barn med Downs syndrom var hon inte alls beredd på. Långa 

perioder på sjukhus och möten med habilitering fanns inte i den livsvärld hon befann sig i 

innan Linda föddes. Det kan förstås som att horisonten dock vidgades när Linda föddes och 

erfarenheterna mamma B var med om ändrade hennes livsvärld markant.   

Men det är klart att man var väldigt utsatt och ensam (mamma B). 

Sen reagerar man ju så himla olika vi hade det inte så jobbigt för vi har aldrig tyckt det varit 

jättekonstigt för vi har alltid haft med oss Linda (mamma B). 

6.1.2 Frustration   
Att känna frustration i olika situationer som grundar sig i problematiken kring barnets IF är 

något som visar sig i vårdnadshavarnas berättelser på olika sätt. 

Mamma C berättar om en erfarenhet, där en lärare inte tyckte att Olle platsade i sin klass, 

inriktning träningsskolan. Hon ansåg att Olle skulle utvecklas mer om han gick inriktning 

grundsärskolan. Han ansågs för duktig och behövde mer utmaning. Det kan förstås som att det 

i Mamma Cs horisont fanns förhoppningar om att han skulle hitta kompisar på nya skolan men 

så blev det inte. Olle blev sämst i sin nya klass och fortfarande utan kompisar. Mamma Cs 

levda erfarenhet är att han inte tyckts höra hemma någonstans i skolan utan alltid varit 

någonstans mittemellan. 

 
Och då kom han ner till grundsär i sexan och där var han sämst får man nog lov att säga åtminstone 

i den gruppen han hamnade. Och det har ju varit hans dilemma hela tiden känns det som. Han har 

inte hört hemma någonstans, lite mittemellan (mamma C). 

 

Det var vi som hade sista ordet men det är klart att man tänker att… Ja men vi såg ju också att de 

kompisarna han hade där uppe var ju liksom inte... det var inget utvecklande. Inget kompisskap. Vi 

tänkte att kommer han till barn som är lite friskare kanske han kan få kompisar som han kan umgås 

med på fritiden. Men så blev det ju inte (mamma C). 

Vidare berättar mamma C om en jobbig period då Olle inte ville gå till skolan. Vissa dagar var 

Olle hemma från skolan. Han orkade inte, det var för höga krav för honom. Vissa dagar fick 

mamma skjutsa honom och de var mycket osams under den här perioden vilket fick en stor 

påverkan av mamma Cs livsvärld. Hon upplever att hon inte tog situationen så bra, en 

frustration och uppgivenhet över att inte kunna lösa situationen. Det som visar sig i hennes 
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berättelser kan förstås som att horisonten blev låst i ett läge som hon inte kunde ta sig vidare 

från själv.  

Vissa dagar fick jag skjutsa honom vi var mycket osams för han ville inte gå till skolan och jag 

tyckte... jag tog nog inte det så bra (mamma C). 

Utifrån den fenomenologiska ansatsen kan det tolkas som att Mamma As livsvärld till stor del 

präglas av att hon har dåligt samvete för att hon inte hinner med sina andra barn såsom de 

behöver då Pelle tar så mycket tid. 

…. man får dåligt samvete kan man säga man hinner inte med dem, han (Pelle) tar ju så mycket tid 

av oss så då får dom stå tillbaka. Då får man gottgöra dem och ta en egen dag (mamma A). 

Mamma B berättar om frustration över att inte få den hjälp som hon ser att dottern har behov 

av. Familjen sökte ledsagning men fick inte det. Det kan förstås som att hon vill påverka 

livsvärlden för både sig själv och för dottern men de erfarenheter som hon berättar om leder 

inte till förändring. 

 
….men jag sa så här. Tänk om det blir så här att när Linda är vuxen och bor på ett boende och så 

tränar hon fortfarande sin idrott och behöver ledsagning till träningshallen kan hon få det då. Då sa 

dom att det är ju inte säkert att hon får. Tänk så begränsande, det kanske skulle göra så att hon får 

sluta träna för att hon inte kan få en ledsagning att ta sig från A till B då märker man ju hur 

begränsande det är (mamma B). 

6.1.3 Oro  
Ett centralt tema som visar sig i vårdnadshavarnas berättelser av sina levda erfarenheter är oro. 

Den oron handlar framförallt om framtiden och om säkerhetsfrågor. 

Mamma A berättar att vårdnadshavarna inte är överens om sonens framtida boende då pappan 

vill ha honom kvar i hemmet och mamman vill ordna ett annat boende åt sonen efter 

gymnasietiden. Deras horisonter är i kollisionskurs. Mamman känner dock stark olust för då 

den dagen kommer då han flyttar och skjuter beslutet på framtiden. Det kan utifrån den 

fenomenologiska ansatsen tolkas som att hon inte vill att livsvärlden ska ändras på det sättet 

och därmed utmanas inte horisonten. I hennes berättelse visar sig oro för hur någon annan ska 

kunna ta hand om honom på ett bra sätt.  

 
Pojken måste ut bland folk, han kan inte sitta kvar med oss. Visst den dagen han flyttar då skulle jag 

känna väldig olust att lämna honom där....neeej den dagen vill jag nog ska dröja för man är ju lite 

larvig sådär.. Ja, för det där att andra ska ta hand om honom man vet ju hans rutiner och vad han vill, 

nej det känns jättejobbigt. Vi får se, hoppas att det dröjer några år (mamma A). 
  
Mamma B ser att det skulle kunna bli problematiskt när Linda blir vuxen och ska tas om hand 

av personal som inte känner henne. Det kan förstås som att det i hennes livsvärld finns 

farhågor kring att personal som är vana att ta hand om äldre människor med 

funktionsnedsättning, som har bakgrund från institution och därmed är vana med en annan 

livsstil än vad Lindas generation har. Kommer de att begränsas och inte kunna erbjudas de 

aktiviteter som de är vana vid och gillar? I berättelsen visar sig en oro som kan tolkas som att 

Lindas livsvärld ska påverkas negativt av personalens begränsande horisont. 
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Så att problemen tänker jag kanske kommer när hon blir vuxen och träffar den personalen som inte 

har varit med under alla åren. Mm för det märker jag ju också ( skratt) att ungdomar som kommer 

från gymnasiet som skulle gå på daglig verksamhet och det inte finns något för dom det blir ett så 

jättestort glapp för att man inte har hängt med där riktigt (mamma B). 
 

Mamma C berättar att hon och hennes man känner oro inför att i framtiden släppa taget om sitt 

barn när det är dags att flytta hemifrån, vilket skulle innebära stora förändringar i livsvärlden.  

Hon berättar om att Olle alltid kommer att vara deras bebis då hans utveckling ligger på en 

ganska låg nivå, det kan förstås som att utifrån hennes horisont har han fortfarande och 

kommer alltid att ha behov likt ett litet barn. Det kan dock tolkas som att hon har utvidgat sin 

horisont och ser ändå vikten av att han får ett eget liv där inte mamma och pappa är tryggheten 

då de inte alltid kommer att finnas där för honom. I hennes berättelser visar sig en oro för 

nedskärningar på boendet, frågar sig om det kommer att finnas någon som kan tillgodose 

Olles behov i framtiden. 
  

Ja vi älskar ju honom, jag tror inte man kan älska en unge mer fast man är biologisk, för vi har ju haft 

honom sen han va så liten. Han har hela tiden varit så beroende, så man knyter ju an till honom så. Så 

att vi kommer ju alltid att vara hans mamma och pappa men vi tror att det är bäst för honom. Hur nu 

världen kommer att se ut... mm.. det är också en oro .... Men ja, det blir ju nedskärningar det har ju 

redan börjat. Blir det besvärligt så är det här ju en grupp som, ja strömningarna i tiden. 

Utvecklingsstörda har väl aldrig haft en hög status i samhället precis. Så det oroar jag mig för 

(mamma C). 

 

Utifrån mamma As berättelse kan det förstås som att det i hennes livsvärld finns en stor oro 

för Pelles säkerhet då han inte förstår faran med bilar på gatan och hur han inte har förmågan 

att ta vara på sig själv på olika sätt. Hon berättar om en levd erfarenhet då hon tappade bort 

Pelle på ett stort köpcentrum. En annan gång avvek han från skolan för att besöka butiker i 

centrum. Polisen hjälpte då Pelle att komma till rätta. Det kan förstås som att det i mammans 

horisont är nödvändigt att alltid ha koll på honom, men hon skulle så gärna vilja släppa taget 

lite, för att försöka vidga sin horisont och att se hur mycket han faktiskt kan, men vågar inte 

det. 

 
Du vet jag tappade bort honom på XXX-köpcentrum en gång ojojojooj. Men det var inga roliga 

minuter jag gick nog säkert i en och en halv timme och tittade.... Så det är lite att stå i men så är det 

ju i skolan med, de får ju ha ögonen på honom hela tiden för han kan ju springa ut genom vilken dörr 

som helst och bara dra (mamma A). 

 

Men jag litar inte på honom, men det kanske är en dumhet från mig, jag kanske borde börja lita på 

honom mera men jag törs inte släppa. Men nej jag kan inte släppa honom. Jag skulle aldrig kunna 

släppa iväg honom med en buss då går han väl av nere i XXX istället. Han har inte det förståndet 

(mamma A). 

6.1.4 Essensen 
Det som framträder som essensen gällande de starka känslorna hos vårdnadshavare med barn i 

grundsärskola och gymnasiesärskola i min studie är framför allt en oro för framtiden och 

känslan av att inte kunna påverka situationen. 
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6.2 Vårdnadshavares tankar kring barnets utbildning  
Att barnets utbildning är en viktig del i vårdnadshavarnas livsvärld visar sig tydligt i de 

berättelser som jag tagit del av. Det är både positiva och negativa erfarenheter som framträder. 

6.2.1 Tacksamhet   

Mamma A berättar att de har positiva erfarenheter från grundsärskolan och gymnasiesärskolan 

och att hon och hennes man varit med och sett till att han haft det bra hela tiden. Mamman 

tycker att skolformen har varit ett bra val då han inte skulle klara sig i någon annan skola på 

grund av sina diagnoser ADHD, autism och IF. I mammans berättelser visar sig också 

erfarenheter av att det känns som om det går lite upp och ned vilket kan förstås ha påverkat 

hennes horisont över tid. Hon berättar om att om det blir förändringar såsom personalbyten 

och liknande blir det jobbigt för sonen och det kan tolkas som att det visar sig även i hennes 

livsvärld. 

Ja, jo men jag tycker att det har varit väldigt bra faktiskt (mamma A). 

Ja att det har fungerat. Det är ju som att det går i vågor. Det kan vara bra en månad och dåligt en 

månad. Så fort det blir en omställning i klassen, ny lärare det kan irritera (mamma A). 

Mamma Cs berättelser från sin livsvärld visar en stor tacksamhet till särskolan och det sättet 

de har tagit emot både sonen och familjen och för det sättet som skolan gjort anpassningar för 

att sonen ska orka med skoldagen. Detta mottagande kan tolkas ha format hennes horisont 

gällande sonens skola. 

Men alltså jag är så tacksam för särskolan för jag tycker, ja jag kan nog inte komma på nästan 

nånting som är negativt med det! (mamma C). 

 

Sen så är det, förra året så hade han en dag. Han har fått gå ner i tid för att han inte orkade med 

(skolan). Han har två kortare dagar. Så har han en special plan liksom, förkortad plan eller vad det nu 

heter.... Mm så hade han en dag i veckan för han hade en period då han inte orkade, han ville inte gå 

till skolan, han var för trött. Det blev för mycket krav (mamma C). 

 

Mamma B uttrycker att sättet som skolan organiserar elevernas dag med hjälp av tydliga 

scheman var bra för dottern, berättelsen kring detta kan förstås som att hennes horisont 

vidgats. 

  

Och jag märkte att hur otroligt bra det var för henne med det här jättetydliga schemat, att nu ska vi 

göra det här och sen händer det här (mamma B). 

 

Mamma A anser att skolan utifrån de förutsättningar de har gör ett bra jobb för att ge Pelle de 

kunskaperna som han bäst behöver för framtiden. 

med de förutsättningar han har så … nej de tränar på det sociala och med pengar. Att gå ut på 

gatorna och vad man ska akta sig för. De är väldigt sociala faktiskt (mamma A). 

 

Mamma Bs berättelser om levda erfarenheter av det program som Linda går på 

gymnasiesärskolan, restaurangprogrammet är positiva. Det kan förstås som att det i hennes 



 

26 

 

horisont finns goda förväntningar på dotterns framtid. Hon berättar att lärarna verkar vara 

väldigt noggranna och ger bra förutsättningar med stöd och tid. Hon hoppas på att dottern ska 

få använda sina kunskaper i framtiden på daglig-verksamhet eller anställning och att Linda ska 

känna att det hon gör är meningsfullt och roligt. 

Restaurangskolan här är fantastisk, de är så grundliga med henne. Det är hon och en elev till som har 

en lärare många timmar i veckan, det är klart att de kommer att lära sig massor och jag tänker att 

man vet ju inte om det är daglig verksamhet som det leder till, eller om det är någon slags annat jobb 

kanske med bidrag det vet inte jag. Och ska hon gå på daglig-verksamhet så får det vara någonstans 

där hon får använda de här kunskaperna så att hon får något utbyte av det också, att hon gör något 

som hon tycker är roligt (mamma B). 

 

Mamma B berättar om erfarenheter kring valet av skolform som hon beskriver som 

ångestladdat. De valde till en början grundskola men upptäckte att det inte fungerade då stödet 

för dottern i skolan var i princip obefintligt. Det kan tolkas som att det ledde till insikter som 

vidgade hennes horisont och beslutet att byta till grundsärskolan efter en termin. Där upplevde 

vårdnadshavarna att det fungerade väl både gällande det sociala och gällande inlärning. Valet 

av skolform påverkades även av vårdnadshavarnas egna fördomar. De tänkte ifrån början att 

dottern inte skulle lära sig någonting utan draghjälpen från barn utan IF. Vid besöket på 

grundsärskolan blev de positivt överraskade över de blivande klasskamraternas sociala 

förmågor och att de kunde prata. Det kan förstås som att horisonten vidgades ytterligare. 

Mamma B tycker själv att det är underligt att ha fördomar när ens eget barn har Downs 

syndrom.   

Det handlade jättemycket om våra fördomar. Hon hade ju gått på dagis i alla år fram tills att hon var 

sju år, eller sex då. Och hade haft draghjälp av andra barn hela tiden. Så tänkte vi ska hon gå med 

särskolebarn det kommer hon inte att få någon draghjälp av, hon kommer ju inte att lära sig 

någonting. Det var ju våra fördomar där och var i vägen. Men så var det ju inte , det var ju jättegoa 

ungar som gick där och dom kunde ju faktiskt prata, herregud bara en sån sak, att tro att de inte 

kunde prata (mamma B). 

6.2.2 Problematik i skolan 
Mamma C berättar om erfarenheter av att det har varit tillfällen då det uppstått problem med 

klassassistenter som betett sig oprofessionellt i sin roll gentemot sonen. Hon berättar även om 

problematik med lärare som inte tog sig an Olle på ett bra sätt då hon uttryckte att han inte 

platsade.  Mamman berättar om att Olle inte var lika lätthanterlig som de övriga 

klasskamraterna. En fantastisk assistent kompenserade i detta läge. Denna situation, med dålig 

relation med läraren kan tolkas som att den vid tillfället tog stor plats i mamma Cs livsvärld 

och påverkade den negativ. 

 Sen har det varit trassel med vissa klassassistenter, han är en sån där som binder sig ganska kraftigt 

med folk och att de har kommit varandra för nära. Det har blivit oprofessionellt nästan. Han kan 

vara ganska påfrestande så att de har blivit irriterade på honom och det är jag den förste att förstå. 

Men alltså att man får distansera sig lite och kanske byta emellanåt när det kommer för nära, när det 

blir jobbigt (mamma C). 

Mamma B berättar att när Linda gick i femman fick de reda på att skolan ansåg att Linda 

istället skulle läsa efter ämnesområde då de ansåg att hon inte skulle nå upp till målen i 

kursplanerna. Detta kan tolkas som att det inte stämde in i mamman Bs horisont. Mamman 

höll inte med och menade att med en tydlig plan och stöd skulle Linda klara kunskapskraven 
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för årskurs 6. Mamman upplevde att skolan var väldigt envisa för att få igenom 

kursplansbytet men vårdnadshavarna gav inte med sig. Linda klarade målen. 

Men jag ville inte det riktigt för hon passar inte i träningsskolan hon klarar särskolan varför ska hon 

byta? (mamma B). 

Mamma B berättar om erfarenheter av känslan av de tveksamheter som hon kände i början 

kring huruvida hennes barn kommer att få det bra i skolan. En rädsla för att barnet kommer att 

bli utsatt av de andra barnen.  

Man har så himla mycket farhågor, man ser inte att det kan bli bra också, när man har barn i 

särskolan. Jag tror det beror på en rädsla. Att ens barn ska bli utsatt och det har, det har funkat 

jättebra för man hade jättestora farhågor om hur de skulle bli behandlade av de barnen som går där, 

de är ju inte vana (mamma B). 

Inkludering av särskoleelever i grundskolan är ett fenomen som mamma B funderat kring 

syftet med. Hon undrar vad fördelarna var med att Linda när hon gick i femman skulle ha 

undervisning tillsammans med en mycket lägre årskurs någon lektion i veckan. Hon upplevde 

inte att Linda tyckte att det var särskilt roligt att umgås med barnen som var så pass mycket 

yngre. Skulle den typen av inkludering leda till att Linda skulle bli mer social? Det kan förstås 

som att det i mamma Bs horisont finns tveksamhet till den typen av inkludering när syftet för 

de inblandade är oklart. 

Men jag tycker inte att det har varit roligt när Linda har varit äldre och så har man inkludering i en 

etta oftast och själv går i femman, det är inte särskilt roligt. Man funderar på vad den inkluderingen 

gör, blir det att man blir mer social med andra när man träffas någon gång ibland., ja vet inte.. 

(mamma B). 

Mamma B berättar om att hon är medveten om att hon behöver avväga sina önskningar till 

skolan och att det är jobbigt. Det kan tolkas som att det i hennes horisont finns en 

medvetenhet kring denna komplexitet. Hon vill sitt barns bästa men är medveten om att det 

finns fler elever i klassen som även de har sina behov som kanske inte alltid stämmer med 

Lindas. I hennes berättelser visar sig en önskan att även andra vårdnadshavare skulle bli 

medvetna om detta. 
Man vill så gärna att personal i skolan ska förstå att mitt barn har de här speciella behoven och då 

ska just de tillgodoses och att man vill ju det så himla gärna, Men att man måste tagga ner lite, alla 

barn på särskolan har ju olika behov och ibland kan de behoven krocka lite och det tycker jag är lite 

jobbigt (mamma B). 

6.2.3 Delaktighet 
Mamma C berättar att hon och hennes man sällan lägger sig i undervisningen, men att ibland 

har de funderat över om han överhuvudtaget lär sig någonting i skolan. De erfarenheter som 

visar sig i mamma Cs berättelser kan tolkas som att de har lett till att det i hennes horisont 

finns en tillit till skolan. 

... men inte i själva utbildningen så att jag lägger mig i. Ja ibland har jag ju funderat eller min man 

som också är lärare. Att han har funderat på - lär han sig någonting? Hinner ni med det för det är så 

mycket annat. ( skratt) För det är ju så att Olle kan inte koncentrera sig några långa stunder så  de 

får ju smyga in det här och där. Och lär honom, djup-dyker i hans intressen för att lära honom saker 

via det. Handbollsmatchen blir en mattelektion, de har varit proffsiga på det. Men det blir inga långa 

lektioner med att sitta och jobba, men det är ju särskola och det är ju olika vad de har för kapacitet 

(mamma C). 
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Mamma A tycker att hon är delaktig genom utvecklingssamtal och telefonsamtal. Hem och 

skola har kontakt om det sker någon förändring kring Pelles utbildning, annars litar hon på att 

lärarna sköter det hela bäst själva utan hennes inblandning. Det kan förstås som att det i 

hennes horisont finns en tillit till skolan i dessa frågor  

Utan jag har sagt såhär att det är bättre, jag vill inte ringa och tjata utan det är bättre 

om ni ringer till mig när det uppstår något så tar vi det då. Jag vill inte vara där och 

rota. Jaa då hör de av sig om de undrar någonting för om jag ska hålla på och lägga 

näsan i blöt då blir det ju bara tok kan det bli. Det är bättre att de får ordna sina rutiner 

(mamma A). 

Mamma B berättar om att hon behövt vara en ganska närvarande mamma och ha insyn, kolla 

läxor och liknande. Något som hon ser fungerat bra är att ha någon form av kontaktbok. 

...när vårdnadshavare har barn i särskolan då får de vara närvarande på ett helt annat sätt, de måste 

kolla om de har läxor, om de ens har det. Vad som händer, det är bra att ha någon sorts kontaktbok 

(mamma B). 

Vårdnadshavare måste vara med på ett annat sätt. Kanske ha en större insyn (mamma B). 

 

Mamma B känner lättnad över att proceduren att komma till och från skolan blivit betydligt 

mer lätthanterlig än förut. De har tränat Linda att promenera med GPS och bor numera i 

skolans närområde vilket ger Linda en större frihetskänsla samtidigt som det minskar stressen 

för vårdnadshavarna. Mamman berättar att under de perioder då Linda åkt taxi till skolan har 

det uppstått problematiska situationer då taxin kommer på fel tider eller kanske inte alls. Det 

har även hänt att Linda åkte med fel taxi vilket resulterat i att hon kommit till fel adress. 

Denna problematik kan förstås som att den påverkade mamma Bs livsvärld negativ under en 

period. 
Och ibland kunde hon gå hela vägen till och från skolan och då kunde vi skicka 

meddelande till skolan att idag går Linda och så skickade de tillbaka att nu är hon här. 

Så att det var jättebra och det var bra för hennes självkänsla att hon fick det här att gå 

från A till B (mamma B). 

 

Alltså jag är så glad att slippa taxi för det var så besvärligt (mamma B). 

6.2.4 Essensen 
Utifrån det som vårdnadshavarna ovan beskriver kring att våga föra känsliga områden på tal, 

förlita sig på att skolan gör bra val för ens barn, bra kontakter och samarbete visar sig en tillit 

till skolan. Det som framträder som essensen gällande vårdnadshavarnas tankar kring barnets 

utbildning i grundsärskola och gymnasiesärskola är en tillit till skolan. Vårdnadshavarna är i 

det stora väldigt nöjda och uppstår det frågor eller problem så kämpar vårdnadshavarna för att 

lösa dessa.  

6.3 Vårdnadshavarnas erfarenheter av stöd  
Stödet påverkar hur vårdnadshavarens livsvärld ser ut och vilka erfarenheter och horisonter 

som skapas. Det påverkar i förlängningen även skolfrågor bland annat utifrån att hur familjen 

har det påverkar eleven i skolan samt vårdnadshavarens förmåga att vara delaktig i barnets 

skolgång på olika sätt.  

Mamma C berättar att det dröjde flera år från det att Olle flyttade in tills att de fick 

handledning och det stöd som de behövde från socialtjänsten och kommunen. Detta påverkade 
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livsvärlden mycket negativt. Det gick så långt innan stödet kom att pappan inte ville att Olle 

skulle bo kvar. Mamman berättar om den tiden som väldigt jobbig. När handledningen väl 

kom upplever mamman att den var väldigt bra och det som visar sig i mammans berättelser 

kan tolkas som att handledningen ledde till att hennes horisont vidgades och därmed fick 

livsvärlden en positiv inriktning.  Det kan även förstås som att avlastning från kommunen och 

stöd från habiliteringen har hjälpt familjen och lett till en mer positiv livsvärld. Dock tog det 

flera år innan avlastningen via korttidsboende och den biologiska pappan ledde till faktisk 

avlastning på grund av att det blev så starka efterreaktioner hos Olle. Mamman berättar att hon 

även finner stöd i lärarna och i andra mammor som hon känner. Mamma C hade önskat att 

Olle fått en kompis att umgås med på fritiden, då kunde kanske vårdnadshavarna haft en 

gemenskap. 

Det dröjde ganska många år innan vi fick det till slut. Då var vi, vi var på väg att ge upp ett tag. 

Eller min man i alla fall. Det var så jobbigt så att han ville inte ha Olle kvar här. Men det var 

egentligen, skolan har fungerat, det var hemma det var asjobbigt. Han var väldigt trotsig och ville 

ingenting (mamma C). 

Jag vet inte, jag tycker att jag finner mycket stöd i mammor överhuvudtaget, även friska barn har ju 

sina problem och sina perioder och ja, vi kan känna igen oss i varandra (mamma C). 

Mamma B berättar om att det inte är säkert att hon som vårdnadshavare får det stödet som 

hon söker. De sökte ledsagare åt sin dotter men blev istället erbjudna korttidsboende för det 

var det som kommunen hade att erbjuda. Sådana erfarenheter kan tolkas som att de riskerar att 

sätta både livsvärlden och horisonten i gungning genom oönskade och oväntade besked som 

påverkar familjens situation. 

...när vi bodde i XXX och sökte ledsagare för Linda och det vi fick var kortis, för det var det som 

fanns (mamma B). 

Mamma A berättar om det stöd som de fått från BUP i samband med utredningarna och den 

hjälp de fått från habiliteringen. Vidare berättar mamman att de fått stöd från både kommunen 

där de bor och kommunen som placerat Pelle hos dem. De upplever att de har någon att vända 

sig till i olika ärenden. Läkartider, möten med BUP, handläggare på habilitering har alla haft 

tid att stötta när det har behövts. Mamma A berättar att hon hade blivit tokig utan hjälpen från 

habiliteringen med alla papper. 

Vi blev kallade till BUP och dom har gjort utredningar på honom och då fick han diagnosen det var 

autism, ADHD och utvecklingsstörning. Och så har vi ju fått mycket hjälp från habiliteringen i XXX 

(mamma A). 

Ja det tycker jag vi fått i och med han är familjehemsplacerad så har den kommunen han kommer 

från varit gudomliga. Jag har ingenting att klaga över (mamma A). 

6.3.1 Essensen  
Det som framträder som essensen gällande stöd är att samtliga vårdnadshavare ser det som 

viktigt att få stöd för att orka. Formen på stödet kan variera, det kan vara till exempel 

handledning och avlastning. Det kan förstås som att brist på stöd leder till ökad stress hos 

vårdnadshavarna. 
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6.4 Vårdnadshavarnas vardag   
 I vårdnadshavarnas vardag erfars olika händelser som påverkar deras livsvärldar på olika sätt. 

Det kan vara både positiva och negativa erfarenheter. Att vara vårdnadshavare till ett barn med 

IF gör att vardagen förändras på olika sätt. Dessa förändringar kan förstås som att de formar 

livsvärlden och förflyttar horisonterna hos vårdnadshavarna. Hur dessa livsvärldar och 

horisonter ser ut påverkar erfarenheterna av att ha ett barn i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan.  

6.4.1 Omgivningen 
När mamma C berättar för andra om sin familjehemsplacerade son får hon ofta uppmuntrande 

reaktioner. Hon upplever att andra ser henne som en hjälte som gör någonting väldigt bra. 

Kanske Oj eller Wow. Men det är ju också så här att det är ju skillnad när det inte är ens biologiska 

barn på det planet tror jag för då är man mer en hjälte som liksom, bra gjort, fantastiskt vilken grej 

ni gör! Mer så (mamma C). 

Trots att Lindas mamma bar henne som en bebis tills hon var fem år, eller hade vagn långt 

upp i åren upplevde hon aldrig att omgivningen reagerade på det, det syntes ju att hon hade 

Downs syndrom. Deras kompisar var väldigt förstående och positivt inställda. De var de 

första i bekantskapskretsen som fick barn och alla tyckte det var häftigt och roligt med ett 

barn. Däremot har mamma B levda erfarenheter av fördomar från sjukvården som visat sig 

genom fördomsfulla kommentarer eller beklagande över barnet. Utifrån mamma Bs 

berättelser visar det sig att i livsvärlden möter hon reaktioner som hon får hantera. 

Så det var väldigt, att det föds en bebis det tyckte alla var häftigt. Så det var aldrig 

något konstigt. Faktiskt. Det var jätte, bara glatt så. Nej jag har nog aldrig fått konstiga 

reaktioner från folk vi känner. De som gett mest konstiga kommentarer det är 

sjukvården. Dom är verkligen inte kloka ibland (mamma B). 

Mamma A berättar om att i hennes livsvärld finns andra människor som kan titta på 

dem när de är till exempel i en butik. Ofta uppstår konflikter då Pelle skriker och 

beter sig på ett iögonfallande sätt då han vill ha eller handla saker som mamman 

inte går med på. När folk tittar upplever mamman att hon går över i korridorssyn, 

då hon väljer att inte titta på omgivningen. Hon stänger av för att orka stå på sig 

mot sonen utan att påverkas av vad hon tror att andra tänker om henne och Pelle. 

Hade han haft ett utseende som visade hans svårigheter skulle det nog vara lättare 

för människor i omgivningen att förstå, resonerar mamman. Det kan förstås som 

om mamma A har strategier där hon utifrån sin horisont undviker de jobbigaste 

situationerna och hon får hela tiden vara uppmärksam på vad Pelle gör.  

Visst då blir jag svettig och det blir jättejobbigt och folk vänder sig om och tänker säkert 

vilken bortskämd unge... Men då får jag korridorssyn och då bryr jag mig inte (mamma A). 

Det finns ju situationer som är lite jobbiga och dom situationerna aktar man sig för. Man 

försöker undvika de situationerna.  Man får passa honom på allt (mamma A). 

6.4.2 Förändringar 
Livsvärlden har förändrats på många sätt sedan Olle kom till dem berättar mamma C. Första 

åren som Olle bodde hos dem ställdes familjen inför stora förändringar. Innan handledningen 

och fungerande avlastning äntligen kom var det så jobbigt i vardagen att Olles 
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familjehemspappa inte ville ha honom kvar i hemmet. Det nya som familjen ställs inför nu är 

att Olle ska flytta till ett gruppboende till hösten vilket skapar en oro och ångest hos 

föräldrarna samtidigt som mamma C säger att det ändå på ett sätt ska bli väldigt skönt. Det 

kan tolkas som om hennes livsvärld kommer att få stora förändringar.  

Det kommer att bli skitjobbigt att flytta ut honom härifrån och skitskönt i en dubbel kombination, alltså 

mm. Ja så är det, Men vi tänker att jag är ju 55 år och min man ett par år äldre och han (Olle) behöver 

ha ett eget liv (mamma C). 

Mamma C berättar också om att hennes livsvärld förändrats drastiskt då hon tvingats sluta 

arbeta på grund av stressen av att aldrig veta om hon skulle kunna komma till jobbet om 

morgnarna på grund av situationen med Olle. Idag får mamman återhämtning medan Olle är i 

skolan och det kan förstås som att det i hennes livsvärld finns nu ett större lugn. 

Jag jobbade som vikarie inom barnomsorgen och det blev för svårt jag fick ont i magen, jag visste inte 

om jag skulle kunna komma och vikarien måste komma. Jag slutade med det, det gick inte för min 

själs frids skull. Jag finns till för Olle och jag får min återhämtning när han är i skolan (mamma C). 

Att få ett barn med Downs syndrom och allt vad det innebär för ens livsvärld var ingenting 

som mamma B och hennes man räknat med, de var ju båda två unga. Det var deras första barn 

och de var inställda på en omställning i livet, men att det skulle bli på det här viset med långa 

perioder på sjukhus och möten med habilitering hade de inte tänkt sig. Lite hjälp fick de från 

ett par som även de några år tidigare fått ett barn med Downs syndrom. När Linda efter sex år 

fick en lillebror insåg vårdnadshavarna hur speciellt det varit med Linda. Å andra sidan 

berättar mamman att de inte känt att det varit jobbigt och konstigt, de har alltid haft med sig 

Linda och att hon varit lätt att ha med sig. Vi växer in i det säger hon, det blir en vardag. Det 

kan förstås som att hennes horisont vidgades utifrån de erfarenheter som hon fått. 

Men sen var det ingen som förstod vilken omställning det var att få ett barn men Downs syndrom och 

allt vad som följer med det (mamma B). 

Mamma A berättar om sin sociala situation och det kan tolkas som att hennes livsvärld ändrats 

då familjen inte längre umgås med andra familjer på det sättet de gjorde förut på grund av 

Pelles svårigheter. De har en liten umgängeskrets, de som accepterat Pelle och hans sätt att 

vara. Mamman upplever att hon och hennes man fått stå tillbaka socialt men att de har vant sig 

vid det. 

För att han har det jobbigt när han kommer till en annan miljö och vi tycker att det är jobbigt när han 

har det jobbigt och vi blir lätt irriterade, ja du vet... Det är så mycket som stör, så vi har ju en liten 

umgängeskrets som accepterar Pelle, det är det viktigaste (mamma A). 

Mamma As berättelser kan tolkas som att det blev en stor omställning i hennes livsvärld när 

de fick Pelle och hans svårigheter visade sig. De två äldre barnen i familjen har fått stå 

tillbaka, något som mamman uttrycker som frustrerande. De har dock tagit till sig Pelle på ett 

bra sätt och mamman menar att fler barn skulle behöva vara med barn som har den här typen 

av svårigheter för att utveckla en förståelse.  

Ja det är en stor omställning. ...man får dåligt samvete kan man säga man hinner inte med dem, han 

(Pelle) tar ju så mycket tid av oss så då får dom stå tillbaka. Då får man gottgöra dem och ta en egen 

dag (mamma A). 
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Mamma A berättar om vardagliga företeelser som påverkar Pelle. Det kan vara plötsliga ljud 

som när pappa hostar eller mamma nyser som gör Pelle irriterad och orolig. Det kan även vara 

uttryckssätt som vårdnadshavarna använder såsom ”sen” då kan Pelle bli upprörd. Så de får 

tänka sig för hur de uttrycker sig, vilket kan förstås som att det påverkar livsvärlden. Den 

ökade medvetenheten kring detta kan tolkats som att den har vidgat mamma As horisont.  

Då kan det bli lite kaos. Då kan han skrika rätt ut ”inte sen” men om vi säger sen kanske vi menar om 

en timme men det förstår ju inte han. Så man får verkligen tänka på vad man säger. Ja det är så, men 

skolan fungerar bra tycker jag (mamma A). 

6.4.3 Essensen 
Det som framträder som essensen gällande vardagen är vårdnadshavarnas berättelser om att 

omgivningen påverkar hur det är att ha ett barn med IF och hur ens livsvärld kommer att se ut. 

Som vårdnadshavare till ett barn i grundsärskola och gymnasiesärskola ställs vårdnadshavare 

inför fördomar och andra svårigheter som kan påverka både ens yrkesliv, privatliv och 

bemötandet från sjukvården.  

6.5 Vårdnadshavarnas erfarenheter av relationen mellan hem 

och skola 
Relationen mellan hem och skola visar sig som en viktig del i vårdnadshavarnas berättelser 

kring deras livsvärldar. Skolan ansvarar många timmar per dag för vårdnadshavarnas barn och 

är därför en viktig samarbetspartner för vårdnadshavarna i min studie. 

Första tiden när Olle skulle börja skolan var mamma C med. Hon berättar om hur vänliga alla 

var och att hon fick en trygghet i det redan från början. Dessa positiva erfarenheter kan förstås 

som att de har påverkat mamma Cs livsvärld positivt och samtidigt lett till en horisont präglad 

av tillit till skolan. 

Ja o ja jag var nog med första veckan. Jag tyckte bara det var trevligt, positivt. Alla var så vänliga 

både mot mig och mot Olle det var så fint. Det kändes tryggt (mamma C). 

Mamma C berättar att hon och hennes man har en fantastiskt bra relation med Olles lärare. 

Hon känner att de gör allt de kan för att både hon och Olle ska bli nöjda. Uppstår det något 

problem eller frågor känner mamman att hon när som helst kan höra av sig till skolan för att 

reda ut problemet. De vill honom så väl.  

Jag har haft så fantastisk kontakt med dom lärare som Olle har haft, som varit ansvariga för Olle. 

Alltså mer än vad jag tycker att de borde ha gjort (mamma C). 

Vi har en superbra relation och det har vi haft hela tiden mer eller mindre. Allra finast kanske den är 

nu (mamma C). 

Mamma A ser det som en avgörande faktor för en bra relation att personalen på skolan tycker 

om ens barn.  

Jag märker ju det på dem i skolan på lärarna och de tycker ju så mycket om honom de 

säger det rakt ut, att han är så gullig och go (mamma A). 

Mamma C berättar även hon att det är viktigt att hon känner att skolans personal tycker om 

Olle. Mamman berättar om erfarenheter från en period då hade Olle en lärare som upplevdes 
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kylig mot både Olle och vårdnadshavarna. De fick aldrig någon bra relation. För att en bra 

relation ska skapas menar mamman att det måste finnas en värme och en professionalitet.  

 Hon var kylig mot både oss och Olle. Man försöker ju hitta förklaringar. Hon var nära pensionsålder 

hon kanske inte orkade med. Det behöver finnas en värme och professionalitet ändå (mamma C). 

Ett tillfälle då mamma B inte tyckte att relationen var så bra mellan hem och skola 

var då skolan ville att Linda skulle byta kursplan till ämnesområden. Lindas 

mamma upplevde att hon inte blev tillräckligt lyssnad på då, men stod på sig ändå. 
Det kan tolkas som att mamma Bs livsvärld kom i kollisionskurs med skolans 

rekommendationer.  

Ja de var väldigt envisa på det vi var på ett par möten och det var specialpedagog, rektor 

och lärare som satt och tjatade och så var det jag och (pappan) som satt på andra sidan 

och sa nej tänker inte göra det (mamma B). 

När det gäller innehållet i utbildningen lämnar mamma C över det helt till lärarna. 

Det kan förstås som att det i hennes horisont finns en tillit till skolan, hon litar på 

dem. Samtidigt känner hon sig lyssnad på och hon upplever att de kan ha en rak 

och vänskaplig kommunikation. Mamman berättar att en anledning till att de kan ta 

upp vad som helst med lärarna är den positiva stämningen, de har aldrig setts som 

ett hot mot lärarna. 

Så fort det är någonting och jag hör av mig så slår de knut på sig själva för att det ska 

blir bra och att jag ska vara nöjd och Olle ska vara nöjd (mamma C). 

Ja alltså vi kan vara väldigt öppna, det känns som om de är våra vänner (mamma C). 

Vi känner och dom vet hur positiva vi är, vi vill ju inte sätta åt dom. Utan det är ju 

liksom, vi är ju så glada för dom och då blir vi ju inget hot heller (mamma C). 

Mamma Cs berättelser kan tolkas som att utifrån hennes horisont kan det bli 

väldigt jobbigt för henne ibland, men då kommer det en hjälp och ett stöd från 

skolan, hon kallar dem änglar. Tillsammans kan de lösa svåra situationer gällande 

Olles utbildning. 

Det kan bli så jobbigt så att man bara kör ner sig och så kommer det en ängel på skolan 

som liksom lyfter blicken och ser att vi kanske kan göra så här. Fokusera på det som 

fungerar och är bra (mamma C). 

En bra relation bygger på kommunikation. Lindas mamma berättar att de har känt 

sig delaktiga i Lindas utbildning då de haft kommunikation med lärarna. Att detta 

påverkat Linda positivt visar sig tydligt gällande hennes självständighet. 

En bra relation...ja men att dom, bara att ha en dagbok som man skickar med fram och 

tillbaka, då behöver man inte ha så mycket annan kontakt om det inte är något särskilt 

(mamma B). 

6.5.1 Essensen 
Det som framträder som essensen gällande relationen mellan vårdnadshavares erfarenheter av 

relationen mellan hem och skola är framförallt att vårdnadshavarna berättar om att det är 
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viktigt att den fungerar och känslan av trygghet, att relationen är bra. En god relation mellan 

hem och skola är ett viktigt stöd för vårdnadshavarna.  

6.6 Sammanfattning 

I min studie om vårdnadshavares levda erfarenheter av fenomenet att ha ett barn i 

grundsärskola och gymnasiesärskola visar sig en mångfacetterad essens. Det handlar om 

starka tudelade känslor. Komplexa situationer som vårdnadshavarna behöver ta ställning till, 

exempelvis att möta fördomsfulla kommentarer och att erfara dömande blickar från människor 

i omgivningen. Det kan även handla om att stå upp för det som de anser vara det bästa för sitt 

barn även om skolan är av en annan åsikt. Det handlar även om ett behov av att som 

vårdnadshavare ha människor runtomkring sig som de kan lita på och som fungerar som ett 

stöd. Detta stöd visar sig kunna finnas till exempel i vänner, skolan, socialtjänsten och 

habiliteringen. Framförallt så visar sig essensen av en oro för barnet som påverkar 

vårdnadshavarnas livsvärld väldigt mycket.  
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7. Diskussion 
 

I det här avslutande kapitlet kommer hela studien att knytas ihop genom en diskussion av 

resultatet i min studie relaterat till forskningsöversikten. Därefter följer ett avsnitt av 

metoddiskussion där jag kritiskt granskar hur mitt tillvägagångssätt påverkat studiens resultat. 

Jag avslutar kapitlet och därmed examensarbetet med ett förslag på fortsatt forskning inom 

området. 

7.1 Resultatdiskussion 
Ett mönster som framträder i de artiklar som jag presenterat i forskningsöversikten är att 

vårdnadshavare som har ett barn med IF upplever en stress i sin vardag. I min 

fenomenologiskt inspirerade studie visar sig en essens av fenomenet att ha ett barn i 

grundsärskolan eller gymnasiesärskolan vara starka känslor i form av oro, frustration  och 

olika situationer som vårdnadshavarna behöver förhålla sig till. Detta tolkar jag som en form 

av stress. Dessa känslor behöver speciallärare i grundsärskolan och gymnasieskolan vara 

medvetna om i mötet med vårdnadshavare. 

Olsson och Roll-Pettersson (2012) lyfter i sin studie fram att det innebär en stor förändring i 

livet att få ett barn med IF. Det visar sig även som en essens i min studie. Utifrån 

vårdnadshavarnas berättelser kan det förstås som att deras livsvärldar och horisonter ändrats 

utifrån att de har ett barn i grundsärskolan eller gymnasieskolan. Huus m. fl. (2017) beskriver  

utifrån sin studie att det som vårdnadshavarna helst av allt vill ha är information kring sitt 

barns diagnos. Det är ingenting som vårdnadshavarna i min studie uttryckt direkt, men 

indirekt visar det sig genom önskan om stöd från habilitering och socialtjänsten.  

Olsson och Roll-Pettersson (2012) skriver fram att det svenska välfärdssystemet lagt fokus på 

stöd till familjen. Det visar sig även stämma överens i min studie med vårdnadshavarnas 

berättelser om sina erfarenheter och i deras beskrivningar av deras livsvärldar. Mamma A till 

exempel berättar om att hon har haft stort stöd från habiliteringen, och mamma C som fått 

lyckad handledning, om än sen, från socialtjänsten vilket ledde till att familjen klarade av sin 

vardag. Att insatserna behöver komma tidigt för att ge trygghet tyder även ovan nämnda studie 

av Olsson och Roll-Pettersson på. Dessutom skriver författarna fram att det är viktigt att stödet 

är anpassat efter familjens livssituation. Detta visar sig även i mamma Bs levda erfarenhet av 

att söka efter ledsagning för dottern, men blir istället erbjuden korttidsboende, något som inte 

alls passade in i familjens livsstil och behov.   

Artiklarna från andra kulturella kontexter än den västerländska visar på hur omgivningens syn 

på IF påverkar vårdnadshavarnas situation. Jag ser likheter med hur det såg ut i Sverige 

tillbaka i tiden, till exempel att se på barn med IF som en börda. Spåren finns kvar i svensk 

kontext än idag i och visar sig genom fördomsfulla kommentarer och beklagande över barnet 

med IF, såsom mamma B beskriver från sitt möte med sjukvården. Jag har tidigare beskrivit 

hur grundsärskolan vuxit fram i Sverige och parallellt med förändringar i denna har 

omgivningens attityder förändrats från att ha varit negativa mot barnet med IF och dömande 

mot vårdnadshavarna till att se potential och behov av livskvalité hos barnen och behov av 

stöd hos vårdnadshavarna som är viktiga samarbetspartners för skolan. 
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Flera författare till exempel de Boer & Munde (2015); Al-Dababneh m.fl. (2016) och Muttiah 

m. fl. (2016) lyfter fram vårdnadshavarna som nyckelpersoner i sitt barns utbildning. Flera av 

studierna lyfter fram att vårdnadshavarna behöver vara engagerade i sitt barns utbildning för 

att säkerställa kvalitén. I min studie visade sig detta på olika sätt. Mamma A och mamma C 

berättar om att de litar på att skolan gör bra val för deras barn. Även om mamma A påpekar att 

hon och hennes man under alla år har haft insyn och sett till att sonen har det bra i skolan. 

Mamma B berättar om en erfarenhet där skolan och hon som vårdnadshavare inte var överens 

och där hon fick stå på sig och kämpa för det hon ansåg vara bäst för dottern. Lendrum m.fl. 

(2015) menar att skolan skulle kunna vara svår att få tillträde till, men det är inget som visar 

sig i studien med de tre vårdnadshavarna. Tvärt om så uttrycker de allihop att de alltid känt sig 

välkomna. De nämner utvecklingssamtal som ett bra forum för samarbete kring barnets 

utbildning. Jag drar paralleller till Lendrum m.fl. (2015) och det projektet som de beskriver 

med regelbundna strukturerade samtal mellan en nyckellärare och vårdnadshavare, likt de 

utvecklingssamtal vi har i svensk skola. Liksom vårdnadshavarna i min studie är nöjda med 

den typen av samarbete föll det väl ut i England, där Lendrum m.fl. genomförde sin studie. 

Dessa samtal gav förutsättningar till att bygga samarbete och relationer. 

Mamma C berättar i min studie med henne om hur viktigt hon tycker att det är att skolans 

personal tycker om hennes son. Liknande uttrycker mamma A. Porter m.fl. (2012) lyfter fram 

att det som vårdnadshavarna i deras studie framhåller som det viktigaste gällande deras barns 

skola är att det finns någon där som verkligen känner deras barn och har en god relation med 

barnet. Ryndak m.fl. (2008) skriver fram att vårdnadshavarna i deras studie upplever att 

lärarna saknar kompetens att undervisa deras barn. I min studie visar sig detta i några få 

erfarenheter som vårdnadshavarna berättar om till exempel då mamma B berättar om 

diskussionerna som hon haft med lärare då de ville att Linda skulle läsa utifrån ämnesområden 

även fast mamma B vidhöll att hon hade kunskaper för att läsa ämnen. Det visar sig även då 

mamma C berättar om tillfällen då assistenter varit oprofessionella i mötet med hennes son. 

De allra flesta erfarenheterna som visar sig i min studie pekar på att vårdnadshavarna erfar att 

personalen är mycket kompetent.  

Askeland-Johnson och Velsvik Bele (2013) skriver om samverkan mellan hem och skola i 

Norge. I deras studie fokuserar de på vårdnadshavare vars barn har någon typ av svårighet i 

skolan. Dessa vårdnadshavare lyfter fram maktförhållandet mellan lärare och vårdnadshavare 

som en problematik. De menar att det finns en fara med att vårdnadshavare hamnar i 

underläge där de inte kan framföra sin åsikt, eller till och med känner att deras barns 

utbildning kan bli lidande av att de framför sin åsikt. Denna maktbalans återfinns i mamma Bs 

berättelse om när skolan ville att dottern skulle läsa utifrån ämnesområden då de ansåg att hon 

inte skulle nå kunskapskravet i årskurs sex. Mamma C berättar om en liknande upplevelse då 

läraren var väldigt kylig mot henne och sonen. För övrigt har alla tre vårdnadshavarna berättat 

om erfarenheter som präglas av goda relationer och av en väl fungerande maktbalans. Mamma 

C uttrycker att den goda relationen mellan henne och lärarna bygger på att de genom sitt 

förhållningssätt aldrig setts som ett hot från lärarnas sida. Vidare beskriver författarna hur 

vårdnadshavarna i den norska studien vittnar om en osäkerhet kring vad som förväntas av dem 

som vårdnadshavare. Detta är ingenting som vårdnadshavarna i min studie lyfter som ett 

problem, tvärtom. Till exempel berättar mamma A att hon och skolan har i sin goda relation 

kommit överens om hur deras samarbete ser ut och att båda parter hör av sig till den andre vid 

behov. 
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I mötet mellan grundsärskola eller gymnasiesärskola och vårdnadshavare kan läraren aldrig 

veta vad vårdnadshavarna har för erfarenheter och vilka förväntningar de har på skolan, sitt 

barn och sig själva. Många skilda kulturer möts. Det kan vara kulturer från olika platser i 

världen, men även olika kulturer i Sverige som skiljer sig mellan socioekonomiska 

förhållanden, akademiska eller andra traditioner och erfarenheter. Dessa skillnader kan ibland 

vara små och svåra att få syn på, även om de finns där hela tiden. Ett exempel kan vara hur 

vårdnadshavare ser på barnets svårigheter. I min studie lyser både sättet att se problematiken 

som en sjukdom, olyckliga omständigheter och som en naturlig variation igenom. Just som 

flera av författarna i forskningsöversikten beskriver så är vårdnadshavarna mycket viktiga 

aktörer i sitt barns utbildning. Det är viktigt att som speciallärare ha förmågan möta alla 

föräldrar och skapa goda relationer, grunden till det tänker jag är en förståelse för att alla kan 

ha olika förförståelse genom sina levda erfarenheter. 

7.2 Slutsatser 
Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning ställs dagligen inför olika typer av möten 

med vårdnadshavare. Dessa möten är en viktig komponent som bygger samarbetet mellan hem 

och skola. Ett bra samarbete grundar sig i goda relationer och för att dessa ska uppstå krävs en 

förståelse för den andres situation. Utifrån min studie visar sig vårdnadshavarnas situation 

som mångfasetterad och komplex. Denna komplexitet behöver en speciallärare i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan förhålla sig till för att tillsammans med 

vårdnadshavare genom goda relationer skapa så bra förutsättningar som möjligt för elevens 

utbildning. 

7.3 Metoddiskussion 
Alla de val som görs i en forskningsprocess, i det här fallet mitt examensarbete, påverkar 

resultatets utseende och dess utfall. Om jag hade valt en kvantitativ forskningsansats skulle 

mitt resultat troligtvis sett helt annorlunda ut. Det skulle ha visats en större bredd och 

generella slutsatser skulle kunna ha dragits, men det hade även krävt ett mycket större material 

och ett representativt urval och det bedömer jag inte ryms under ramen för mitt 

examensarbete. En kvantitativ ansats stämmer heller inte överens med min studies syfte. 

Syftet med min studie är att bidra med kunskap om vårdnadshavares levda erfarenhet av att ha 

ett barn i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. För att komma åt vårdnadshavares levda 

erfarenheter krävs en djupare ansats. Den fenomenologiska ansatsen ledde mig i riktning mot 

att beskriva en levd erfarenhet av att ha ett barn i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

Fenomenologin innehåller dock komplexa filosofiska resonemang och jag upplevde att under 

den här begränsade studien skulle inte utrymme finnas att gå in på djupet i alla dess 

resonemang. Därför valde jag att använda mig av de delar som jag ansåg mig ha mest hjälp av 

för att komma nära källan och förstå fenomenet och dess essens. Genom min studie upplever 

jag att min horisont har ändrats, genom att min horisont mött vårdnadshavarnas horisonter har 

en förståelse för deras livsvärldar skapats hos mig. Det framträder i mitt examensarbete som 

ett kunskapsbidrag om vårdnadshavares levda erfarenheter av att ha ett barn i grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan.  

 

Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer förde mig nära vårdnadshavarnas livsvärldar. Under 

ungefär en timma fick jag vara en aktiv del i deras livsvärldar. Fenomenologin kräver en 

följsamhet mot subjektet, i det här fallet vårdnadshavarna. Den kräver även att intervjuaren 

inte får förstå för fort, inte förenkla det komplexa i deras berättelser. Jag är ingen rutinerad 
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intervjuare. Särskilt inte när det gäller intervjuer med en fenomenologisk ansats. För mig 

upplevdes det som svårt att inte visa min förförståelse, det blir en paradox.  Även fast jag 

försökte hålla min ansats kunde jag inte låta bli att här och där i intervjun bidra med små 

kommentarer såsom ”jag förstår”, eller instämmande ”hm”. I Intervjuerna berördes flera 

känsliga områden och vårdnadshavarna sökte förståelse och medhåll. 

 

 Följsamheten mot subjekten kan naturligtvis utvecklas även om jag känner mig relativt nöjd 

med min insats för att vara novis i sammanhanget. Min följsamhet visar sig genom att vara 

lyhört till om vårdnadshavarna vill berätta om sina erfarenheter kring just det området som jag 

ber denne berätta om. Den visar sig även genom att jag följer vårdnadshavarna i den riktning 

som de tar i intervjun, styr varsamt tillbaka till området jag är särskilt intresserad av genom 

följdfrågor. 

 

En viktig faktor att reflektera över kring studien är varför urvalet blev som det blev. Utav alla 

de vårdnadshavare som jag sökte kontakt med var det endast mammor som svarade, dessa 

hade samtliga svenskt ursprung. Hade resultatet sett annorlunda ut om det funnits pappor med 

i studien? På vilket sätt påverkades resultatet av urvalet av informanter var av svenskt 

ursprung. Detta är intressanta frågor då andelen vårdnadshavare med utländsk härkomst är stor 

i grundsärskolan och gymnasiesärskolan och dessutom borde fördelningen vara ganska jämt 

fördelad mellan mammor och pappor. 

 

Analysmodellen som jag använde upplevde jag vara mycket tidskrävande medan jag arbetade 

med den. Varje steg tog lång tid och jag var stundtals tveksam till om den var värd att hålla 

fast vid. Jag valde dock att fullfölja och när jag därefter tog ett steg tillbaka upptäckte jag att 

det fungerat utmärkt för mitt syfte. Min resultatredovisning gick genom hårt förarbete lätt att 

genomföra och jag upplever att modellen hjälpt mig att eftersträva den fenomenologiska 

ansatsen så långt jag kunnat. 

 

Både innan intervjuerna genomfördes och under bearbetningen har jag frågat mig själv om 

vårdnadshavarna vågat beskriva sina erfarenheter fullt ut. I hur stor utsträckning fick jag 

tillträde? Har de utelämnat något för att jag kommer från skolans värld? Hade deras berättelser 

sett annorlunda ut om intervjuaren haft en annan mer neutral bakgrund? Det handlar om tillit 

och jag tänker nu i efterhand att det ligger i sakens natur att ingen kan vara neutral. Jag har 

hanterat dessa frågor genom att sträva efter att skapa en så förtroendefull relation som möjligt 

mellan mig som intervjuare och vårdnadshavarna som informanter och att ha en transparens 

mot vårdnadshavarna där jag tydligt berättar om mitt syfte med studien och vilken nytta 

speciallärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan ha av detta kunskapsbidrag. Min 

uppfattning är att jag och informanterna har haft ett bra samarbete för att skapa detta 

kunskapsbidrag om vårdnadshavares erfarenheter av att ha ett barn i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan.  

7.4 Förslag på fortsatt forskning  
Utifrån min forskningsöversikt och min studie ser jag ett område där det finns behov av 

fortsatt forskning. Resultaten från min studie bygger på vårdnadshavare med svensk bakgrund. 

Idag finns ett stort antal elever med annan kulturell bakgrund än den svenska i grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan. Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning behöver ha 
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beredskap för att möta vårdnadshavare med olika bakgrund. När vi som lärare möter dessa 

vårdnadshavare är det nödvändigt att förstå hur erfarenheter och kulturella skillnader påverkar 

synen på barnets utveckling och behov och därmed förutsättningar för samarbete för att ge 

eleven de bästa förutsättningarna för utveckling. Mitt förslag på fortsatt forskning hamnar 

inom detta område. Hur beskriver vårdnadshavare med annan kulturell bakgrund än den 

svenska sin levda erfarenhet av fenomenet att ha sitt barn placerat i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan?  



 

40 

 

Referenser  
 

Al-Dababneh, K. A., Al-Zboon, E. K., & Baibers, H. (2017). Jordanian Parents' Beliefs about 

 the Causes of Disability and the Progress of Their Children with Disabilities:  Insights on 

 Mainstream Schools and Segregated Centres. European Journal Of Special Needs 

 Education, 32(3), 362–376.

Aldosari, M. S., & Pufpaff, L. A. (2014). Sources of Stress among Parents of Children with  Intellectual 

 Disabilities: A Preliminary Investigation in Saudi Arabia. Journal Of Special Education 

 Apprenticeship, 3(1). 

Askeland Johnsen, Å. & Velsvik Bele, I. (2013). Parents of students who struggle in school:  are they 

 satisfied with their children's education and their own involvement?, Scandinavian Journal 
 of Disability Research, 15:2, 89-107. doi: 10.1080/15017419.2012.676564 

Aspelin, J. (2010). Social relationer och pedagogiskt ansvar. Malmö: Gleerups.  

  

Baglieri, S. & Shapiro, A. (2012). Disability studies and the inclusive classroom. London: Routledge. 

 

Bengtsson, J. (2005). En livsvärldsansats för pedagogisk forskning. I J, Bengtsson (red) Med 

 livsvärden som grund. (ss 9–58) Lund: Studentlitteratur. 

 

Berndtsson, I. (2005). Tekniska hjälpmedel, synskadade och samhället.  I J, Bengtsson (red) Med livsvärden 

 som grund. (ss 81–103) Lund: Studentlitteratur. 

 

de Boer, A. A., & Munde, V. S. (2015). Parental Attitudes toward the Inclusion of Children with Profound 

 Intellectual and Multiple Disabilities in General Primary Education in the Netherlands. 

 Journal Of Special Education, 49(3), 179–187.  

 

Carlsson, N. (2005). Livsvärldar på kollisionskurs i skolan. I J, Bengtsson (red.) Med livsvärden 

 som grund. (ss 105–133) Lund: Studentlitteratur. 

 

Claesson, S (2005). Inspiration som vidgar horisonten. I J, Bengtsson (red) Med livsvärden som grund. 

 (ss 135–151) Lund: Studentlitteratur. 

 

Fergusson, M. (2002). A place in the family: an historical interpretation of reaserch on parental 

 reactions to having a child with a disability. The Journal of Special Education. 

 36(3). 124–130. 

Friberg, F. (2005). Patienten sin vill veta och förstå. I J, Bengtsson (red) Med  livsvärden som grund. (ss 59– 

 79) Lund: Studentlitteratur. 

 

Grunewald, K. (2011). Omsorgernas utveckling. I L, Söderman & S, Antonson (red.) Nya omsorgsboken. 

 (ss 258–263) Malmö: Liber. 

 

 Hjörne, E. & Säljö, R. (2013). Att platsa i en skola för alla. Lund: Studentlitteratur. 

 

https://doi.org/10.1080/15017419.2012.676564


 

41 

 

Huus, K., Olsson, M., L., Elgmark Andersson, E., Granlund, M. & Augustine, L. (2017). Perceived needs 

 among parents of children with a mild intellectual disability in Sweden, Scandinavian 

 Journal of Disability Research, 19:4, 307-317. doi: 10.1080/15017419.2016.1167773 

 

Ineland, J., Molin, M & Sauer, L. (2009). Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd. Malmö: 

 Gleerups Utbildning AB. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lendrum, A., Barlow, A. and Humphrey, N. (2015). Developing positive school–home relationships through 

 structured conversations with parents of learners with special educational needs and 

 disabilities (SEND). Journal of Research in  Special Educational Needs, 15: 87-96. 

 doi:10.1111/1471-3802.12023 

 

Mann, G., Moni, K., & Cuskelly, M. (2016). Parents’ views of an optimal school life: using  Social Role 

 Valorization to explore differences in parental perspectives when children have intellectual 

 disability. International Journal Of Qualitative Studies In Education (QSE), 29(7), 964. 

 doi:10.1080/09518398.2016.1174893

Muttiah, N., Drager, D.R K. & o´Connor, L. (2016). Special Education in Sri Lanka: A snapshot of three 

 provinces. Disability Studies Quarterly, Vol 36, Iss 2 (2016), (2).

 doi:10.18061/dsq.v36i2.4388  

Nowak, H., Broberg, M. & Starke, M. (2013). Parents´experience of support in Sweden: Its  availability, 

 accessibility and quality. Journal of Intellectual Disabilities.: Vol 17, Iss 2, (2013).  

 https://doi.org/10.1177/1744629513486229 
 
Olsson, M, L., Elgmark Andersson, E., Granlund, M. & Huus, K. (2014). Social service utilization patterns 

 among children with mild intellectual disability – differences  between children integrated 

 into mainstream classes and children in self-contained classes, European Journal of Special 

 Needs Education, 30:2, 220-236. doi: 10.1080/08856257.2014.986920 

 

Olsson, I. & Roll-Pettersson, L. (2012). ‘No no, you cannot say that!’ Perceptions and experiences of

  parents of preschool children with intellectual disabilities in Sweden, European Journal of 

 Special Needs Education, 27:1, 69-80. doi: 10.1080/08856257.2011.640486 
 
 

Pickl, G. (2011). Communication intervention in children with severe disabilities and multilingual 

 backgrounds: Perceptions of pedagogues and parents. Augmentative and Alternative 

 Communication. 27(4). 229–244. 

 

Porter, J., Georgeson, J., Daniels, H.,Martin, S,  & Feiler, A., (2012) Reasonable adjustments for disabled 

 pupils:what support do parents want for their child? European Journal of Special Needs 
 Education, 28 (1). 1–18. doi: 10.1080/08856257.2012.742747 

 

Ryndak, D. L., Storch, J. F., & Hoppey, D. (2008). One Family's Perspective of Their Experiences with 

 School and District Personnel over Time Related to Inclusive  Educational Services for a 

 Family Member with Significant Disabilities.  International Journal Of Whole Schooling, 

 4(2), 29–51.  

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket (2017). Grundsärskolan är till för ditt barn. Stockholm: Skolverket. 

https://doi.org/10.1080/15017419.2016.1167773
https://doi.org/10.1111/1471-3802.12023
https://doi.org/10.1177/1744629513486229
https://doi.org/10.1080/08856257.2014.986920
https://doi.org/10.1080/08856257.2011.640486


 

42 

 

Skolverket. (2013). Läroplan för gymnasiesärskolan. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2013). Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2011). Läroplan för grundsärskolan 2011. Stockholm: Skolverket.

 

SPSM (2018). https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/spraklig-och-kulturell-mangfald/ 
 
 Svensson, P. & Ahrne, G. (2015). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I G. Ahrne & P. Svensson 

(red.), Handbok i kvalitativa metoder (ss. 17 - 31). Malmö: Liber.  

 

Szklarski, A (2015). Fenomenologi. I A. Fejes & R. Thornberg (red), Handbok i kvalitativ analys (ss131-

147). Malmö: Liber. 

 

Söder, M. (2011). Omsorgsideologins utveckling. I L, Söderman & S, Antonson (red.) Nya omsorgsboken. 

(ss 264–271) Malmö: Liber.

 

Vetenskapsrådet (2017). God Forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad från 

 https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/  
 
Vetenskapsrådet (2011) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

 ISBN:91-7307-008-4  

 

 
 

https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/spraklig-och-kulturell-mangfald/
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/


 

 

Bilaga 1 

 

Till dig som är vårdnadshavare till ett barn i grundsärskolan 

 

Jag heter Kristin Sundman och läser vid Karlstads Universitet till speciallärare med inriktning 

mot utvecklingsstörning. Jag har precis påbörjat mitt examensarbete där mitt syfte är att lyfta 

fram vårdnadshavares erfarenheter kring att ha ett barn på särskolan.  Examensarbetet 

kommer att publiceras på internet och finnas tillgängligt på universitetsbiblioteket i Karlstad.  

 

Detta är en förfrågan till vårdnadshavare med ett barn inskriven i grundsärskolan om att vara 

med i den här studien. En medverkan rör sig om en intervju kring erfarenheter av att ha ett 

barn i särskolan. Av kvalitetsskäl kommer intervjun att spelas in. Det innebär en 

ljudupptagning som jag kommer att använda vid bearbetning av intervjun. Jag räknar med att 

intervjun tar ca en timma och deltagaren avgör tid och plats. 

 

Medverkan i studien är helt frivillig och kan när som helst avbryts. Deltagarna kommer att 

vara avidentifierade och den information som lämnas av deltagare kommer enbart att 

användas av mig i mitt examensarbete, allt material kommer att förstöras när mitt arbete är 

avslutat.  

 

Är du intresserad av att vara med så meddela mig så snart som möjligt men senast 21 mars via 

mail, telefon eller sms. 

 

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till mig. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Kristin Sundman 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

 

telefon: XXX-XXXXXXX 

mail:XXXXXXX 

 



 

 

 Bilaga 2 

 

Syftet med min studie är att bidra med ett kunskapsbidrag kring vårdnadshavares levda 

erfarenhet kring att ha ett barn i grundsärskolan. 

 

Intervjuguide 

 

• Hur tycker du att det är att ha ett barn i grundsärskolan?  

 

• Hur var det när du fick reda på att ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning? 

 

•  Hur  reagerar andra när du berättar att ditt barn går i grundsärskolan? (T.ex. 

släktingar, vänner, andra människor du möter.) 

 

• Kan du berätta om din delaktighet i ditt barns utbildning. ( t.ex. om du är informerad 

om vad ditt barn jobbar med i skolan och hur det går, dina möjligheter att påverka 

innehåll och arbetssätt, hur det fungerar vid föräldramöte, utvecklingssamtal m.m. din 

känsla av att vara en betydelsefull komponent av ditt barns skolgång.) 

 

•  Kan du berätta om hur det var när ditt barn började i grundsärskolan. Hur var det 

innan? Hur är det nu? 

 

• Hur skulle du beskriva relationen mellan dig och personalen på ditt barns skola. 

- Berätta vad som fungerar bra. 

- Berätta vad som skulle behöva fungera bättre. 

 

• Hur tänker du kring tiden när ditt barn gått ut skolan? 

 

• Finns det något du skulle vilja tillägga? 


