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Abstract 

The purpose of the study was to investigate some pupils' experiences of learning situations, 

support for learning and peer relations in compulsory school compared to compulsory school 

for pupils with learning disabilities. The study aimed to highlight the advantages and 

disadvantages, support for learning and peer relations the pupils experienced in the two school 

forms. The study is based on six qualitative semi-structured interviews with inspiration from 

life history interviews. There were three informants in the study, who have experience of 

teaching in both the compulsory school and the compulsory school for pupils with learning 

disabilities. They were interviewed twice. 

 

The result was analyzed based on the socio-cultural theory and its concepts of artifacts, 

mediation, appropriation, zone of proximal development and scaffolding. The result shows 

that in compulsory school the pupils were given individual special education, and in the 

compulsory school for pupils with learning disabilities the pupils were only taught together 

with the classmates. The pupils experienced both teaching situations positively, but the 

teaching together with the classmates in the compulsory school for pupils with learning 

disabilities was seen as a more socially and academically supportive environment, where the 

students developed new knowledge.  In compulsory school, the students were offered 

customized teaching material and concrete material, which only pertially perceived to support 

the learning. The teachers' explanations were perceived as the best support when something 

was difficult. In the compulsory school for pupils with learning disabilities, the teachers had 

time and ability to explain. In the compulsory school for pupils with learning disabilities, the 

students experienced that they had more and more genuine friends than in the compulsory 

school.  

 

Keywords 
Students´ experiences, intellectual disability, compulsory school for pupils with learning 

disabilities, compulsory school



 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka några elevers upplevelser av undervisningssituationer, 

stöd för lärandet och kamratrelationer i grundskolan jämfört med grundsärskolan. Studien 

avsåg att belysa fördelar och nackdelar, stöd för lärandet och kamratrelationer eleverna 

upplevde i de båda skolformerna. Studien baseras på sex kvalitativa halvstrukturerade 

intervjuer med inspiration från livshistorieintervjuer. I studien deltog tre informanter med 

erfarenhet av undervisning i både grundskolan och grundsärskolan. De intervjuades två 

gånger var. 

 

Resultatet har analyserats utifrån den sociokulturella teorin och dess begrepp artefakter, 

mediering, appropriering, proximala utvecklingszonen och scaffolding. Resultatet visar att i 

grundskolan fick eleverna enskild specialundervisning och i grundsärskolan undervisades 

eleverna endast gemensamt tillsammans med klasskompisarna. Eleverna upplevde båda 

undervisningssituationerna positivt, men den gemensamma undervisningen i grundsärskolan 

upplevdes som en mer socialt och akademiskt stödjande miljö, där eleverna utvecklade nya 

kunskaper. I grundskolan erbjöds eleverna anpassade läromedel och konkret material, vilket 

bara delvis upplevdes stödja lärandet. Lärarnas förklaringar upplevdes som det bästa stödet 

när något var svårt. I grundsärskolan hade lärarna tid och förmåga att förklara. I 

grundsärskolan upplevde eleverna att de hade flera och mer äkta vänner än i grundskolan.  

 

Nyckelord 
Elevers upplevelser, intellektuell funktionsnedsättning, grundsärskola, grundskola 
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1. Inledning 

När ett barn i skolan får diagnosen intellektuell funktionsnedsättning ställs föräldrarna inför 

valet av skolplacering. De har möjlighet att välja antingen grundsärskolan eller grundskolan 

för sitt barn (Skolverket, 2018). Många föräldrar tvekar inför beslutet. De frågar sig: Är 

utbildningens kvalitet lika hög i grundsärskolan som i grundskolan? Kan mitt barn få rätt stöd 

i grundskolan? Kommer mitt barn bli accepterad i grundskolan? När frågorna har ställts har 

det, som lärare i grundskolan och i grundsärskolan, varit svårt att svara och ge en 

rekommendation.  

Skollagen (SFS, 2010:800) ger föräldrarna möjlighet att välja skolform och eleven rätt till 

stöd i båda skolformerna. Rätten att läsa alla ämnen i båda skolformerna finns dessutom. 

Läroplanen (Skolverket, 2011) menar att utbildningen ska utformas efter varje elevs 

förutsättningar och behov. I styrdokumenten finns tydliga signaler om en skola för alla elever. 

Ändå tvekar föräldrar. Frågan om skolplacering följer eleven genom skolan och aktualiseras 

med jämna mellanrum då bland annat åtgärdsprogram följs upp eller när eleven ska börja på 

högstadiet. 

Min erfarenhet, av att undervisa elever inskrivna i grundsärskolan, har lärt mig att 

skillnaderna i kunskapsutveckling och social utveckling till de andra eleverna ökar över tid. 

När skillnaderna ökar väcks frågan om skolplacering igen, antingen av lärarna eller av 

föräldrarna. Eleven, som är huvudpersonen, ifrågasätter ibland sin skolplacering. Skollagen 

(SFS 2010:800) säger att barnets bästa ska vara utgångspunkten och barnets inställning ska, så 

långt det är möjligt, klarläggas. Skollagen (2010:800) är tydlig med att elevperspektivet 

behöver finnas när det gäller skolplacering. Elevperspektivet är viktigt då utbildning är en 

mänsklig rättighet som påverkar elevens framtidsutsikter. En placering i grundsärskolan 

begränsar eleven när det gäller gymnasievalet och det är endast i gymnasiesärskolan som 

eleven då kan fortsätta sin utbildning. Inskrivningen i grundsärskolan stänger vägen till 

fortsatta studier på universitetet. 

Kunskapen om hur elever upplever undervisningen i grundskolan och grundsärskolan är 

begränsad. Det saknas kunskap om hur dessa elevers utbildningskarriärer har sett ut, vilket 

stöd de fått och tyvärr också om hur eleverna själva upplever sin skolgång (Person, 2013). 

Med detta som bakgrund föddes intresset för att genomföra studien ur ett elevperspektiv. 

Förutom elevens rätt att göra sin röst hörd, syftar studien till att undersöka elevens egen 

upplevelse av undervisning i de olika skolformerna.  
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1.1 Bakgrund 

Det här avsnittet redogörs för begreppet intellektuell funktionsnedsättning. Avsnittet 

innehåller dessutom en kort redogörelse för hur särskolan i Sverige är organiserad idag, utan 

att belysa den historiska delen av särskolans framväxt.  

1.1.1 Intellektuell funktionsnedsättning 
I denna uppsats används begreppet intellektuell funktionsnedsättning. Skolverket (2018) 

definierar intellektuell funktionsnedsättning som en nedsättning i intelligensförmåga 

konstaterad under uppväxten och en samtidig nedsättning i adaptiv förmåga eller beteende. 

Dessa två kriterier för att definiera intellektuell funktionsnedsättning, intelligensförmåga och 

adaptiv förmåga, återfinns i flera diagnostiska klassifikationssystem som används i skolan 

(Skolverket, 2018). Eleverna i studien har alla en intellektuell funktionsnedsättning. 

Intelligensen ses som en generell personegenskap som antas påverkar hur man resonerar, 

tänker och löser problem (Granlund & Göransson, 2011). Ett uppmätt värde av intelligensen, 

IQ under 70, är gränsen för diagnosen intellektuell funktionsnedsättning och betraktas som en 

relativt stabil egenskap som inte förändras över tid.  Adaptiv förmåga kan definieras som en 

persons förmåga att anpassa sig till sin vardag, anpassa sin vardag till sig själv och sitt sätt att 

fungera. Den adaptiva förmågan påverkar tre områden; praktiska färdigheter (hygien, 

städning, ekonomi), sociala färdigheter (umgås, möta upp andras förväntningar, bedöma 

andras pålitlighet) och skolrelaterade färdigheter (läsning, skrivning, skolprestationer) (Kylén, 

2012). Sammanfattningsvis menar Granlund och Göransson (2011) att intellektuell 

funktionsnedsättning har definierats på olika sätt över åren och i olika kulturer, men 

gemensamt för de flesta definitioner är dock att det inbegriper en nedsättning av intelligensen 

i kombination med svårigheter att klara vardagslivet självständigt.  

Syftet med att diagnosticera elever med en intellektuell funktionsnedsättning kan vara att 

fastslå om eleven har rätt till särskola (Granlund & Göransson, 2011). Ingen är lika, alla är 

olika, så också personer med intellektuell funktionsnedsättning. I diagnosmanualerna ICD10 

och DSM-IV skiljer man på fyra grader av intellektuell funktionsnedsättning; grav, svår, 

måttlig och lindrig. Vilka åtgärder som behövs i skolan avgörs av de förmågor varje elev har. 

Granlund och Göransson menar att när man planerar åtgärder för elever betraktas 

utvecklingsstörningen inte primärt som en personegenskap utan snarare som en faktor som 

påverkas av samspelet med omgivningen. Ett funktionshinder uppstår då inte miljön är 

anpassad efter personens förutsättningar.   

1.1.2 Grundskola och grundsärskola  
I Sverige har alla barn och ungdomar rätt och skyldighet att gå i skolan (SFS2010:800).   

Parallellt med grundskola och gymnasium finns grundsärskola och gymnasiesärskola. I 

skollagen står att de barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på 

grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning, ska tas emot i grundsärskolan och 
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gymnasiesärskolan. Beslut om att en elev ska tas emot i grundsärskolan ska föregås av en 

utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning 

(Skolverket, 2018). Skolverkets allmänna råd beskriver syftet med dessa utredningar. Den 

pedagogiska utredningen ska ge en allsidig och realistisk bild av elevens förutsättningar att nå 

kunskapskraven i grundskolan. Den psykologiska utredningen ska fastställa om eleven har en 

intellektuell funktionsnedsättning, samt bedöma elevens kognitiva förmåga. Detta kan senare 

tjäna som grund för om eleven ska läsa ämnen eller ämnesområden i grundsärskolan. Den 

medicinska utredningen ska redovisa om det finns medicinska faktorer som tyder på en 

intellektuell funktionsnedsättning och den sociala utredningen ska redovisa om det finns 

sociala orsaker och bakgrundsfaktorer som kan förklara elevens svårigheter. Skolverkets 

allmänna råd är att samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningarna genomförs 

och att vårdnadshavare måste lämna sitt medgivande för att en inskrivning i särskolan ska ske. 

Ett barn får dock tas emot i grundsärskolan utan sin vårdnadshavares medgivande, om det 

finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.  

I läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2011) finns två olika kursplaner, inriktning mot 

ämnen och inriktning mot ämnesområden. Kursplanen med inriktning mot ämnen innehåller 

alla de ämnen som finns i grundskolans kursplaner. Den enda skillnaden är att i 

grundsärskolans kursplan är de naturvetenskapliga ämnena sammanslagna till ämnet NO och 

de samhällsvetenskapliga ämnena till ämnet SO. I kursplanen med inriktning mot 

ämnesområden har grundskolans ämnen delats in i fem ämnesområden; kommunikation, 

motorik, vardagsaktivitet, verklighetsuppfattning och estetisk verksamhet. Denna kursplan har 

en inriktning mot träningsskolan. Utifrån Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2018) är det 

rektor på grundsärskolan, som utifrån utredningarna för elevens inskrivning i särskolan, 

beslutar om vilken kursplan eleven ska läsa. Rektor får besluta att en elev ska läsa en 

kombination av ämnen och ämnesområden, samt ämnen enligt grundskolans kursplaner, om 

eleven har förutsättningar för det. En elev i grundsärskolan har dessutom möjlighet att få sin 

utbildning inom grundskolan, om de huvudmän som berörs är överens om detta och elevens 

vårdnadshavare medger det. Denna undervisningsform brukar i särskolan kallas för 

individintegrerad skolgång (Ineland, Molin & Sauer, 2013b). Eleven kan ha sin skolplacering 

i grundskolan, individintegrerad, samtidigt som eleven läser efter grundsärskolans kursplan. 

Som vårdnadshavare finns alltså möjligheten att välja skolform för sitt barn, även om barnet 

blivit mottagen i särskolan.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka hur några elever upplever undervisningssituationer, stöd 

för lärandet och kamratrelationer i grundskolan jämfört med grundsärskolan. 

Med utgångspunkt i syftet har följande frågeställningar formulerats: 



4 

 

 Vilka fördelar och nackdelar upplevde eleverna med undervisningssituationerna i 

grundskolan och grundsärskolan? 

 Vilket stöd för lärandet upplevde eleverna de fick i grundskolan och i grundsärskolan? 

 Hur upplevde eleverna lärarnas stöd i grundskolan och i grundsärskolan? 

 Vad berättar eleverna om kamratrelationer i grundskolan och i grundsärskolan? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med abstract och sammanfattning.  I det inledande kapitlet leds läsaren in i 

studien och introduceras i uppsatsens forskningsområde. I inledningskapitlet ges en bakgrund 

kring intellektuell funktionsnedsättning och särskolans organisation idag. Därefter följer en 

presentation av syftet med studien och de frågeställningar som studien syftar till att besvara. I 

nästa kapitel presenteras en internationell forskningsöversikt av internationellt publicerade 

vetenskapliga artiklar samt nationell vetenskapligt granskad forskning, som behandlar elevers 

upplevelser av både grundskolan och grundsärskolan. Det teoretiska kapitlet presenterar den 

sociokulturella teorin och de centrala teoretiska begrepp som används i analysen av studiens 

resultat. Därefter presenteras den metod som använts för att samla in empiriskt material till 

studien. I nästa kapitel presenteras studiens resultat. Varje informants unika berättelse 

presenteras var för sig och kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning, där fem teman 

blivit tydliga och en första analys av resultatet presenteras. Därefter analyseras resultatet 

utifrån den sociokulturella teorin och dess begrepp artefakt, mediering, appropriering, 

proximala utvecklingszonen och schaffolding. I det avslutande diskussionskapitlet diskuteras 

resultatet och metodvalet. I diskussionskapitlet finns dessutom förslag till vidare forskning. 

Uppsatsen avslutas med en avslutande reflektion. 
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2. Forskningsöversikt 

Detta kapitel belyser tidigare forskning kring elevers upplevelser av grundskolan och 

grundsärskolan utifrån två olika teman, Upplevelser av grundskolan och Upplevelser av 

grundsärskolan.  

I Sverige är särskolan en egen skolform, de flesta andra länder har bara en skolform. I 

forskningsöversikten ingår länder som inte har en egen skolform för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Av artiklarna framgår att särskilda undervisningsgrupper ändå 

organiserats för elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Dessa undervisningsgrupper 

benämns i de lästa forskningsartiklarna som special school, resource school och segregated 

school. Eleverna har undervisats i en avskild grupp tillsammans med elever som har samma 

funktionsnedsättning. Dessa undervisningsgrupper är inte helt jämförbara med särskolan i 

Sverige. Särskolan i Sverige har en egen läroplan med anpassade kunskapskrav, vilket inte 

framgår att undervisningsgrupperna som nämns forskningsartiklarna har. I Sverige är 

specialskolan en skola för elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra 

särskilda skäl, inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan (SFS 2010:800). Eleverna är till 

exempel döva eller har kombinationer av flera funktionsnedsättningar. Upplevelserna från 

elever med intellektuell funktionsnedsättning som gått i en avskild undervisningsgrupp 

redovisas under rubriken Upplevelser av grundsärskolan. 

2.1 Upplevelser av grundskolan 

En svensk intervjustudie av Nilholm och Alm (2010) visade att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning som undervisades i grundskolan kände sig hemma i sin klass. Trots detta 

upplevde de att de var annorlunda och att ingen egentligen kände deras sanna väsen. Detta 

kom fram genom elevernas egna dikter. De uttryckte vidare att de hade svårigheter med 

lärande och upplevde att deras egen olikhet var problematisk. Studien visade dessutom att 

eleverna med funktionsnedsättning var något mindre populära när det gällde val av 

lekkamrater och när de själv fick välja lekkamrat valde de någon annan av dem med 

funktionsnedsättning. Nilholm och Alm menar att det behövs mer forskning om elevens 

perspektiv när det gäller inkludering, då inkludering är till för eleven.   

Lopez, Etxabe och Montero (2016) genomförde en kvantitativ studie i Spanien där elever, 

föräldrar och lärare fick svara på frågor i en enkät. Eleverna i studien lyfte särskilt tre fördelar 

med undervisningen i vanlig grundskola. För det första uppskattade eleverna sociala relationer 

de hade med klasskompisar och lärare. Eleverna menade att de fick hjälp och stöd från sina 

klasskompisar. Trots det fanns en del oro och erfarenhet av att på rasterna bli retad och 

trakasserad. För det andra uppskattade eleverna den undervisning de fått gemensamt i klassen 



6 

 

och enskilt med läraren i och utanför klassrummet. De menade att undervisningen varit 

anpassad med särskilda läromedel, tydliga instruktioner och bild-stöd. För det tredje 

uppskattade eleverna särskilt de aktiviteter de deltagit i som förberett dem för vuxenlivet. 

O´Rouke och Houghton (2008) har i en kvantitativ studie undersökt hur elever i Australien 

med intellektuell funktionsnedsättning upplevde de stödinsatser de fick när de undervisades i 

ett klassrum i grundskolan och hur det påverkade den akademiska och sociala utvecklingen. 

Resultatet visade att när undervisningen var effektiv och tydlig från läraren blev 

kunskapsinnehållet tydligt, vilket var positivt för den akademiska utvecklingen. Studien 

visade vidare att eleverna generellt var känsliga för stödinsatser, men en-till-en-undervisning 

accepterades som en positiv stödinsats för den akademiska utvecklingen, på grund av att 

eleverna såg realistiskt på sina akademiska svårigheter. Positiva stödinsatser för den sociala 

utvecklingen såg eleverna vara stödet som gavs gemensamt till hela klassen, så som 

anteckningar och extra förklaringar. Eleverna såg dessutom gemensam klassundervisning och 

grupparbete som stöd för deras sociala utveckling. Detta kontrasterar mot en-till-en-

undervisning som eleverna såg var gynnsam för den akademiska utvecklingen. 

Sammanfattningsvis menar O´Rouke och Houghton att elever med en intellektuell 

funktionsnedsättning behöver både vanlig undervisning och specialundervisning. 

På uppdrag av den Belgiska regeringen genomförde De Schauwer, Van Hove, Mortier och 

Loots (2009) en kvalitativ intervjustudie i syfte att undersöka hur elever med intellektuell 

funktionsnedsättning bland annat upplevde undervisningen i grundskolan. Ett av det viktigaste 

resultatet i studien visade hur viktigt det är att möta eleverna och ta reda på elevernas syn på 

sin utbildning. De ger ett eget perspektiv och berör i sina svar många av de områden som 

vuxna oroar sig för när det gäller undervisningen för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning i grundskolan. Resultatet visar vidare att eleverna tycker om att gå till 

skolan och är i allmänhet nöjda med sina lärare. Särskilt nöjda är eleverna med de lärare som 

de upplever förstår dem. Alla elever i studien menar att de har vänner både i och utanför 

klassrummet, även om det finns berättelser om ensamhet och utanförskap. Resultatet visar 

dessutom att eleverna är positiva till det extra stöd de får av speciallärare, assistenter eller 

frivilliga. Trots det är eleverna måna om att arbeta självständigt så mycket som möjligt. 

Genom att intervjua föräldrar till barn med intellektuell funktionsnedsättning, som 

rekommenderats att gå i vanlig skola i Hong Kong, upptäckte Wong (2002) att en större del av 

föräldrarna hade upplevt att deras barn hade blivit förbisedda, retade och illa behandlade i 

skolan. Eleverna med intellektuell funktionsnedsättning hade alla stött på problem i relation 

till klasskompisar. De kämpade i skolan med koncentration, svårighet att förstå 

undervisningens innehåll och svårighet att hänga med i tempot. Wong menar att resultatet 

tyder på att det finns behov att utforma specifika strategier och stödåtgärder för barn i behov 

av särskilt stöd i Hong Kong. 
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Byrnes och Rickards (2011) gjorde en litteraturöversyn i Australien som handlade om 

huruvida elever med intellektuell funktionsnedsättning fick göra sin röst hörd när det gällde 

den egna skola och utbildningen. De ifrågasatte om det var någon som räknade med att dessa 

elever hade något att tillföra och argumenterade för att också dessa elevers perspektiv var 

viktigt. I litteraturgenomgången fann de att eleverna hade värdefulla åsikter som kunde bidra 

till en bättre organisation av utbildningen. Elever hade uttryckt en önskan om att få gå direkt 

in i särskolan utan att behöva stå i kö. Väntetiden upplevdes för lång för att få en placering. 

Eleverna var inte är nöjda med de resurser de erbjudits i grundskolan, de önskade mer resurser 

i form av elevassistenter. Lärare hade lämnat över ansvaret för deras utbildning till 

speciallärare. Om specialläraren varit sjuk hade elevernas undervisning ställts in och 

klassläraren hade inte kunnat fortsätta undervisningen. 

Knesting, Hokanson och Waldron (2008) har genom en studie i USA visat hur 9 elever med 

milda funktionsnedsättningar, varav ett fåtal med lätt intellektuell funktionsnedsättning, har 

upplevt övergången från en klass i grundskolan eller grundsärskolan, till i en klass i 

grundskolan på högstadiet. Eleverna intervjuades och observerades. I den tidigare skolan hade 

några elever fått enskild undervisning av en speciallärare. Resultatet visade att eleverna i 

studien hade större svårigheter att lära sig nya rutiner på den nya skolan än sina jämnåriga. 

Nytt för eleverna var att förvara sina saker i skåp, hitta till olika klassrum, lära känna de olika 

lärarnas förväntningar och sätt att undervisa. Några elever i studien såg det som en ny frihet 

att kunna röra sig i korridorerna utan en lärare och för andra skapade det ångest. Det tog över 

halva läsåret för eleverna att hitta kompisrelationer. Kompisrelationerna ersattes av att de 

sökte relation med vuxna. Eleverna föredrog undervisning tillsammans med klasskompisarna 

framför enskild undervisning. De ansåg att fördelen var att de kunde få hjälp och stöttning av 

klasskompisarna och samtidigt som de skapade en relation. Eleverna behövde själva söka 

hjälp och stöd när de behövde. De elever som i den tidigare skolan varit vana vid avskild 

undervisning med en speciallärare hade lättare att be om hjälp av specialläraren i klassrummet 

och i speciallärarens rum. Dessa elever kunde se fördelen med att be om hjälp. De elever i 

studien som inte hade erfarenhet av avskild undervisning med speciallärare tyckte att det var 

pinsamt att be om hjälp. Eleverna uttryckte att de hellre sökte hjälp av specialläraren i 

klassrummet än att gå till speciallärarens rum. Eleverna som inte varit vana att arbeta avskilt 

med en speciallärare bad sällan om hjälp. De fick bara extra hjälp när någon lärare såg att de 

behövde. Valmöjligheten att be om hjälp blev för vissa problematisk. Knesting, Hokansson 

och Waldron menar att genom kunskap om elevperspektivet kan lärare lättare planera 

undervisningen, förstå vilket bemötande eleverna behöver och hur mycket valfrihet de mår 

bra av. 

Genom en kvantitativ enkätstudie med elever, med intellektuella, kommunikativa och 

motoriska svårigheter, undersökte Norwich och Kelly (2004) elevers upplevelser i 

Storbritannien av undervisning i grundskolan och grundsärskolan. Resultaten visade att de 

flesta elever var positiva till den undervisning de fick, samtidigt som en minoritet hade 
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blandade känslor. Denna minoritet önskade mer stöd för sitt lärande i en avskild miljö. 

Övervägande delen av eleverna upplevde avskild undervisning positivt.  Majoriteten i både 

grundskolan och grundsärskolan föredrog undervisning i sin nuvarande skola. En minoritet i 

grundsärskolan föredrog istället undervisning i grundskolan. Resultaten visade vidare en hög 

frekvens i elevsvaren kring mobbning, både i grundskolan och i grundsärskolan. Eleverna i 

grundsärskolan upplevde mer mobbning från elever i grundskolan, både i och utanför skolan. 

Sammanfattningsvis menar Norwich och Kelly att elevperspektivet behöver inkluderas när det 

gäller beslutet angående val av skola.  

Shah, Travers och Arnold (2004) genomförde i England en intervjustudie av vuxna med 

intellektuell funktionsnedsättning som studerat i grundskolan, grundsärskolan eller båda. 

Resultatet visade att det fanns både fördelar och nackdelar med att gå i grundskola med en 

funktionsnedsättning. Fördelarna var att innehållet i undervisningen var mer omfattande, 

lärarna hade höga förväntningar och de fick kunskaper för att konkurrera i samhället. 

Dessutom fanns möjligheter att skapa relationer och vänskapsband med andra utan 

funktionsnedsättning. Nackdelarna var bristen på anpassningar utifrån 

funktionsnedsättningarna. Resultatet av studiens erfarenheter av att gå i grundsärskola 

redovisas under rubriken Upplevelser av undervisning i grundsärskolan. 

2.1.1Sammanfattning  
Elever med en intellektuell funktionsnedsättning, som haft sin placering i grundskolan 

tillsammans med sina jämnåriga, har olika upplevelser och ser både fördelar och nackdelar 

med sin skolplacering. Fördelarna visar sig vara sociala, att få lära känna och lära tillsammans 

med sina klasskompisar. Samtidigt upplever elever nackdelar med placeringen i grundskolan. 

En känsla av att vara annorlunda och ett utanförskap kan infinna sig och eleverna kan behöva 

längre tid att skapa kompisrelationer än sina klasskompisar. Det har dessutom visat sig att det 

finns elever som upplevt mobbning och klasskompisar som retas. De har upplevt raster som 

den mest utsatta tiden på dagen.  

Fördelen att undervisas i grundskolan har också visat sig vara den undervisning eleverna får ta 

del av tillsammans med klassen. Kunskapsinnehållet kan vara mer omfattande och lärarna ha 

högre förväntningar. En förutsättning är då att undervisningen anpassats efter elevens 

funktionsnedsättning. För samtidigt som undervisningen i grundskolan av vissa elever ses 

som en fördel kan den av andra ses som en nackdel. Om anpassningar och resurser uteblir 

upplever eleven svårigheter att hänga med och utveckla sitt lärande.  

En stödinsats för elever med intellektuell funktionsnedsättning visar sig vara enskild 

undervisning tillsammans med någon annan lärare än klassläraren. Eleverna ser denna insats 

som en fördel för deras kunskapsutveckling. Samtidigt som det är en nackdel för den sociala 

utvecklingen. Elever i forskningsgenomgången önskar sig dessutom fler vuxna i klassrummet 

och kortare väntetid på resurser och insatser, samtidigt som de är måna om det självständiga 

arbetet. 
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2.2 Upplevelser av grundsärskolan 

Resultatet av Shah, Travers och Arnolds studie (2004) visade vidare att fördelarna med att gå i 

en särskola var den akademiskt och socialt stödjande miljö som bidrog till att eleverna vågade 

ta viktiga steg mot vuxenlivet. Dessutom fick eleverna förebilder som bidrog till att de förstod 

att de inte var ensamma och att andra med funktionsnedsättning hade lyckats. Nackdelarna i 

jämförelse med grundskolan visade sig vara en begränsad läroplan, dålig 

undervisningskvalitet och lärarnas låga förväntningar. Sammanfattningsvis menar Shah, 

Travers och Arnold att elever med funktionsnedsättning inte är en homogen grupp, utan 

individer med olika behov, drömmar, förmågor och förhoppningar, som inte kommer att bli 

fullt tillfredsställda av varken vanlig undervisning eller specialundervisning. 

I en studie på Irland intervjuade Prunty, Dupont och McDaid (2012) barn och ungdomar med 

olika funktionsnedsättningar som alla hade gått i grundsärskola eller fått specialundervisning i 

en särskild undervisningsgrupp i grundskola. Resultatet pekar på ett mer gynnsamt stöd för 

lärande och social utveckling i grundsärskolan än i grundskolan. Eleverna i studien menade 

att lärarna i grundsärskolan verkade bry sig mer och hade större kunskap om vad eleverna 

behövde. I specialskolan fanns det dessutom elevassistenter som alltid kom och hjälpte till. 

Eleverna uttryckte en önskan om att få arbeta mer självständigt och ha en dialog med läraren 

om vilket stöd de upplevde att de behövde. Tankar om vänskap återkom ofta hos eleverna i 

studien, där vänskap var viktigt för deras trivsel.  En del elever hade fler vänner i 

grundsärskolan och en del hade haft vänner i grundskolan. När eleverna tillfrågades om vart 

de ville vara placerade, ville de flesta gå i grundsärskolan. När frågan ställdes om att dela 

deras undervisningstid mellan grundskolan och grundsärskolan, var många elever negativa. 

Prunty, Dupont och McDaid tolkar detta som att de inte hade någon erfarenhet av denna typ 

av organisation. 

En svensk studie av Elisabet Frithiof (2007) har undersökt två elevers upplevelser av att gå i 

särskola. Genom upprepade intervjuer har elevernas livshistorier undersökts. Eleverna i 

studien ser på särskolan som en ovanlig skola där man får gå om man är avvikande, onormal. 

I särskolan får man mycket hjälp och det är inte förrän man ska undervisas utanför särskolan 

som det märks att man har en funktionsnedsättning. Eleverna upplevde att de passat in bra i 

särskolan och med sina klasskompisar, även om de talar negativt om sina klasskompisars 

negativa beteende. Sammanfattningsvis menar Frithiof att eleverna i studien ägnar sig åt ett 

livslångt lärande, även om vissa utbildningsmöjligheter är låsta. I en redan marginaliserad 

position behöver eleverna inte uppleva hotet att bli exkluderade. Skoltiden har inneburit 

meningsfull utbildning i termer av social samvaro, trivsel, traditionell ämneskunskap och 

utmaningar.  

Genom att intervjua 51 elever i USA med intellektuell funktionsnedsättning på högstadiet och 

gymnasiet, studerade Jones och Hensley (2012) elevernas upplevelser av specialundervisning 

i fristående klassrum, jämfört med undervisning i resursrum nära klassen, när det gällde 
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självbestämmande, stöd från klasskompisar och stöd från lärare. Eleverna i resursrummen 

erbjöds individuellt anpassad akademisk undervisning och genom rummens läge fanns 

möjlighet till kontakt med jämnåriga. Eleverna i de fristående klassrummen hade ingen 

kontakt med jämnåriga utan funktionsnedsättning och undervisningen fokuserade på 

yrkesfärdigheter. Resultaten visar att eleverna i de fristående klassrummen upplevde ett lägre 

självbestämmande och färre valmöjligheter än eleverna i resursrummen. Eleverna i de 

fristående klassrummen upplevde att klasskompisarna var ett större stöd än vad eleverna i 

resursrummen tyckte. Det var däremot ingen skillnad på elevernas upplevelser av lärarnas 

stöd när de gällde de olika klassrummen.  

Ineland, Molin & Sauer (2013a) har studerat relationen mellan personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning och olika samhällsarenor i Sverige, så som skolan. De har samlat data 

genom att bland annat intervjua personer med en intellektuell funktionsnedsättning som har 

gått i särskolan. Studien visar att ett ökat antal elever i särskolan idag har svårt att acceptera 

att de går i särskolan och revolterar inte sällan mot sin skolplacering. Efter några år i 

särskolan acceptera de ändå sin roll som särskoleelev. Sammanfattningsvis menar Ineland, 

Molin och Sauer att eleverna trivdes och var nöjda med sin skolgång i särskola, samtidigt som 

de i viss mån skämdes över sin tillhörighet till särskolan. 

Mineur (2013) gjorde en kvalitativ intervjustudie i Sverige kring elevers upplevelser av sin 

skolvardag i särskolan. Eleverna i studien uttryckte att placeringen i särskolan både skänkte 

trygghet och skapade osäkerhet. För eleverna som kände trygghet var mottagandet i särskolan 

grunden för deras sociala gemenskap. De hade alla upplevt mobbing i grundskola. Dessa 

elever upplevde att de fick det stöd de behövde och att lärarna brydde sig. För eleverna som 

kände osäkerhet var upplevelsen att de inte hade haft möjlighet att påverka sin skolplacering. 

De hade trivts i grundskolan och haft kompisar. Dessa elever upplevde dessutom att de inte 

hade fått det stöd de hade utlovats när de bytte skolform och var medvetna om att de placerats 

i särskolan på grund av vad de inte kan. Mineur menar slutligen att ur elevernas perspektiv är 

särskolan som skolform inte alls enkel. 

Denna forskningsöversikt avslutas med en studie från Skottland. Cooney, Jahoda, Gumley och 

Knott (2006) genomförde en intervjustudie med ungdomar med lindrig till måttlig 

intellektuell funktionsnedsättning som undervisats i grundskola eller grundsärskola. I studien 

var elevernas upplevelser av fördomar och framtidsvisioner i fokus. Resultatet visade att både 

de elever som gått i grundskola och de elever som gått i grundsärskola hade mött fördomar i 

samhället. De elever som gått i grundskola hade dessutom mött ytterligare fördomar i skolan. 

Eleverna som gick i grundskola hade högre ambitioner när det gällde arbetslivet, men båda 

grupperna trodde sig själv om att nå sina framtida mål. Oavsett skolmiljö, tycktes de unga 

klara av hotet mot deras identiteter och behöll en känsla av optimism inför framtiden. Dock 

var den negativa behandling som eleverna beskrev allvarlig och en källa till oro. Cooney, 
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Jahoda, Gumley och Knott menar att det finns ett behov av skolor för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning som kan främja elevernas känslomässiga välbefinnande. 

2.2.1 Sammanfattning 
Elever med intellektuell funktionsnedsättning som undervisats i grundsärskolan ser både 

fördelar och nackdelar med sin skolplacering. Fördelar som eleverna lyfter är att i 

grundsärskolan finns en stödjande miljö, både akademiskt och socialt. En del elever upplever 

att de har mer vänner i grundsärskolan än de hade i grundskolan. Eleverna upplever dessutom 

att det finns förebilder i grundsärskolan, som bidrar till att de förstår att de inte är ensamma. I 

grundsärskolan finns det elevassistenter som hjälper till och eleverna upplever att lärarna bryr 

sig mer och har större kunskap om vad de behöver.  

Nackdelarna ser eleverna vara en begränsad läroplan, dålig undervisningskvalitet och lärarnas 

låga förväntningar. En del elever upplever att de mött fördomar och negativ behandling på 

grund av sin placering i grundsärskolan. För en del elever är i särskolan som skolform inte alls 

enkel. De revolterar inte sällan mot placeringen. Forskning visar dessutom att det är negativt 

för upplevelsen av självbestämmande när specialundervisningen avskiljs från jämnåriga i en 

särskild del av skolan. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Min studie har sin teoretiska utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Inom det 

sociokulturella perspektivet är begreppen artefakter, mediering, appropriering, proximala 

utvecklingszonen och scaffolding centrala. Dessa fem begrepp används som analysverktyg i 

studien. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivets grundare var den ryske psykologen Lev S. Vygotskij (1896-

1934). Vygotskijs utgångspunkt var att människan är en biologisk, social, kulturell och 

historisk varelse. Lärande och utveckling handlar om att förstå vilken roll dessa olika aspekter 

spelar och hur de samverkar (Säljö, 2015). Konsekvensen blir enligt Säljö att lärande i det 

sociokulturella perspektivet inte bara kan fokusera på biologin och hjärnan utan behöver ta 

hänsyn till hur vi formas av sociala och kulturella omständigheter. Säljö menar att Vygotskijs 

utgångspunkt när det gäller lärande, är att människans förmågor, de fysiska, intellektuella och 

sociala, inte bestäms av hennes biologiska förutsättningar, utan av att hon kan utvecklas och 

använda redskap. Inom det sociokulturella perspektivet är redskap, artefakter, ett centralt 

begrepp som behandlas under rubriken nedan. En central poäng är dock att gränsen för 

människans kunskaper och förmågor inte går vid hennes egen kropp. När vi lär oss använda 

redskap som en resurs, kan vi göra sådant som vi aldrig skulle klara av med våra naturgivna 

förmågor. Säljö menar vidare att när vi människor förmår skapa redskap förändrar det vår 

relation till omvärlden. 

En av Vygotskijs utgångspunkter är att vi formas i samspel med vår omgivning (Säljö, 2015). 

Barnet lär sig behärska sin kropp, tala ett språk, utveckla en identitet och en mängd saker om 

världen och sig själv, genom kommunikation med omgivningen. Lärande sker genom 

deltagande i interaktion, samspel, utan att situationen i sig är organiserad för lärande. Säljö 

menar att i ett sociokulturellt perspektiv utvecklas kunskap först i samspel med andra 

människor och kunskapen blir sedan en del av den enskilda människans tänkande och 

handlande. 

3.2 Artefakter och mediering 

Inom det sociokulturella perspektivet är artefakt och mediering centrala begrepp (Säljö, 

2015). Mediering innebär att människan inte upplever omvärlden direkt utan människan 

använder artefakter, redskap, för att förstå och agera i omvärlden. Vårt tänkande och 

handlande formas och utövas genom de medierande artefakter vi möter när vi växer upp i 

sociala gemenskaper. När vi ska lära och förstå vår omvärld överförs, medieras, kunskapen 

med hjälp av artefakter. Säljö menar att mediering sker mellan människor i interaktion och 

genom olika former av kommunikation, både språkliga och icke-språkliga. Enligt Vygotskij är 
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därför språket den viktigaste artefakten. Säljö menar vidare att Vygotskijs poäng är att vi blir 

till som tänkande varelser genom att delta i kommunikation och bekanta oss med språk, 

tänkande, idéer och praktiker.  

Artefakter kan vara både fysiska och mentala (Säljö, 2015). Fysiska artefakter kan till 

exempel vara en hörapparat som kompenserar för nedsatta biologiska funktioner och mentala 

artefakter kan vara språkliga begrepp vi använder när vi tänker, talar och skriver och som 

fungerar som medierande artefakt när vi beskriver, analyserar och kommunicerar om världen. 

Säljö menar att Vygotskij avsiktligt drar paralleller mellan fysiska och mentala artefakter. 

Precis som hammaren hjälper oss att slå i en spik, så hjälper oss mentala artefakter (begrepp, 

räknesätt, formler, symboler) att utföra handlingar i världen, ensamma eller tillsammans med 

andra. Säljö menar att det inte är särskilt fruktbart att skilja de fysiska och mentala 

artefakterna åt. Ahlberg (2017) menar att det sociokulturella perspektivet betonar 

artefakternas betydelse för lärande, det handlar både om talat och skrivet språk och om 

mätinstrument och andra redskap som vi använder oss av. 

3.3 Appropriering 

Appropriering är det grundläggande begreppet för lärande i det sociokulturella perspektivet 

(Säljö, 2015). Det kan översättas med att ta över och göra till sitt. Kunskaper och erfarenheter 

finns först och görs synliga mellan människor i kommunikation. Genom till exempel samtal 

kan människan få till sig erfarenheter som genom appropriering kan bli delar av en enskild 

individs tänkande. Säljö menar vidare att Vygotskijs mest geniala idé handlar om att språket är 

vänt både utåt och inåt. När vi kommunicerar är språket vänt utåt och när vi tänker och för 

inre dialoger är språket vänt inåt mot individen själv. Idéer och föreställningar som fanns 

mellan människor approprieras och blir delar av individens mentala verktygslåda. 

Säljö (2015) menar att Vygotskijs begrepp appropriering i allmänhet ses som en gradvis 

process och kan ses som en tillvänjning till att kunna utföra en handling eller använda ett 

redskap. Approprierng är inte att ta över något färdigt som existerar ute i världen, utan att göra 

kunskapen till sin egen. Säljö menar att appropriering i det sociokulturella perspektivet är 

kopplat till det Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen. 

3.4 Proximala utvecklingszonen 

Enligt Vygotskij är människor ständigt under utveckling, de förändras genom att appropriera 

nya erfarenheter (Säljö, 2015). När vi kan något kommer nya kunskaper och färdigheter inom 

räckhåll. De kunskaper som ligger inom räckhåll finns i det som Vygotskij kallar den 

proximala utvecklingszonen. För att kunskaperna i denna zon ska approprieras krävs det stöd 

utifrån i form av till exempel en mer kompentent person som ger fysiskt eller intellektuellt 

stöd under tiden lärandet pågår. Säljö menar att kunskapen i denna zon approprieras gradvis 

och stödet kan efter hand tas bort.  
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Vygotskij går så långt som att påstå att det är inom ramen för den proximala utvecklingszonen 

som eleven är känsliga för undervisning, genom att det nya som man ska lära sig kopplas till 

det man redan kan (Säljö, 2015). Genom att förstå var eleven befinner sig i sin utveckling kan 

lärare stötta elevens lärande, genom instruktioner som utgår från vad eleven redan kan, men 

som samtidigt gör det möjligt för eleven att utvecklas kunskapsmässigt.  

3.5 Scaffolding 

Vygotskijs idéer om den proximala utvecklingszonen har haft ett enormt genomslag i 

litteraturen, vilket har inspirerat utvecklings psykologerna Wood, Brunner och Ross (refererat 

till i Säljö, 2015) till att formulera begreppet scaffolding, som uttryck för det stöd eller hjälp 

som eleven ges i syfte att nå den nya kunskapen i den proximala utvecklingszonen. Idén om 

scaffolding (stöd eller byggnadsställning) har kommit att förknippas med den proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2015).  

Scaffolding kan i den sociokulturella teorin användas i allt lärande, både för barn och vuxna 

(Säljö, 2015). Den mer kompetenta personen ger så att säga den lärande fysiskt och/eller 

intellektuellt stöd under tiden lärandet pågår. Scaffolding är ett uttryck för det 

stöd/stödstrukturer som den mer kompetenta personen tillhandahåller.  
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4. Metod och genomförande 

En kvalitativ metod valdes för att samla empiriskt material till min studie. Ahrne och 

Svensson (2016) menar att de kvalitativa undersökningarna ger bättre förutsättningar för 

förståelse av utsatta gruppers livsomständigheter och för att överhuvudtaget förstå andra 

perspektiv och miljöer. Begreppet kvalitativa metoder använder Ahrne och Svensson för alla 

metoder som bygger på intervjuer, observationer eller analys av texter som inte direkt 

utformats för att analyseras kvantitativt med hjälp av statistiska metoder och verktyg. Kvale 

och Brinkman (2014) lyfter den kvalitativa inställningen som viktig, då världens fenomen bör 

beskrivas innan de teoretiseras, förstås innan de förklaras och betraktas som konkreta 

kvaliteter snarare än som abstrakta. En kvantitativ metod kunde kanske fångat ett större antal 

uppfattningar, men för elever med en intellektuell funktionsnedsättning behövs inte sällan ett 

stöd för att uttrycka sina tankar. Detta stöd kan vara förklarande bilder, förtydligande av 

frågor, kontrollfrågor mm. Svårigheter fanns i att utforma en enkät som gav detta stöd och 

osäkerheten på att informanten skulle förstått frågan/påståendet rätt skulle påverka 

tillförlitligheten negativt. En kvalitativ metod valdes, då studiens syfte var att beskriva och 

förstå elevers upplevelser av undervisning i grundskolan och grundsärskolan.  

4.1 Val av metod 

Intervjuer sågs som en lämplig metod för studien, då en intervju är ett samtal med en mening, 

som används när forskare behöver undersöka hur människor förstår ett ämne. Kvale och 

Brinkman (2014) menar att den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonens synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda 

värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna. Detta metodval var lämpligt då 

studiens syfte var att undersöka elevernas egna upplevelser av undervisningen i grundskolan 

och grundsärskolan. Loseke (2016) menar vidare att fördelen med en intervju är att data kan 

bli en rik beskrivning av erfarenheter och uppfattningar.  

Med inspiration från det som Öberg (2016) kallar livshistorieintervjuer, genomfördes 

kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger ett 

privilegierat tillträde till människors upplevelser av den levda världen (Kvale & Brinkman, 

2014). De livshistorier som studien syftar till att beskriva, är de från elever som kan se 

tillbaka på undervisningen i grundskolan och grundsärskolan. Genom elevernas livshistoria 

återspeglas och kopieras inte bara verkligheten, utan den skapas också i livshistorien (Öberg, 

2016). En livshistorieintervju är ett fritt samtal, där det är viktigt att den som intervjuar är en 

aktivt deltagande lyssnare som även ställer följdfrågor och klargörande frågor om allt han 

eller hon inte begriper. Szklarski (2012) definierar intervjuer av detta slag som ostrukturerade 

eller semistrukturerade, där forskaren använder sig av öppna frågor, aktivt lyssnande och ett 

samspel med informanten. Kvale och Brinkman (2014) kallar istället denna form av 

kvalitativa intervjuer för halvstrukturerade, det är varken ett öppet vardagssamtal eller ett 
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slutet frågeformulär. En sådan intervju utförs med hjälp av en intervjuguide som fokuserar på 

vissa teman och som kan innehålla förslag till frågor. Utgångspunkten för de genomförda 

intervjuerna var ett fritt samtal utifrån elevens upplevelse av undervisningen i grundskolan 

och grundsärskolan.  

Livshistorieintervjuer kan delas in i tre faser (Rosenthal, 2005). Första fasen är en fri 

berättelse där intervjuaren är en aktiv lyssnare, i andra fasen ställer intervjuaren frågor som 

genereras ur den fria berättelsen och i den tredje fasen ställs frågor utifrån studiens specifika 

syfte och tema som inte berörts i den fria berättelsen. Öberg (2016) menar att valet av 

djupintervjuer så som livshistorieintervjuer kräver mycket tid och ofta flera intervjutillfällen. 

Studiens begränsade tidsformat gav utrymme för sex kvalitativa djupintervjuer med tre olika 

informanter.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och transkriberades i sin helhet. Inspelningarna 

och de transkriberade texterna utgjorde det empiriska material som blev föremål för analysen. 

Stödanteckningar fördes under intervjuerna, om tekniken mot all förmodan skulle fallera. Med 

hjälp av anteckningarna kunde innehållet i intervjun i så fall återställas med hjälp av dessa 

anteckningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2016). Inga tekniska problem uppstod så 

stödanteckningarna behövde inte användas.  

4.2 Urval 

Till studien eftersöktes informanter på gymnasiesärskolans nationella program. Där var det 

mest sannolikt att elever med upplevelser av både grundskolan och grundsärskolan fanns att 

finna. Ett urval som detta menar Öberg (2016) är ett strategiskt urval av framgångsrika 

informanter för att få kunskap om en specifik social kontext. Målsättningen med strategiska 

urval med relativt få informanter är att få ett så informationsrikt urval som möjligt. 

Informanterna i studien behövde ha erfarenhet av undervisning i både grundskolan och 

grundsärskolan.  

För att finna lämpliga informanter kontaktades en rektor på en gymnasiesärskola. Syfte var att 

be om samtycke att söka efter informanter och i det fall det fanns några, genomföra studien på 

skolan (Bilaga 1). Rektor gav sitt samtycke och hänvisade vidare till en lärare på det 

nationella programmet. En kontakt togs med läraren och läraren föreslog fem lämpliga 

informanter. De föreslagna informanterna gick på det nationella programmet på 

gymnasiesärskolan och var mellan 17 och 19 år och för mig okända elever. Eleverna hade alla 

en skolbakgrund i både grundskolan och grundsärskolan. Vilken årskurs de blivit inskrivna i 

grundsärskolan varierade.  

Ett informationsbrev formulerades utifrån Vetenskapsrådets etiska regler (Vetenskapsrådet, 

2002). Informationsbrevet beskrev på enkel svenska studiens syfte, vetskapsrådets fyra etiska 

riktlinjer och hur intervjuerna skulle gå till (Bilaga 2). Läraren delade ut brevet till de 

tilltänkta eleverna och förklarade dessutom muntligt vad studien innebar. Hon säkerställde att 
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eleven fick ställa frågor och fångade upp elevens första direkta reaktion. Om eleven visade 

intresse för att delta i studien tog eleven med sig informationsbrevet hem för att fundera 

vidare, visa vårdnadshavarna och underteckna samtycket. Alla de tillfrågade eleverna hade 

fyllt 15 år och ett samtycke från vårdnadshavaren var inte nödvändigt, men då elever på 

särskolan kan ha svårigheter att tillgodogöra sig information, följdes rekommendationen att 

också tillfråga vårdnadshavarna (Vetenskapsrådet, 2002). Principen om informerat samtycke 

är en etisk grundbult i all forskning och handlar om ett ömsesidigt förtroende och ett 

garanterat frivilligt deltagande under hela forskningsprocessen (Öberg, 2016). Detta ligger i 

linje med den europeiska dataskyddslagen ((EU) 2016/679) som gäller behandling av 

personuppgifter. 

Av de fem tillfrågade eleverna blev tre möjliga för studien. En elev ångrade sig i ett tidigt 

skede och en valdes bort på grund av hälsoskäl. De tre återstående eleverna hade sin 

skolbakgrund i både grundskolan och grundsärskolan. De tre informanternas skolbakgrund 

beskrivs här nedan. 

 En informant hade i åk 3 skrivits in i särskolan, men hade sin skolplacering fortsatt i 

grundskolan. Efter åk 9 började eleven på gymnasiesärskolans nationella program.  

 En annan elev hade i åk 5 skrivits in i särskolan och då bytt till en grundsärskola. Efter 

åk 9 började även denna elev på gymnasiesärskolans nationella program.  

 Den tredje eleven hade i åk 8 skrivits in i särskolan, behållit sin skolplacering i 

grundskolan och efter åk 9 börjat på gymnasiesärskolans nationella program.  

De tre informanterna kommer från olika orter, men gick på samma skola när studien 

genomfördes. Alla informanter hade ett talat språk och god förmåga till kommunikation. 

4.3 Studiens genomförande 

När eleverna på gymnasiesärskolans nationella program hade undertecknat samtycket togs en 

kontakt för att bestämma tid och plats för intervju. Intervjuerna genomfördes på elevernas 

skola. Varje elev intervjuades vid två tillfällen och varje intervjutillfälle var 30-45 minuter 

långt. Intervjutillfällena blev inte för långa så att eleverna tappade koncentrationen och det 

fanns möjlighet att ställa frågor som dök upp efter genomlyssning och transkribering av första 

intervjutillfället.  

Innan intervjuerna för studien genomfördes, testades intervjuguiden i en provintervju. 

Provintervjuns enda syfte var att träna på intervjusituationen och testa hur väl intervjuguiden 

fungerade. Informanten i provintervjun var en före detta elev, som gick på 

gymnasiesärskolans nationella program på en annan skola än studiens informanter. Denna 

informant hade en skolbakgrund i både grundskolan och grundsärskolan, liknande 

informanterna i studien. Efter intervjutillfället berättade han att frågorna krävde mycket tid för 
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eftertanke. Frågorna var inte svåra, men det krävdes tid för att minnas hur det var. Efter 

provintervjun redigerades intervjuguiden, några frågor ströks och några tillkom. 

Intervjuguiden utarbetades som ett stöd och för att intervjun skulle ge information om det 

studien avsåg undersöka (Bilaga 3). Den innehöll mestadels öppna frågor, då Kvale och 

Brinkman (2014) menar att öppna frågor ger de mest fullständiga svaren. Med studiens 

frågeställningar tillgängliga under intervjun var den en hjälp att hålla fokus på syfte och 

frågeställningar under det tidvis fria samtalet. I intervjuguiden kunde frågeställningarna 

prickas för när de berördes i den fria berättelsen. Intervjuguiden styrde inte samtalet, utan 

samtalet var ett fritt samtal utifrån studiens syfte och frågeställningar. Informanten 

uppmanades att berätta fritt om sina upplevelser av undervisningen i grundskolan och 

grundsärskolan, kompletterat av följdfrågor som dök upp längs vägen. Därefter styrdes 

intervjun mot forskningsfrågorna utifrån studiens specifika syfte. 

Alla intervjuer spelades in och gester, ansiktsuttryck och annat ohörbart som inte kommer 

med på inspelningen antecknades separat (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2016). Hänsyn togs 

till att händelserna vi samtalade kring låg några år tillbaka i tiden. I syfte att underlätta för 

minnet följdes Thomsen och Brinkmans (2009) rekommendationer. Intervjupersonen bör ges 

gott om tid, kontextuella ledtrådar och frågor om aktuella specifika minnen. I syfte att skapa 

en god kontakt menar Kvale och Brinkman (2014) att intervjuaren bör lyssna uppmärksamt, 

visa intresse, förståelse och respekt för vad intervjupersonen säger och vara tydlig med vad 

hon vill veta. I samma syfte växlade samtalet några gånger från att handla om syfte och 

frågeställningar till samtal om vardagsnära ämnen.  

De inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet samma dag eller dagarna efter 

intervjutillfället. Öberg (2016) rekommenderar att transkriberingen bör ske så snart som 

möjligt efter intervjutillfället. Fördelen med att transkribera själv, även om det var tidsödande, 

var att tolknings- och analysarbetet inleddes under själva lyssnandet och skrivandet (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2016). Intervjuerna transkriberades på elevernas talspråk och tolkades 

under analysarbetet till svenska. De transkriberade filerna sparades i hemkatalogen på 

Karlstads Universitet. 

4.4 Analysmetod 

I studien valdes en analysmetod som utgick från meningskodning. Kvale och Brinkman 

(2014) menar att meningskodning innebär att man knyter ett eller flera nyckelord till en del i 

texten för att senare lättare kunna identifiera ett uttalande. De transkriberade intervjuerna 

genomlästes flera gånger och empirin kodades och sorterades utifrån nyckelorden i studiens 

frågeställningar. Uttryck för fördelar, nackdelar, stöd för lärandet, lärares stöd och 

kamratrelationer markerades med olika färger i en kopia av transkriptionerna. Utifrån 

färgmarkeringarna framträdde likheter och olikheter i informanternas svar. Olika kategorier 

och teman tog form utifrån språkliga uttryck. De uttalade som informanterna gjort samlades 
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ihop i följande kategorier; enskild undervisning, gemensam undervisning, anpassade 

läromedel, lärares stöd och kamratrelationer. Kvale och Brinkman (2014) kallar detta för att 

kategorisera ett material, medan Öberg (2016) kallar detta för materialets behandling. 

Behandlingen ledde vidare till att en förståelse för det empiriska materialet växte fram. Detta 

kallar Öberg för att tolka sitt material. Svarar materialet på studiens frågeställningar? De 

kategorier och teman som växt fram under behandlingen av materialet kopplades till det 

sociokulturella perspektivet och de centrala begreppen, artefakter, mediering, appropriering, 

proximala utvecklingszonen och schaffolding.  

4.5 Tillförlitlighet och giltighet 

4.5.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten, reliabiliteten, beror på hur väl forskaren lyckats undvika slumpmässiga fel, i 

denna intervjustudie i form av feltolkningar av det empiriska materialet. Feltolkningar är inget 

som kan undvikas helt, inte heller mätas exakt, men genom designen av studien reduceras 

(Lantz, 2014).  

Inför genomförandet av de kvalitativa intervjuerna genomfördes en provintervju. 

Provintervjun gav tillfälle att testa min tekniska inspelningsutrustning i form av en diktafon, 

vilket bidrog till trygghet i hanteringen inför de kommande kvalitativa intervjuerna och 

transkriberingen av dessa.  

Intervjuerna präglades av ett öppet samtal kring elevens upplevelser av grundskolan och 

grundsärskolan. Genom öppna frågor fanns möjlighet för informanten att dela med sig av sina 

upplevelser just där och då. Det ökar tillförlitligheten av att upplevelserna verkligen är 

elevens egna. Å andra sidan är elevens berättade upplevelser bara det som informanten själv 

väljer att berätta för den utomstående forskaren. Risken finns att informanten bara berättar det 

den tror forskaren vill höra, så att hela bilden inte kommer fram. Upplevelserna av 

undervisningen i grundskolan låg dessutom flera år tillbaka i tiden, vilket kan ha påverkat 

elevens minnesbild. Detta påverkar tillförlitligheten av elevens upplevelser negativt.  

För att öka tillförlitligheten hade mer tid för att bygga relation varit önskvärt. Öberg (2016) 

menar att för en livshistorieforskare går det inte att ha rollen som en främling. En god relation 

mellan den intervjuade och intervjuaren är central och ökar möjligheten för informanten att 

dela alla sina upplevelser. En god relation minskar dessutom de maktstrukturer som finns 

mellan forskaren och informanten. Kvale och Brinkman (2014) menar att det finns en inbyggd 

maktasymmetri i den kvalitativa forskningsintervjun. Forskaren inleder och definierar 

intervjusituationen, bestämmer intervjuämnet, avgör vilka frågor som ska följas upp samt 

avslutar samtalet. Forskaren har dessutom ett tolkningsmonopol. Genom att träffa varje 

informant två gånger och under intervjuerna dessutom samtala om ämnen viktiga för 

informanten, stärktes relationen. 
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Informanterna i studien var alla unga med en intellektuell funktionsnedsättning. Även om 

informanternas förmåga till kommunikation var god fanns en risk för feltolkningar. 

Intellektuell funktionsnedsättning definieras bland annat av en nedsättning i intelligensen, 

som antas påverkar hur man resonerar och tänker (Granlund & Göransson, 2011). Detta kan 

ha påverkat hur informanten tänkte kring intervjufrågorna och hur informanten resonerade 

kring minnen från sin skoltid. Risken fanns för missuppfattningar som påverkat 

tillförlitligheten negativt. 

Positivt för tillförlitligheten var att det under intervjuerna fanns möjlighet att ställa följdfrågor 

och kontrollfrågor i syfte att undvika feltolkning. Kvale och Brinkman (2014) menar att om 

man klargör innebörden av de uttalande som görs under intervjun ökar möjligheten för en 

välgrundad analys. Negativt för tillförlitligheten är att det oavsiktligt kan smyga sig in 

ledande frågor som kan inverka på svaret. När intervjuerna transkriberades kunde dock sådana 

ledande frågor bli synliga och avslöjade. 

Tillförlitligheten ökar om forskaren kan förhålla sig objektiv, i meningen att kunskap som 

inhämtas är oförvanskad av personliga fördomar (Kvale & Brinkman, 2014). Risken fanns att 

fördomar kunde påverka resultatet, på grund av min erfarenhet av att undervisa i både 

grundskolan och grundsärskolan. Vid intervjutillfällena intog jag därför rollen som forskande 

universitetsstudent och presenterade inte mig själv som lärare i grundsärskolan.  

4.5.2 Giltighet 
Giltigheten, validiteten, beror på hur väl metoden undersökt det den påstås undersöka (Kvale 

& Brinkman, 2014).  I en intervjustudie, inspirerad av livshistorieintervjuer, påverkas 

giltigheten av att informanterna förstått vad forskaren vill att de ska berätta om. Om så inte är 

fallet kommer informanten berätta om annat än det studien avser att undersöka. Informanterna 

i studien har alla en intellektuell funktionsnedsättning som antas påverka deras sätt att tänka 

och resonera (Granlund & Göransson, 2011). Detta kan i sin tur påverka hur de förstår de 

språkliga uttryck och begrepp som förekommer i samtalet. I studien var målet att informanten 

skulle ha förutsättningar att förstå och kommunicera sina upplevelser. Många följdfrågor och 

kontrollfrågor ställdes under samtalen för att få en gemensam förståelse av informantens 

upplevelser. Informanternas uttalande prövades dessutom i ett andra intervjutillfälle. Kvale 

och Brinkman kallar ett samtal där kunskapsanspråken prövas för en kommunikativ validitet. 

Vid det andra intervjutillfället sammanfattades det första intervjutillfället, informanten fick 

reagera på innehållet och funderingar som väckts vid transkriberingen lyftes. Syftet var att 

räta ut missförstånd och komma nära informantens sanna upplevelse. Användandet av 

intervjuguiden bidrog till att samtalet kretsade kring studiens syfte och frågeställningar.  

I vanligt språkbruk relateras giltigheten till sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande 

(Kvale & Brinkman, 2014). Genom att i resultatdelen presentera meningsbärande citat från de 

tre informanterna styrks giltigheten. Tolkningarna av informanternas uttalande blir 

transparanta, läsaren kan göra sin egen tolkning utifrån citaten och ta del av den tolkningen 
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som presenteras. Svensson och Ahrne (2016) menar att en forskningstexts transparens, 

genomskinlighet, inverkar på studiens trovärdighet. 

4.6 Etiska övervägande 

Studiens etiska överväganden tar sin utgångpunkt i God forskningssed (Vetenskapsrådet, 

2017) och i Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa 

principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa fyra principer påverkade studien som följer.  

Informationskravet innebär att den som deltar i undersökningen ska informeras om studiens 

syfte och genomförande, samt om vilka villkor som gäller för deras deltagande. Deltagarna 

ska dessutom informeras om att det är frivilligt att delta och att de när som helst har rätt att 

avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). I studien gavs denna information i ett brev 

(Bilaga 2) i samband med att eleven tillfrågades om deltagande. Informationsbrevet var 

formulerat på enkel svenska och svårtolkade begrepp hade omformulerats, med hänsyn till att 

informanterna hade en intellektuell funktionsnedsättning som antas påverka hur de tolkar och 

förstår skriftlig information. Informationsbrevet lästes igenom tillsammans med den 

programansvariga läraren i syfte att förtydliga informationen muntligt och ge tillfälle för 

informanten att ställa frågor om innehållet. En garanti för att informanterna förstått 

informationen fanns dock inte. I brevet gavs information om att studien genomförs i 

utbildning vid Karlstads universitet och var de kan hitta resultatet av studien. Information om 

studiens syfte och intervjuns genomförande gavs dessutom muntligt i uppstarten vid det första 

intervjutillfället, för att säkerställa att informanten förstått vad studien handlade om.   

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien själva har rätt att bestämma om de vill 

medverka. Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtycke inhämtades skriftligt i samband med informationsbrevet 

som informanten fick med sig hem. Innan informanterna tog med sig samtyckesblanketten 

hem kunde läraren, som muntligt förtydligat informationen, läsa av deras första direkta 

reaktion. Om reaktionen var negativ lämnades inte samtyckesblanketten och informanten 

ströks som möjlig informant. Ingen av informanterna i studien var under 15 år och ett 

samtycke från vårdnadshavare var inte nödvändigt enligt Vetenskapsrådets 

rekommendationer. Vetenskapsrådet rekommenderar ändå att iaktta särskild försiktighet då 

informanterna är omyndiga eller själva har svårigheter att tillgodogöra sig information. 

Informanterna i studien är unga människor med en intellektuell funktionsnedsättning, vilket 

bidrog till att informanterna uppmanades visa informationsbrevet för sina vårdnadshavare och 

dessutom inhämta deras samtycke. I vilken utsträckning vårdnadshavarna påverkade 

informanterna att delta i studien kan vi inte veta.  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla som deltar i en studie ska ges största 

möjliga konfidentialitet och uppgifterna ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. 
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Personuppgifter får inte lämnas till utomstående och när studien redovisas skall de ske i 

former som omöjliggör identifiering av enskilda (Vetenskapsrådet, 2002). I studien redovisas 

alla som deltar med fingerade namn, även i transkriberingen av samtalet. Avslöjande uppgifter 

om kommuntillhörighet och namn på skolor har utelämnats. Intervjuerna spelades in på en 

fristående diktafon och inte med hjälp av en diktafon på mobiltelefonen. Detta för att 

säkerställa att ljudfilerna inte av misstag skulle spridas på internet. Ljudfiler och 

transkriberade filer lagrades och behandlades i hemkatalogen på Karlstads universitet.  

Nyttjandekravet innebär att de insamlade personuppgifterna endast får användas för 

forskningsändamål. Personuppgifterna får inte användas eller lånas ut för kommersiellt bruk 

eller icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). Min studie publicerar resultatet av 

det empiriska materialet i en uppsats som presenteras på Karlstads universitet. De 

transkriberade samtalen förstörs när uppsatsen har blivit godkänd, då det förhindrar att 

uppgifterna hamnar i orätta händer.  

Studien följer Europaparlamentets och rådets förordning ((EU) 2016/679), i Sverige kallad 

dataskyddsförordningen, GDPR, när det gäller behandling av personuppgifter. Detta innebär 

att personuppgifter bara får samlas in för vissa berättigade ändamål, inte fler personuppgifter 

än nödvändigt får behandlas och uppgifterna inte får sparas längre tid än nödvändigt. 

Dessutom måste personuppgifterna hanteras på ett säkert sätt. Ändamålet för insamlandet av 

personuppgifterna är att kunna utföra studien kring elevers upplevelser av undervisningen i 

grundskolan och grundsärskolan. Endast personuppgifter som berör elevernas upplevelser av 

undervisningen i grundskolan och grundsärskolan har samlats in och personuppgifterna sparas 

endast fram till att studien är godkänd och betyget registrerat. Därefter raderas 

personuppgifterna. Samtycke har inhämtats angående de personuppgifter som behandlas i 

studien och personuppgifterna har under studiens gång förvarats säkert i hemkatalogen på 

Karlstads universitet. Studien behandlar inga känsliga personuppgifter, som till exempel 

uppgifter om den fysiska personens hälsa.  
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5. Resultat 

Syftet med studien var att undersöka några elevers upplevelser av undervisningssituationer, 

stöd för lärandet och kamratrelationer i grundskolan jämfört med grundsärskolan. Metoden 

som valdes för studien inspirerades av livshistorieintervjuer och hade till formen många 

likheter med ett samtal. I syfte att ge eleverna en röst och förstå elevens upplevelser innan de 

teoretiseras, presenteras elevernas unika upplevelser var för sig.  Direkt efter varje informants 

resultat görs en sammanfattning av fördelar, nackdelar, stöd för lärandet och kamratrelationer 

informanten upplevt. Resultatdelen avslutas med en resultatsammanfattning där likheter och 

skillnader i resultatet presenteras utifrån de teman som framträtt och när en första analys av 

resultatet genomfördes med hjälp av meningskodning.  

I resultatredovisningen har känsliga uppgifter tagits bort och bakgrundsinformationen om 

informanterna har rensats. Vissa citat har redigerats för att uppnå samma syfte. Det resultat 

som presenteras fokuserar på elevernas blandade upplevelser av undervisningssituationer, stöd 

för lärandet och kamratrelationer i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.  

Informanternas namn är fingerade.  

5.1 Maria 

Maria har både positiva och negativa upplevelser från sin tid i grundskolan. Hon upplevde 

matematik som det svåraste ämnet, men menar att det blev mycket lättare när hon började läsa 

efter grundsärskolans läroplan. Ämnen Maria gillade i grundskolan var musik och historia. 

Maria gillade särskilt att arbeta med kartor på historialektionerna. Hon beskriver att engelska 

var det ämne hon kunde lika bra som de andra eleverna och inte behövde någon särskild hjälp 

med. 

När Maria läste efter grundsärskolans läroplan hade hon andra läromedel än sina 

klasskompisar. Dessa anpassningar var i form av lättare böcker och uppgifter. Hon blev 

erbjuden konkret material när hon skulle arbeta med matte, så som pengar och miniräknare. 

Detta tyckte Maria dock inte var till så mycket hjälp. Maria berättar att hon fick flera 

matteböcker presenterade för sig och därefter fick hon välja den hon ville arbeta med. Hon 

fick en egen iPad i åk 8, som hon skulle använda när hon arbetade med SO och matte. På SO 

lektionerna använde Maria iPaden när hon skulle skriva och på matten använde hon den till att 

spela olika matte-spel. Hon upplevde dock inte att det hjälpte henne att förstå och göra 

lektionsinnehållet enklare.  

Maria erbjöds enskild undervisning tillsammans med en särskild lärare. Hennes upplevelse 

var att denna lärare endast var där för att hjälpa henne och inga andra elever. De arbetade 

tillsammans en till två gånger i veckan. Möjlighet fanns att arbeta med alla ämnen, men de 

arbetade mest med matematik. Läraren hämtade Maria och de satt i ett grupprum nära 

klassrummet. Inga andra klasskompisar var med, utan Maria hade egen tid med läraren. 
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Marias upplevelse var att lektionerna hon hade med denna lärare var bra lektioner och känslan 

när hon tänker tillbaka på dessa tillfällen är positiv. Samtidigt upplevde Maria att hon hade 

velat vara mer i klassrummet tillsammans med klasskompisarna. 

Den största delen av skoldagen var Maria inne i sitt klassrum tillsammans med sina jämnåriga 

klasskompisar. Det bästa med att undervisas tillsammans i klassrummet var att vara 

tillsammans med de andra och att klassen hade en extra lärare i klassrummet. Denna extra 

lärare arbetade tillsammans med Maria och några andra elever med svenska och matematik i 

ett grupprum nära klassrummet. Maria upplevde det som positivt att undervisas i en mindre 

grupp. 

Det var att man fick träffa alla och att jag hade en extralärare som tre till hade. Så gick vi in i ett 

grupprum och jobbade med svenska och matte ibland, men eftersom engelska kan jag så bra 

flytande så det hade jag inga problem med. Jag tycker att det är bra när man sitter tillsammans 

ganska få för då blir man inte störd av andra. 

Inne i klassrummet hade Maria sin plats tillsammans med alla andra i klassrummet. Eleverna 

satt i grupper om fem till sex elever. Maria upplevde svårigheter att koncentrera sig när hon 

satt tillsammans med alla andra elever i klassrummet. Hon hade föredragit att sitta ensam när 

de skulle jobba. I klassrummet fanns inte heller avskärmningar som kunde bidragit till bättre 

koncentration. 

Alltså, jag tyckte det var väldigt jobbigt. Jag kunde inte riktigt sitta still och jobba. Man satt 

alltid bredvid någon. Jag satt aldrig själv. Det var faktiskt lite jobbigt. Jag skulle hellre vilja sitta 

ensam. Det tycker jag är mycket bättre för koncentrationen.  

Maria pratade då och då med sina lärare om att hon hellre ville sitta ensam när de skulle 

arbeta. Hon upplevde att lärarna lyssnade och ibland fick hon då sätta sig ensam, men inte 

alltid. För Maria var det lättast att koncentrera sig och lära då hon fick sitta ensam och ropa på 

läraren när hon behövde hjälp. I gymnasiesärskolan är eleverna placerade en och en i rader. 

Maria upplever det som en bättre placering med hänsyn till hennes svårigheter med 

koncentration.  

Antalet elever i klassen minskade när Maria började gymnasiesärskolan och klassen delades i 

två nivågrupperade grupper i ämnena svenska, matematik och engelska. I dessa grupper är det 

5-6 elever, vilket Maria anser vara precis lagom. Det händer nästan aldrig att Maria i 

gymnasiesärskolan känner behov av att gå ut ur klassrummet och sitta ensam för att arbetar.  

Det går att sitta själv i klassrummet och jobba. 

I gymnasiesärskolan upplever Maria att hon får mer hjälp och rätt stöd. Lärarna förklarar på 

ett bättre sätt och de kommer direkt när Maria behöver hjälp. I grundskolan upplevde Maria 

att lärarna lyssnade och försökte förstå och hjälpa, men när hon började gymnasiesärskolan 

var upplevelsen att lärarna förstod bättre. Detta märkte hon genom att saker som förut hade 

varit svåra nu kändes mycket lättare. Hon upplevde dessutom att lektionsinnehållet blev 
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lättare och lektionerna kortare. Maria menar att i gymnasiesärskolan arbetar alla elever med 

olika innehåll i matten och alla arbetar olika fort. Detta upplever hon som positivt.  

I grundskolan upplevde Maria att hon hade hyfsat med kompisar i klassen. 

De brydde sig inte så mycket om vad jag hade för bok, utan vi var bara kompisar och umgicks 

på rasterna och så. 

Samtidigt var upplevelsen att det fanns andra elever som mobbade henne. Anledningen var, 

tror Maria, att hon hade enklare läromedel.  

Men… min skolgång var ju inte alltid så bra faktiskt. Jag var lite småmobbad av vissa. Bara för 

att jag hade enklare. Ja, det var ju så på båda mina grundskolor att jag behövde enklare, men 

dom som gick i den klassen, dom hade det själv svårt. Så det var lite det att de var avundsjuka 

att jag hade lite lättare än dom hade. 

När Maria började gymnasiesärskolan fick hon snabbt nya kompisar. Hennes upplevelse är att 

på gymnasiesärskolan fick hon lära känna nytt folk och fick flera kompisar än hon hade haft i 

sin tidigare grundskola.  

Marias upplevelse är att ämnet engelska alltid har varit hennes starka ämne. När hon gick i 

grundskolan var engelska det ämne hon inte upplevde någon svårighet med. Hon hängde med 

på lektionerna lika bra som sina klasskompisar. Engelska fortsatte att vara Marias favoritämne 

också när hon började på gymnasiesärskolan. Maria upplever dock att engelskaläxorna är för 

lätta och att hon skulle vilja utmanas med svårare ord och innehåll. Hon berättar att läraren 

försöker få alla att hänga med och anpassar undervisningen därefter. Maria upplever 

undervisningen för lätt, men menar att hon står ut.  

Ja, men hon har passat in det till alla. De flesta tycker att det är för lätt, men hon kör med det 

ändå. Hon tar la en sak i taget.  

5.1.1 Sammanfattning 
Marias har både positiva och negativa upplevelser av sin tid i grundskolan. Fördelarna med att 

undervisas i sin klass i grundskolan var flera. Fördelen var att få gå i samma klass som sina 

kompisar, samtidigt som kraven sänktes när Maria började följa grundsärskolans läroplan.  

Maria upplevde det positivt att få extra hjälp av lärare, både enskilt och i mindre grupp. Hon 

fick dessutom en egen iPad och konkret material för att stödja lärandet. Maria upplevde att 

lärarna lyssnade, men inte riktigt förstod hur de skulle hjälpa henne. Svårigheterna att 

koncentrera sig i klassrummet upplevde Maria som en av nackdelarna med undervisningen i 

klassen. Eleverna satt tätt tillsammans runt samma bord och Maria hade föredragit att istället 

sitta ensam när hon skulle arbeta. En del elever retade Maria eftersom hon hade ett lättare 

arbetsmaterial än de andra och Maria har känslan av att hon var lite mobbad av vissa elever.  

I gymnasiesärskolan sker undervisningen i en mindre grupp, vilket medfört att Maria kan 

stanna i klassrummet och få undervisning tillsammans med sina klasskompisar. Maria har 

dessutom fått fler kompisar i gymnasiesärskolan.  Maria upplever att hon direkt får hjälp av 
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en lärare och att lärarna förstår vilken hjälp hon behöver. I ämnet matematik är Marias 

upplevelser att alla elever arbetar med olika innehåll och i olika tempo. Undervisningen är 

individualiserad. Det ser Maria som positivt. I grundskolan var det bara hon som arbetade 

med ett avvikande innehåll. Undervisningen i ämnet engelska upplever Maria istället anpassas 

utifrån att alla i gruppen ska hänga med. Det är en nackdel för Maria som önskar svårare ord 

och innehåll på lektionerna och i läxorna.  

5.2 Lukas 

När Lukas gick i grundskolan var hans upplevelse att han inte hade så många kompisar. 

Killarna i klassen var elaka och retades. Han kommer ihåg att när han misslyckades på 

fotbollsplanen retades de för att han var dålig och missade målet. Han grät ofta och sprang till 

sin mamma som arbetade på samma skola.  

Jag var lite typ utsatt kan man säga. Jag är en sån kompis som, jag är väldigt snäll, är jag. Jag är 

inte så busig och så. Då känner väl dom som är lite kaxiga att han kan man ta ner. Hur som 

helst, eller liksom. Så gjorde dom det typ, lite så. Så det var inte alls kul att vara där egentligen. 

Jag hade typ bara några stycken kompisar där som jag typ kunde va med och så. Annars var alla 

andra elaka faktiskt. Det var rätt tufft ändå. Min mamma jobbade på den skolan också faktiskt. 

Så det var ändå lite skönt. Jag kunde knacka på hennes fönster så hon kunde se att nu var någon 

dum mot mig och så. 

Lukas upplevde att undervisningen i grundskolan innehöll mycket han skulle lära sig och att 

det var svåra saker. Han uttrycker att han inte kunde så bra och upplevde att han hade 

svårigheter att lära. Särskilt svårt tyckte han att engelska och svenska var. När det gäller 

undervisningen i engelska uttrycker han ett självförtroende kring att uttala engelska ord, men 

kände ändå att han inte kunde.  

Jag kan, men jag får inte ut det jag vill. Så det är lite konstigt. Jag är nog bra på engelska, men 

jag får inte ut det som jag vill. Det är konstigt. 

För Lukas innebar detta att han fick sin undervisning i engelska i en liten grupp tillsammans 

med fyra andra. När de arbetade med engelska satt de tillsammans i ett eget rum bredvid 

klassrummet. Lukas upplevde också svårigheter med ämnet svenska. Han uttrycker att han 

tyckte det var svårt att läsa och förstå det han läste. Annars har Lukas en positiv upplevelse av 

lektionerna i grundskolan. Alla lektioner var bra, förutom att han tyckte att det mesta var 

svårt. Lektioner som Lukas upplevde fungerade bra var lektioner i ämnet matematik och 

geografi. Särskilt gillade han när lektionerna innehöll någon form av frågesport eller quiz. 

Han upplevde att han hade lätt att komma ihåg vissa saker, även om det ibland var saker som 

man inte behövde komma ihåg. Han nämner att han till exempel kunde alla huvudstäder i hela 

världen. 

Vissa saker är jag väldigt bra på att komma ihåg, även såna saker som man inte behöver komma 

ihåg. 
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Lukas upplevde att det fungerade bra att sitta tillsammans med sina klasskompisar i 

klassrummet när han arbetade. Han satt alltid bredvid någon och kände sig sällan störd av 

klasskompisens ljud. Det var på rasterna Lukas uttrycker att han kände sig utsatt och störd. 

När han var tillsammans med klasskompisarna på lektionerna var det ingen som retades eller 

störde. Lukas minns att några gånger kunde han få hjälp med skoluppgifterna av sina 

klasskompisar.  

Eftersom Lukas upplevde det mesta som svårt i skolan, sökte han ofta lärarens hjälp. Lukas 

upplevelse är att läraren sällan hade tid att hjälpa honom, utan ville vara med alla elever. 

Lukas fick då flera andra extralärare som han istället fick hjälp och stöd av. Klassen hade en 

extra lärare som Lukas arbetade enskilt med i ett intilliggande klassrum, särskilt i ämnena 

engelska, svenska och matte. Lukas jämför honom med en assistent i särskolan. Vid flera 

tillfällen i veckan gick Lukas dessutom till två andra extralärare för att arbeta. Lukas beskriver 

att lärarna som arbetade enskilt med honom till exempel kunde läsa hans mattetal och förklara 

det som var svårt en extra gång. Han berättar vidare att hos extraläraren fick han spela matte-

spel på datorn som ett stöd för lärandet. Lukas menar att matte-spelen på datorn var till hjälp 

för hans lärande. Det var positiva stunder när Lukas fick möjlighet att arbeta enskilt med en 

lärare i ett avskilt rum. Lukas såg det som en förmån och att lärarna var väldigt snälla som tog 

sig tid med honom.  

Det var faktiskt rätt bra. Jag gillade dom. Dom var väldigt snälla. Det är så skönt att bara vara 

med en. När det är en lärare och flera andra elever och alla behöver hjälp. Det är jobbigt. Så är 

det bara jag och han och en annan, så hjälper han bara mig. Det är lite bättre. 

När Lukas ser tillbaka på sin tid i grundskolan ser han att han fick mycket hjälp av flera olika 

lärare och att han egentligen hade kunnat fortsätta sin utbildning på den skolan. Anledningen 

till skolbytet tror Lukas var att han var mobbad och utsatt av flera elever i klassen.  

I åk 5 bytte Lukas skola. På hans nya skola fanns en grundsärskoleklass där Lukas placerades. 

Redan innan Lukas började i den nya klassen kände han en av klasskompisarna. En av hans 

grannar gick i samma klass. Klassen bestod av fem elever och för undervisningen ansvarade 

en lärare, med hjälp av en eller två elevassistenter. Lukas upplevde att alla vuxna behövdes för 

att skolarbetet skulle fungera. Hans upplevelse var vidare att antalet elever i klassen var bra, 

även om det var få i jämförelse med grundskolan, där de varit sexton eller sjutton i klassen. 

Lukas upplevde antalet elever som lagom och det var skönt att komma till en liten grupp. 

För Lukas innebar förflyttningen till grundsärskolan flera positiva förändringar. Lukas 

upplevde att alla i klassen blev bästa vänner och att de tillsammans bildade en grupp. På 

rasterna umgicks de genom att spela basket, fotboll och innebandy. Lukas kan fortfarande 

komma ihåg vad klasskompisarna hette och räknar upp namnen på alla elever i klassen. Hans 

upplevelse var att de liknade varandra och kände samhörighet. 

Så det var bara fem stycken. Alla var ju typ som jag, lite vanliga. Vanlig och vanlig, men de 

kunde göra det som jag gör. 
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En annan positiv förändring i särskolan var att Lukas upplevde tempot som lugnare och 

innehållet på lektionerna som lättare.  

Det blev ju typ bättre det här med takten. Det blev ju typ lugnare. Det var inte så himla stressigt 

och så. 

Lukas kommer ihåg att han hade alla ämnen i grundsärskolan som han hade i grundskolan, 

men att innehållet på lektionerna blev lättare att förstå. Han nämner särskilt att de arbetade 

med den lättlästa tidningen 8 sidor. De läste texter och fick därefter söka på datorn efter vad 

svåra ord i texten betydde. Lukas upplever att han förstod och hängde med. Det fanns inte 

längre något ämne som Lukas upplevde som svårt, utan han förstod vad undervisningen 

handlade om i alla ämnen de läste. Hans upplevelse var att lektionsinnehållet i grundsärskolan 

var lagom svårt i alla ämnen, även om vissa ämnen kunde vara lättare än andra.  

I grundsärskolan hade Lukas all sin undervisning tillsammans med sina klasskompisar. Hans 

upplevelse är att han fick hjälp av en vuxen direkt när han behövde det och att det inte fanns 

något behov av att gå ut för att arbeta i ett annat rum. Lukas upplever att det blev lättare att 

arbeta på egen hand. Oftast krävdes det bara att Lukas fick hjälp av någon vuxen en kort stund 

för att kunna fortsätta arbetet på egen hand. Lukas upplevelse var att en extra förklaring av 

läraren var den bästa hjälpen, även om det hände att eleverna ibland försökte hjälpa och 

förklara för varandra. 

Lukas: Ja, det var en eller två vuxna i klassrummet och vi var fem stycken. Då fick man ju hjälp 

om man räckte upp handen. Sen så försökte man själv. Det var rätt så tydliga saker ändå. 

Intervjuare: Tyckte du att du kunde jobba mer på egen hand när du kom till grundsärskolan? 

Lukas: Ja, det tycker jag. 

Lukas upplevde att lärarna i grundskolan försökte hjälpa honom och nog visste hur de skulle 

hjälpa honom, men att de hade så många andra som också behövde hjälp. Han tror att 

klassläraren frågade, de extralärarna Lukas gick till, om råd och bad dem om hjälp. I 

grundsärskolan upplevde Lukas att de mer förstod vilken hjälp han behövde.  

Lukas: Nä, men jag tror faktiskt att lärarna på särskolan förstod mig bättre. För dom på 

grundskolan har nog bara varit med dom som är i grundskolan, tror jag. Alltså vad jag vet. Och 

dom kanske inte är vana vid lätta saker, om man säger så.                                            

Intervjuare: Så du kände att lärarna i särskolan visste hur de skulle jobba med dig?            

Lukas: Mm, fast det visste nog lärarna i grundskolan också för jag var ju en elev och det var 

säkert inte bara jag som hade det svårt. Det hade säkert andra också, fast kanske inte lika 

mycket kanske. 

När Lukas återigen ser tillbaka på sin skoltid tror han att det hade varit för svårt för honom att 

stanna kvar i grundskolan. Han jämför innehållet i särskolan med innehållet i grundskolan och 

upplever att på högstadiet hade kraven blivit för höga. 

Om jag skulle fortsatt i grundskolan och ha det fortfarande lite svårt, flyttat hit och fått vara i en 

grundskola och så, från 7:an till 9:an då. Det skulle nog inte funka. Nu har ju de en massa prov 

och så, i biologi och såna jättesvåra saker, du vet. Så det skulle nog inte funka. Massa prov. 
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5.2.1 Sammanfattning 
Lukas har mestadels negativa upplevelser från åren i grundskolan. I grundskolan upplevde 

han sig mobbad och nedtryckt av en del killar i klassen och hade bara ett fåtal kompisar. Det 

var särskilt på rasterna som killarna retade honom för det han var dålig på. På lektionerna var 

det ingen som retades, men mycket av lektionsinnehållet upplevde Lukas som för svårt och att 

han inte kunde så bra. I grundskolan fick Lukas då hjälp av flera extralärare som arbetade 

tillsammans med honom enskilt eller i liten grupp. Undervisningen tillsammans med 

extralärarna ägde rum i grupprum utanför Lukas ordinarie klassrum. Lukas upplevde arbetet 

med dessa extralärare som positivt och han arbetade hellre enskilt med någon av dem än inne 

i klassrummet. I klassrummet upplevde han att läraren inte hade tid att hjälpa honom.  

När Lukas bytte skola och började på en grundsärskola förändrades mycket till det bättre. 

Lukas kom till en mindre klass, vilket Lukas upplevde skönt. Det var fem elever i klassen, 

vilket Lukas upplevde som ett lagom antal. Lukas arbetade nu hela dagarna tillsammans med 

sin klass i deras gemensamma klassrum. Klassen hade en lärare och en till två assistenter som 

ansvarade för undervisningen. Lukas upplevde att han alltid fick hjälp direkt när han behövde 

och utvecklade dessutom sin förmåga att arbeta på egen hand. Han upplevde att tempot blev 

lugnare och lektionsinnehållet lättare att förstå. Det bästa med grundsärskolan upplevde Lukas 

var att alla i klassen blev hans bästa vänner som han kände samhörighet med och som 

tillsammans bildade en grupp där han ingick.  

5.3 Astrid 

Fram till åk 7 upplevde Astrid att allt fungerade bra i skolan, men i åk 8 förändrades något. 

Astrid mådde dåligt och började skolka. Hennes upplevelse är att hon försökte berätta för sina 

lärare att hon tyckte att det var svårt, men att ingen i skolan lyssnade. Till slut berättade Astrid 

för sin mamma om svårigheterna och hennes mamma tog kontakt med skolan. Astrids 

upplevelse är att det tog väldigt lång tid innan skolan lyssnade och försökte hjälpa henne. Till 

slut fick de kontakt med läkare och psykolog och det bestämdes att Astrid skulle bedömas 

utifrån grundsärskolans läroplan. Denna förändring upplevde Astrid som positiv. 

Ja, jag sa att det var svårt väldigt mycket. Dom hade väldigt svårt att lyssna. Då fick jag prata 

med min mamma hemma och då fick hon ta ett möte om det med rektorn och allting. Men det 

tog ju väldigt lång tid för att dom skulle förstå. Det tog ju typ en månad. Mamma blev ju 

förbannad på det. 

Så skrev de att jag kunde få särskolans uppgifter på grundskolan. Och då fick jag det och då 

gick det bra. 

Efter byte av läroplan upplevde Astrid att hennes lärare förstod lite bättre att hon tyckte 

skolarbetet var väldigt svårt. Hon upplevde att de försökte hjälpa till mer än de gjort innan, 

men att de blev väldigt stressade av att de skulle hitta anpassade uppgifter till henne.  
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Astrid: Dom var inte så vana med att de fick en elev som mig. Det var väldigt stressigt för dom 

att förstå. De har ju inte grundsärskola där.                                                                    

Intervjuare: Hur märkte du att dom var stressade?                                                                

Astrid: Dom ville ge mig det här och det här och det här och det här… De tyckte det var väldigt 

svårt att hitta. 

Astrid blev erbjuden enklare uppgifter och böcker, konkret matematikmaterial, bild-stöd och 

ljudböcker i svenskan. Hon hade dessutom en egen dator som hon använde för skrivande och 

när hon behövde söka information på nätet. Dessa anpassningar upplevde Astrid som positivt.  

Det var såna här bilder som om man har svårt med att läsa. Om jag hade svårt att läsa så fick jag 

en bild med en förklaring. För jag har väldigt svårt att läsa, för jag hatar ju att läsa. Varje gång 

de frågade om vi skulle läsa en bok, Nej, nej. Dom bara; Då får du lyssna på ljudbok. Jag bara; 

ja. För jag hatar att läsa. 

Astrid började dessutom arbeta enskilt med en speciallärare, som till en början kom hem till 

henne när de skulle arbeta. Astrid beskriver att hon mådde så dåligt att de var svårt för henne 

att gå till skolan. Gradvis kom Astrid tillbaka till vardagen och började gå i skolan igen. Hon 

hade sin placering i sin gamla klass, men fortsatte att arbeta enskilt med sin speciallärare. 

Alltså jag gick några dagar i skolan, men inte alltid. Ibland kände jag att, nä, nu vill jag inte gå i 

skolan. Men då fick jag ju gå nån gång i skolan. Då hade jag ju fortfarande honom, 

specialläraren, där. Ibland brukade jag gå iväg med honom och göra vissa uppgifter och sen fick 

jag va med klassen typ. 

Astrids upplevelse var att arbetet tillsammans med specialläraren fungerade bra och att dessa 

stunder var sköna. När de arbetade tillsammans upplevde Astrid ingen stress och att hon fick 

den tid hon behövde för sina arbetsuppgifter. Trots detta uttrycker Astrid att hon längtade efter 

att sitta med klassen, främst för att hon ville vara tillsammans med alla andra och känna att 

hon mådde bra. När Astrid arbetade i klassrummet upplevde hon att klassen var väldigt stökig 

och hon blev väldigt störd av klassens alla ljud. Astrids upplevelse var att de var för många i 

klassrummet för att hon skulle må bra. En konsekvens blev då att Astrid bara satt och inte 

gjorde något. Astrid upplevde att ämnet matematik var det svåraste. Hennes upplevelse är att 

lärarna inte hade tid att hjälpa henne i klassrummet. Hon räckte upp handen, men lärarna gick 

alltid till någon annan, även om Astrids upplevelse var att hon var först. När Astrid upplevde 

ljudnivån för hög, matematikuppgifterna för svåra och att lärarna inte hade tid att hjälpa henne 

gick hon iväg och satte sig utanför klassrummet. Astrid beskriver dubbla känslor. Samtidigt 

som det var skönt att arbeta enskilt med specialläraren längtade hon till att arbeta med sin 

klass i klassrummet. 

Astrid upplevde att hon hela sin skoltid hade bra kompisar i klassen som hon fortfarande har 

kontakt med, även om de nu går olika program på gymnasiet. Astrid upplevde att kompisarna 

i klassen accepterade henne för den hon var och inte brydde sig om att hon hade andra 

skoluppgifter.  
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Jag kan ju inte hjälpa det. Och mina vänner förstod ju det. De bara; Du kommer klara det. Du är 

stark. Du är perfekt för den du är. 

När Astrid började gymnasiesärskolan förändrades en hel del. Efter inskolning upplevde 

Astrid att hon trivdes och fick nya vänner. De nya vännerna beskriver hon som äkta vänner. 

Andra positiva förändringar var att antalet elever i klassen minskade och att de i de teoretiska 

ämnena arbetade i halvklass. Då var det bara sex eller sju elever i Astrids grupp. Det upplevde 

Astrid som positivt. När de arbetade i halvklass var eleverna nivågrupperade. Astrid fick vara 

med i den grupp som arbetade med svårare uppgifter. Astrid upplevde sig som duktig och 

kunnig. Det stärkte hennes självförtroende. Hon berättar att hon löste uppgifterna snabbt 

eftersom hon upplevde uppgifterna som väldigt enkla. Detta stärkte självförtroendet 

ytterligare.  

Arbetsklimatet förändrades till det bättre. Astrid upplevde att det var lugnt och skönt inne i 

klassrummet när de arbetade. Hon upplevde sällan stress och uppmanades av lärarna att inte 

stressa. I gymnasiesärskolan hade Astrid sällan några prov. Det upplevde hon positivt.  

Man hinner göra klart saker i tid. Man behöver inte stressa så mycket. Det är inte mycket prov 

heller. Det är jätteskönt att gå i särskolan. Man får sluta tidigt, det är skönt. Och sen har man, 

man har äkta vänner, det har man. Man hittar bra vänner i alla fall. Och sen hjälper lärarna till 

mycket och förstår mycket. Det tycker jag. 

Astrids syn på lärarna förändrades till det bättre. Hon upplevde att lärarna på 

gymnasiesärskolan förstod bättre vad hon behövde. Astrids upplevelse är att de var bättre på 

att lyssna och att det inte tog så lång tid innan de förstod. Lärarna förstod direkt, som hon 

uttrycker det.  

På gymnasiesärskolan kunde Astrid stanna kvar i klassrummet och arbeta koncentrerat. I 

klassrummet arbetade en lärare och en elevassistent tillsammans med eleverna. Astrid fick 

hjälp direkt av en lärare när hon önskade och upplevde att hon lyckades. 

Det tyst, lugn och ro. Ingen pratar och ingen tjatar. Det är så jag vill ha det. Jag sitter 

koncentrerad och jobbar. 

I grundskolan upplevde Astrid att det varit negativt att arbeta i klassrummet och det hade varit 

positivt när hon fick arbeta med sin speciallärare utanför klassrummet. På gymnasiesärskolan 

såg hon fördelar med att sitta i klassrummet när hon skulle arbeta. Tillsammans löste de 

uppgifter och lärde av varandra. 

Om det är såna här uppgifter där man ska va tillsammans är det ju ändå bra, för då lär man sig 

av varandra när man ska göra och hjälpa till. Men om det är så där ensamt då är det ju OK det 

också. Men ibland kanske man sitter bredvid sin kompis och typ; Kan du hjälpa till lite? Då 

samarbetar man ju lite. 

Astrid upplever dessutom att alla arbetar med olika uppgifter i olika svårighetsgrad och ser 

det som positivt. Hon beskriver att hennes egna arbetsuppgifter har blivit enklare och hon 
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förstår mer av lektionsinnehållet på gymnasiesärskolan. Ibland kan Astrid uppleva att hennes 

arbetsuppgifter är för enkla. Hon berättar att hon redan har läst mycket av kunskapsinnehållet, 

särskilt i ämnena SO och NO. Även om hon tycker om när hon klarar sina skoluppgifter 

enkelt och är rädd för att det ska bli för svårt igen, uttrycker hon en önskan om att få lära nya 

saker.  

För jag tycker fortfarande att det är saker som jag lärt mig i grundskolan. Det är exakt samma 

sak som jag lärt mig där. Då tänker jag; Jag vet redan detta. För jag vill liksom lära mig något 

annat om NO, högre och större som jag inte har hört. Alla de papper vi har fått har jag ju redan 

fått i grundskolan och vet redan dom. 

Om Astrid fick ändra något med sin tid i grundskolan hade hon önskat att hennes skola hade 

varit mer anpassad efter hennes behov, kanske med ett individuellt schema. Hon hade önskat 

att lärarna hade kunnat ge henne mer tid för att läsa inför prov och göra klart sina 

skoluppgifter, ibland fick hon det. 

Ja, jag tycket att jag skulle fått ett annat schema, för jag fick ju fortfarande samma schema att va 

med klassen och så där. Fast ibland fick jag gå iväg. Men jag tycker att jag skulle fått ett eget 

schema. Men jag fick typ inte det. 

5.3.1 Sammanfattning 
Astrid har både negativa och positiva upplevelser från sin tid i grundskolan. Fram till åk 7 var 

hennes upplevelse att allt fungerade bra och hon uppnådde kunskapsmålen. I åk 8 förändrades 

något och hon upplevde att skolarbetet blev för svårt. När Astrid bytte läroplan upplevde hon 

att lärarna äntligen förstod att hon hade svårt och erbjöd henne andra böcker, uppgifter, 

konkret material, bild-stöd och ljudböcker. Hon började arbeta tillsammans med en 

speciallärare utanför klassrummet. Alla dessa insatser upplevde Astrid som positiva. Negativa 

upplevelser från grundskolan var de stunder hon skulle arbeta i klassrummet tillsammans med 

sina klasskompisar. Astrid upplevde att det var för många elever i klassrummet och att den 

höga ljudnivån störde hennes koncentration.  Astrid saknade trots det sin klass när hon 

arbetade med sin speciallärare och den lugna anpassade miljön när hon arbetade i 

klassrummet.  

I gymnasiesärskolan blev lärandemiljön mer positiv för Astrid. Gruppstorleken minskade och 

Astrid kunde arbeta i klassrummet tillsammans med sina klasskompisar. Hon såg att det fanns 

fördelar med det. Det var lätt att få hjälp av en lärare eftersom lärartätheten hade ökat. Astrid 

upplevde dessutom att lärarna lyssnade, förstod henne och stressen minskade. 

Kunskapskraven sänktes och Astrid upplevde sig som duktig. Hon såg dessutom att alla elever 

hade olika arbetsuppgifter och behövde olika mycket tid för att lösa sina uppgifter. Ibland 

upplever hon att hennes uppgifter är för lätta och att lektionsinnehållet är samma som hon läst 

på grundskolan. Då önskar hon att få lära nya saker även om det finns en rädsla för att det ska 

bli för svårt igen.  
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5.4 Resultatsammanfattning 

När de tre informanternas upplevelser jämfördes med varandra blev fem gemensamma teman 

synliga, enskild undervisning, gemensam undervisning, anpassade läromedel, lärares stöd 

och kamratrelationer. Under denna rubrik sammanfattas de tre elevernas gemensamma 

upplevelser under dessa teman. 

5.4.1 Enskild undervisning  
Alla informanter i studien har hela eller delar av sin skoltid haft sin skolplacering i 

grundskolan tillsammans med jämnåriga kompisar, också efter att de skrivits in i särskolan. 

De blev inskrivna i särskolan vid olika ålder, men för alla innebar inskrivningen i särskolan att 

de gavs insatsen att undervisas enskilt tillsammans med en speciallärare. Undervisningen 

genomfördes enskilt i ett rum utanför klassrummet. Ibland låg rummet nära klassrummet och 

ibland i en annan del av skolan. Alla tre såg det som en fördel att få undervisning enskilt. 

Fördelen låg i att det fanns någon som hade tid att förklara svåra saker och det var lugnt och 

skönt utan störningsmoment. Det fanns tid till kommunikation med läraren. Maria och Astrid 

upplevde det också som en nackdel, då de saknade den sociala gemenskapen med 

klasskompisarna i klassrummet.  

5.4.2 Gemensam undervisning 
När informanterna placerades i grundsärskolan/gymnasiesärskolan förändrades den fysiska 

platsen för undervisningen. De fick i grundsärskolan/gymnasiesärskolan hela tiden sin 

undervisning tillsammans med sin klass. Det fanns inte längre något behov av att arbeta 

utanför klassrummet eftersom anpassning i klassrummet hade gjorts. Antalet elever i klassen 

var mindre och det fanns lärare som hann med alla elever. De upplevde dessutom att alla 

arbetade med olika uppgifter, utifrån sin individuella förmåga och i sin egen takt. De var inte 

längre ensamma om att ha en annorlunda bok eller uppgift. I gymnasiesärskolan 

nivåanpassades dessutom undervisningen när klassen delades i två grupper i ämnena 

matematik och svenska. 

Kunskapsinnehållet förändrades när eleverna började i grundsärskolan/gymnasiesärskolan. 

Lukas upplevelse av kunskapsinnehållet i särskolan var, utifrån hans förmåga, lagom svårt, 

samtidigt som Astrid och Maria berättar att kunskapsinnehållet i vissa ämnen är för lätt. De 

önskade en större utmaning och var nyfikna på nya kunskaper. De accepterade samtidigt 

undervisningen utifrån förståelse för sina klasskompisars förmåga i särskolan och rädsla för 

att kunskapsinnehållet återigen skulle bli för svårt. 

5.4.3 Anpassade läromedel 
När eleverna i studien undervisades i grundskolan erbjöds de anpassade uppgifter, läromedel 

och tydliggörande konkret material. Detta innebar enklare uppgifter och böcker, pengar att 

räkna med, bildstöd, ljudböcker och dator eller ipad. För Lukas och Astrid var dessa 
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anpassningar till viss del värdefulla, men Maria upplevde att de inte hjälpte henne att lära. 

Inga andra anpassningar erbjöds som skulle kunna underlättat arbetet i klassrummet. 

5.4.4 Lärares stöd 
Alla informanterna upplevde att lärarens förklaringar var det bästa stöd de kunde få, när de 

hade svårigheter med kunskapsinnehållet. Det bästa var när de fick hjälp direkt av en lärare 

som hade förmågan att förklara så de förstod. I grundskolan hade Lukas och Astrid upplevt att 

klassläraren inte hade tid. Det tog för lång tid att få hjälp. I grundsärskola/gymnasiesärskolan 

upplevde alla eleverna i studien att lärarna hade tid och en särskilt god förmåga att förklara. 

Plötsligt förstod de sådant de inte tidigare hade förstått. När alla tre informanter placerades i 

en särskola upplevde alla att det fanns fler lärare i klassrummet som hade tid att hjälpa och 

förklara så de förstod. 

5.4.5 Kamratrelationer 
Alla tre informanter upplevde att de fick nya bättre vänner när de kom till 

grundsärskolan/gymnasiesärskolan. I grundskolan hade de haft ett fåtal vänner. Astrid 

benämner de nya vännerna som äkta vänner, Maria tycker att hon fick flera vänner och Lukas 

upplevde en samhörighet med sina nya vänner. Maria och Lukas upplevde dessutom att det 

fanns vissa elever i grundskolan som hade mobbat dem. I särskolan är det ingen av 

informanterna som upplevt mobbing. 
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6. Resultatanalys 

När resultatets fem teman, enskild undervisning, gemensam undervisning, anpassade 

läromedel, lärares stöd och kamratrelationer, blev tydliga var det första steget i analysen av 

det empiriska materialet. I detta avsnitt analyseras resultatets teman vidare, med hjälp av den 

sociokulturella teorin och de centrala begreppen artefakter, mediering, appropriering, 

proximala utvecklingszonen och scaffolding.  

6.1 Enskild undervisning 

När alla elever i studien gick i grundskolan fick de en hel del enskild undervisning utanför sitt 

klassrum och känslan av samhörighet med klasskompisarna var begränsad. Fördelen med den 

enskilda undervisningen var möjligheten att lära i kommunikation med den lärare de träffade. 

Eleverna beskriver det som värdefullt när läraren förklarade svåra saker en extra gång. De 

upplevde att de fick hjälp genom samtal med läraren, både enskilt och i liten grupp. Vygotskij 

menar att det mänskliga språket är det viktigaste redskapet, artefakten, och benämner det som 

redskapens redskap (Säljö, 2105). För eleverna i studien betydde de språkliga förklaringar 

som läraren gav att de kunde förstå kunskapsinnehållet. Språket blev den medierande 

artefakten. Säljö menar att i den sociokulturella teorin innebär mediering att människan inte 

upplever omvärlden direkt utan människan använder artefakter, för att förstå och agera i 

omvärlden. Säljö menar vidare att en viktig aspekt av mediering är att den sker mellan 

människor genom olika former av kommunikation. Eleverna kommunicerade muntligt med 

läraren och mellan dem i interaktion medierades världen. Språket var artefakten, som bidrog 

till att kunskapsinnehållet blev synligt.  

Upplevelsen av den enskilda undervisningen var tudelad. Samtidigt som det var skönt att få 

tid enskilt med en lärare, fanns saknaden av gemenskapen med klasskompisarna. Denna 

saknad upplevde eleverna som en nackdel. I det sociokulturella perspektivet är vi inte bara en 

biologisk, kulturell och historisk varelse, utan också en social varelse (Säljö, 2015). En av 

Vygotskijs utgångspunkter är att vi formas i samspel med vår omgivning och föds in i en värld 

av kommunikation med omvärlden. När eleverna undervisades enskilt blev sammanhanget 

mindre. Detta sågs som en fördel som bidrog till att eleverna kunde tillgodogöra sig, 

appropriera, kunskapsinnehållet i kommunikation med läraren med hjälp av den språkliga 

artefakten. Den positiva upplevelsen av att få tillgång till lärande i en lugn enskild miljö, tog 

dock inte bort saknade av att vara tillsammans med klasskompisarna.  

6.2 Gemensam undervisning 

I grundsärskolan/gymnasiesärskolan fick eleverna istället all sin undervisning i klassrummet 

tillsammans med sina klasskompisar och de upplevde sig som en del av sin klass. När 

eleverna började i den lilla klassen i grundsärskolan/gymnasiesärskolan ökade möjligheterna 
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att lära tillsammans med andra och samspela med jämnåriga för att lära. I det sociokulturella 

perspektivet är detta en fördel, då Vygotskij bland annat ser oss människor som sociala 

varelser (Säljö 2015).  

I den gemensamma undervisningen i grundsärskolan/gymnasiesärskolan fick eleverna 

möjlighet att appropriera nya kunskaper. Ett exempel är när Lukas beskriver hur han 

utvecklade sin förmåga till självständigt arbete. I klassrummet i grundsärskolan var antalet 

elever mindre och det fanns lärare som hade tid att hjälpa direkt när behovet fanns. Lukas 

behövde inte vänta på tillfället när han skulle få enskild undervisning av lärare, som han hade 

gjort i grundskolan, eller räcka upp handen och vänta tills någon lärare hade tid. Han behövde 

bara lärarens hjälp en kort stund sedan kunde han försöka själv. Lukas upplevde att han hade 

utvecklat en ny förmåga, approprierat ny kunskap. I begreppet appropriering, lägger 

Vygotskij en gradvis tillvänjning för att kunna utföra en handling (Säljö, 2015). I Lukas 

upplevelser finns ingen beskrivning av hur lång tid det tog för honom att utveckla förmågan 

till självständigt arbete, men han upplever att han nu behärskar förmågan till självständigt 

arbete, vilket han inte gjorde när han gick i grundskolan. För Lukas blev den avgörande 

stödstrukturen, scaffolding, att han direkt fick hjälp av lärarens tydliga förklaringar. Arbetet 

blev självständigt när läraren, efter en kort stund, lämnade för att hjälpa andra elever. I 

klassrummet på grundsärskolan/gymnasiesärskolan behövdes läraren också till andra elever, 

vilket inte hade varit fallet när Lukas undervisats enskilt i grundskolan. Lärarens ständiga 

närvaro bidrog inte till förmågan att arbeta självständigt.  

I den gemensamma undervisningen i grundsärskolan/gymnasiesärskolan är mycket av 

undervisningen individualiserad och undervisningen sker i elevernas egen takt. Eleverna i 

studien upplever detta som en fördel. De är inte längre ensamma om att ha avvikande böcker 

och arbetsmaterial. Lukas upplever att kunskapsinnehållet var lagom svårt i 

grundsärskolan/gymnasiesärskolan. I det sociokulturella perspektivet finns då 

kunskapsinnehållet i den närmaste utvecklingszonen, proximala utvecklingszonen, där nya 

kunskaper är nåbara (Säljö, 2015). Det är inte för svårt och inte heller för lätt. Astrid och 

Maria upplever däremot, att i de ämnen de är starka, är kunskapsinnehållet för lätt. Maria 

önskar lära mer i engelska och Astrid är nyfiken på mer kunskap i ämnena SO och NO. 

Anledningen till att det nya lärandet inte sker är att undervisningen i dessa ämnen inte är 

individualiserad. Undervisningen sker gemensamt utifrån att alla elever ska hänga med. Detta 

är en nackdel för Astrid och Maria, som inte får tillräckliga utmaningar. Elevernas 

kunskapsutveckling avstannar inte, utan Vygotskij menar att människor ständigt är under 

utveckling, de förändras genom att appropriera nya erfarenheter. I ämnena matematik och 

svenska är undervisningen individanpassad genom nivågruppering av eleverna i klassen. 

Astrid och Maria upplever då att kunskapsnivån är lagom svår. Denna nivågruppering av 

eleverna i klassen är en scaffolding, som Maria och Astrid ser som en fördel.  
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6.3 Anpassade läromedel 

I samverkan med den mentala artefakten, språket, beskriver eleverna i studien dessutom 

fysiska artefakter som de använde i undervisningen i grundskolan. Maria och Astrid använde 

digitala artefakter, så som iPad och dator. De använde även konkret material, så som pengar i 

matematikundervisningen. För Maria var dessa hjälpmedel inte till någon hjälp och blev inte 

de artefakter hon hade behövt för att förstå kunskapsinnehållet. Det är en central 

utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet att vi kan använda artefakter i lärandet (Säljö, 

2015). Kan vi inte använda artefakterna, blir de inte medierande artefakter som kan visa oss 

världen. Astrid beskriver andra fysiska artefakter, så som ljudböcker och bild-stöd, vilka 

stöttade henne i lärandet. Säljö menar att i den sociokulturella teorin är de fysiska artefakterna 

lika viktiga som den språkliga, mentala artefakten. Säljö menar vidare att i själva verket är de 

artefakter vi använder oftast en förening mellan fysiska och mentala/språkliga resurser. Ett 

exempel på det är i Astrids fall artefakten ljudboken, som använder både det mänskliga 

språket och ljudfilen på iPaden/datorn/mobilen för uppspelning.  

6.4 Lärares stöd 

När eleverna i studien började i grundsärskolan/gymnasiesärskolan upplevde de att lärarna 

hade tid och en särskild god förmåga att förklara. Plötsligt förstod de sådant de inte tidigare 

hade förstått. De hade approprierat ny kunskap. Eleverna i studien upplevde lärarnas tydliga 

förklaringar som en fördel i jämförelse med grundskolan. I det sociokulturella perspektivet 

sker lärande i samspel och kommunikation, språklig och icke-språklig (Säljö, 2015), vilket 

innebär att det är av största vikt att kommunikationen fungerar. Klasslärarna i grundskolan 

upplevdes osäkra och ovana när det gällde undervisning för eleverna i studien. Eleverna tror 

det berodde på att de inte hade erfarenhet av grundsärskola. Vilken utbildning lärarna i 

grundskolan och grundsärskolan/gymnasiesärskolan hade visste inte eleverna i studien, men 

de upplevde alla att lärarna i grundsärskolan/gymnasiesärskolan hade en större förmåga till 

kommunikation kring kunskapsinnehållet. De kunde förklara på ett sätt så eleverna förstod, 

eleverna kunde använda lärarens språk som artefakt för att appropriera ny kunskap. Säljö 

menar att i det sociokulturella perspektivet är läraren en nyckelperson när det gäller att göra 

kunskapsinnehåll och kunskapspraktiker tillgängliga. 

I grundskolan mötte eleverna i studien flera speciallärare i den enskilda undervisningen. 

Eleverna i studien har positiva upplevelser från dessa undervisningstillfällen, trots att de 

arbetade med kunskapsinnehåll de upplevde var för svårt. Lukas och Maria berättar hur 

värdefullt det var när läraren förklarade svåra saker en extra gång och när de gavs scaffolding, 

genom att mattetalen lästes högt av specialläraren. För eleverna i studien var dessa stunder 

med specialläraren avgörande för att de skulle appropriera ny kunskap under sin tid i 

grundskolan, då eleverna i studien alla upplevde undervisning i klassrummet problematiskt. 

För Astrid fick speciallärare i grundskolan en särskild betydelse, då han lockade henne 



38 

 

tillbaka till skolan, efter en tid av skolvägran. Den scaffolding som användes var en tids 

hemundervisning. Stödet av hemundervisning kunde efter en tid plockas bort och Astrid 

återvända till skolan. När det sker utveckling i den proximala utvecklingszonen händer just 

detta. Ju mer av den specifika färdighet som Astrid behärskade, desto mer av stödet kunde 

plockas bort. Astrid blev mer och mer trygg med specialläraren genom undervisning i 

hemmet. Gradvis kunde hemundervisningen minska och Astrid kunde istället fortsätta sin 

undervisning på skolan tillsammans med specialläraren. När Astrid senare började på 

gymnasiesärskolan blev den icke-språkliga kommunikation hon hade med sina lärare en viktig 

artefakt för förmågan att komma till skolan. Astrid upplevde att hennes lärare bekräftade 

henne icke-språkligt, genom att ta sig tid att lyssna, visa förståelse och stort tålamod. Denna 

icke-språkliga kommunikation bidrog till att Astrid kände sig trygg med att komma till skolan. 

6.5 Kamratrelationer 

I grundskolan hade eleverna i studien ett fåtal vänner. När de började i 

grundsärskolan/gymnasiesärskolan fick de fler nya vänner. De nya vännerna upplevdes som 

mer äkta och de upplevde en känsla av samhörighet. Eleverna i studien upplever dessa nya 

vänner som en fördel med grundsärskolan/gymnasiesärskolan. De har nu bra vänner i skolan 

och slipper uppleva mobbing. Den sociala gemenskapen från skolan sprider ringar på vattnet 

och eleverna umgås även utanför skolan. I ett sociokulturellt perspektiv, sker också då lärande 

när de deltar i interaktion med varandra, även om de inte umgås i en situation organiserad för 

lärande (Säljö, 2015). Denna möjlighet var begränsad för eleverna i studien, när de gick i 

grundskolan. Eleverna upplevde att den sociala gemenskapen med klasskompisarna ökade när 

de började på grundsärskolan/gymnasiesärskolan. När eleverna nu umgås finns kunskaper och 

erfarenheter som görs synliga mellan dem i kommunikation. Detta sker under hela livet, i 

skolan, men också utanför skoltid. 
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat i relation till den inledande 

problematiseringen, tidigare forskning och den sociokulturella teorin. 

7.1.1 Enskild undervisning  
Studien visar att den stödinsats, som gavs till alla informanter i grundskolan, var enskild 

specialundervisning med en annan lärare än klassläraren. Den enskilda undervisningen 

utfördes både av speciallärare på skolan och av elevassistenter som var kopplade till klassen. 

När föräldrar står inför valet av skola för sina barn med intellektuell funktionsnedsättning 

frågar de sig vilka resurser som skolan kan erbjuda. Enskild undervisning är det stöd alla 

elever i studien fått i grundskolan. 

Den sociokulturella teorin ser scaffolding som ett stöd under det att eleven ska appropriera en 

ny kunskap. Målet är att stödinsatsen efter hand kan plockas bort (Säljö, 2015). Ingen av 

eleverna i studien beskriver att den enskilda undervisningen minskade eller plockades bort. 

Tvärtom var den enskilda undervisningen i grundskolan bestående och nödvändigt för att 

eleverna skulle utveckla sitt lärande. Säljö menar att i det sociokulturella perspektivet sker 

lärandet genom samspel och kommunikation med andra. I studien upplevde eleverna att 

lärandet gynnades av kommunikation och samspel med specialläraren, men inte i samspel 

med klasskompisarna i klassrummet. Det var när eleven arbetade enskilt med specialläraren 

som svåra saker förklarades en extra gång och eleven kunde appropriera ny kunskap. Den 

enskilda undervisningen med specialläraren blev därför svår att plocka bort.  

Alla elever i studien beskriver den enskilda undervisningen i grundskolan positivt. Den 

positiva upplevelsen av enskild undervisning, delas av eleverna i den tidigare forskningen. 

Forskningsöversikten visar att elever upplever den enskilda en-till-en undervisningen som en 

fördel, särskilt för den akademiska utbildningen (O´Rourk & Houghton, 2008; Norwich & 

Kelly, 2004). O´Rouke och Houghton menar vidare att när det gäller elevernas upplevelser av 

den sociala utvecklingen gynnas den inte av enskild en-till-en undervisning. Detta bekräftar 

två av eleverna i studien. De berättar om hur de upplever saknad efter sina klasskompisar när 

de undervisades enskilt. I skollagen (SFS 2010:800) anges att särskilt stöd skall ges i elevens 

vanliga miljö och att det bara i undantagsfall ges individuellt eller i en särskild grupp. 

Knesting, Hokansson och Waldron (2011) visar i sin forskning att elever hellre sökte hjälp av 

specialläraren i klassrummet än att gå till speciallärarens rum, då de upplevde att de lärde 

känna klasskompisarna bättre genom att stanna i klassrummet. Resultatet i denna studie visar 

att när stödet i särskolan gavs i klassrummet kunde läraren göra stödjande insatser vid behov 

istället för att hela tiden vara vid elevens sida, och stödet kunde gravis plockas bort. I ett 

sociokulturellt perspektiv är målet att scaffolding ska fungera som stöttor under tiden vi lär 

nytt och tas bort när de inte längre behövs.  
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7.1.2 Gemensam undervisning  
När eleverna i studien fick sin fortsatta undervisning i en grundsärskola/gymnasiesärskolan, 

försvann den avskilda en-till-en-undervisningen. Eleverna fick en ny klass med betydligt färre 

elever och undervisningen blev istället gemensam med klassen. I grundskolan hade den 

gemensamma undervisningen upplevts som en nackdel, på grund av klasstorleken och för 

svårt kunskapsinnehåll. Tidigare forskning visar att elever upplever svårigheter med tempot i 

den gemensamma undervisningen i grundskolan (Wong, 2002; Alm & Nilholm, 2010). 

Eleverna i studien upplevde att både tempot och elevantalet sjönk när de började 

grundsärskolan/gymnasiesärskolan. Ett litet antal elever hade i grundskolan setts som en 

särskild undervisningsgrupp, men i grundskolan/gymnasiesärskolan blev det normen för en 

klass och eleverna upplevde nu gemensam undervisning positiv. Antalet vuxna i klassrummet 

var fler, vilket också bidrog till den positiva upplevelsen av gemensam undervisning. Prunty, 

Dupont och McDaid (2012) visade i sin forskning att i särskolan finns det dessutom vuxna i 

form av elevassistenter, vilket bidrog fler vuxna i klassrummet och ansågs som en fördel.  

Tidigare forskning visar att upplevelsen av gemensam undervisning är tudelad. Den 

gemensamma undervisningen ses som en fördel om undervisningen är anpassad med till 

exempel särskilda läromedel, tydliga instruktioner och bild-stöd (Lopez, Etxabe & Montero, 

2016), men som en nackdel om anpassningar saknas i undervisningen (Shah, Travers & 

Arnolds, 2004). I studien upplevde eleverna att alla i grundsärskolan/gymnasiesärskolan 

arbetade med olika uppgifter, utifrån sin individuella förmåga och i sin egen takt. 

Undervisningen var individanpassad och de upplevde alla att den gemensamma 

undervisningen fungerade bra i grundsärskolan/gymnasiesärskolan. När specialläraren 

samtalar med föräldrar som funderar över val av skola, är det värdefullt att veta att 

grundsärskolan kan erbjuda anpassad undervisning tillsammans med andra, som stödjer både 

den akademiska och den sociala utvecklingen.  Shah, Travers och Arnolds studie visade just 

detta, fördelarna med att gå i en särskola var den akademiskt och socialt stödjande miljö. 

Studien visar vidare att även om undervisningen var individanpassad i 

grundsärskolan/gymnasiesärskolan och till och med nivågrupperad, upplevde två av eleverna 

att det fanns gemensam undervisning som utgick ifrån att alla skulle hänga med. Det innebar 

att dessa elever upplevde undervisningen för lätt. Shah, Travers och Arnold (2004) visar i sin 

forskning att nackdelarna i grundsärskolan, i jämförelse med grundskolan, visade sig vara en 

begränsad läroplan, dålig undervisningskvalitet och lärarnas låga förväntningar. Vygotskijs 

begrepp, proximala utvecklingszonen, hjälper oss förstå hur människan ständigt är i 

utveckling. När vi kan något söker vi ny kunskap (Säljö, 2015). För undervisning i 

grundsärskolan/gymnasiesärskolan innebär det att utvecklingen inte kan stanna av när 

eleverna visat att de kan, utan anpassningar också måste göras utifrån att de kan lära nytt. 

En elev i studien upplevde att han utvecklade förmågan att arbeta självständigt när han kom 

till grundsärskolan. Förmågan utvecklades genom att han fick stöd direkt i klassrummet och 
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att läraren därefter lämnade för att hjälpa andra. Han fick då möjlighet att prova på egen hand. 

Den gemensamma undervisningen samt det specialpedagogiska stödet från läraren bidrog till 

att han utvecklade denna förmåga. Detta kan jämföras med Jones och Hensleys (2012) 

forskning om betydelsen av klassrummens läge när det gäller självbestämmande för elever 

med intellektuell funktionsnedsättning. Deras forskningsresultat visar att eleverna i avskilda 

klassrum upplevde ett lägre självbestämmande och färre valmöjligheter än eleverna i klassrum 

som låg nära andra elever i skolan. Eleverna i dessa klassrum hade möjlighet till kontakt med 

jämnåriga utan sina lärare. De fick pröva på egen hand. Även om en enskild undervisning i 

grundskolan upplevdes som en fördel av eleverna i studien, var det den gemensamma 

undervisningen i grundsärskolan/gymnasiesärskolan som bidrog till att de kunde utvecklas 

vidare och appropriera ny kunskap. I den gemensamma undervisningen i 

grundsärskolan/gymnasiesärskolan fick eleverna också möjlighet att prova utan stöd från 

läraren.  

7.1.3 Lärares stöd 
Resultatet visar att lärarens förklaringar var det bästa stödet för eleverna när 

kunskapsinnehållet upplevdes svårt. Genom samtal och kommunikation med läraren kunde 

eleven få språklig hjälp, mental artefakt, genom begrepp och förklaringar för att komma 

vidare. I grundsärskolan/gymnasiesärskolan upplevde eleverna att lärarna hade tid och en 

särskilt god förmåga att förklara. Studien visar vidare att annat stöd, så som fysiska artefakter, 

inte upplevdes ha samma stödjande effekt. Detta visar att lärarens förmåga att förklara det 

svåra är av stor betydelse och inte kan ersättas endast av fysiska artefakter. Konkret material, 

så som pengar till stöd i matematiken och iPad med matte-spel, stöder inte lärandet om inte 

kunskap finns om hur det ska användas. Denna kunskap kan en lärare bidra med. Med hjälp 

av den sociokulturella teorin kan vi förstå att lärande främst sker i samspel och 

kommunikation med andra (Säljö, 2015). Eleven lär av den mer kunnige personen, i det här 

fallet läraren, som har kunskapen om hur den fysiska artefakten kan stödja lärandet. Genom 

kommunikation och samspel visar läraren hur artefakten används.  

I forskningsöversikten beskriver elever betydelsen av lärares stöd på flera sätt. Resultanten i 

studien ligger i linje med artiklarna i forskningsöversikten. I sin forskning visar De Schauwer, 

Van Hove, Mortier och Loots (2009) att eleverna upplever sig särskilt nöjda med de lärare 

som förstår dem. Eleverna i studien upplever att lärarna i grundsärskolan/gymnasiesärskolan 

visade dem stor förståelse och upplevde det som en fördel. Prunty, Dupont och McDaid 

(2012) och Mineur (2013) visar i sin forskning att lärarna i särskolan upplevdes bry sig mer 

och ha större kunskap om vad eleverna behövde. Eleverna i studien delar denna upplevelse. 

Knesting, Hokansson och Waldron (2011) visar i sin forskning att elever som är vana att få 

avskild undervisning av en speciallärare hade lättare att be om hjälp av specialläraren i 

klassrummet. De upplevde nyttan med lärarens stöd. Eleverna i studien upplevde 

speciallärarens enskilda undervisning som en fördel och uppskattade att få direkt hjälp av 

läraren i klassrummet när de bad om den. Studiens resultat bekräftar tidigare forskning från 
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forskningsöversikten, som presenterats kring elevers upplevelser av lärarnas kompetens i 

grundskolan och grundsärskolan.  

Eleverna i studien upplevde sina klasslärare i grundskolan som osäkra och ovana när det 

gällde deras undervisning. Det var i den enskilda undervisningen med specialläraren som 

eleverna kunde arbeta med svårigheter de hade med kunskapsinnehållet. Det finns risker med 

att endast förlita sig på speciallärarens kompetens och helt lämna över ansvaret för 

utbildningen till specialläraren. Forskning har visat att om specialläraren varit sjuk har 

undervisningen ställts in och klassläraren har inte kunnat fortsätta undervisningen (Byrnes & 

Rickards, 2011). I grundsärskolan/gymnasiesärskolan arbetar speciallärare i klassrummet 

tillsammans med elever och elevassistenter. Genom att specialläraren delar ansvaret med 

elevassistenten kan undervisningen fortsätta när specialläraren är frånvarande. Den 

sociokulturella teorin hjälper oss förstå att lärande sker när elevassistenter och speciallärare 

arbetat tillsammans i klassrummet för att stödja eleverna. Vygotskijs tankar om lärande 

bygger på en grundläggande ojämlikhet (Säljö, 2015). Eleven lär av någon som är mer 

kunnig. I detta fall lär elevassistenten av specialläraren, genom att de samarbetar kring 

undervisningen i klassrummet. Genom att läraren och elevassistenten arbetar tillsammans kan 

elevassistenten appropriera kunskapen om hur undervisningen kan genomföras. När 

specialläraren arbetar enskilt med eleven kan kunskapen kring undervisningen inte föras 

vidare och undervisningen avstanna när specialläraren är frånvarande. 

7.1.4 Kamratrelationer 
Eleverna i studie upplever att de fått fler vänner när de började 

grundsärskolan/gymnasiesärskolan. Av forskningsöversikten förstår vi att kamratrelationer 

värderas högt av elever både i grundskolan och i grundsärskolan (Lopez, Etxabe & Montero, 

2016; Shah, Travers & Arnold, 2004; Prunty, Dupont & McDaid, 2012). Resultatet i studie 

följer samma linje. Eleverna i studien upplevde att de hade ett fåtal vänner i grundskolan, men 

att de fick fler och mer äkta vänner när de började i grundsärskolan/gymnasiesärskolan. Detta 

upplevde de som en betydande fördel de värderade högt och som bidrog till trivsel och 

trygghet i skolan. Svensk forskning visar att elever i särskolan upplever sig trygga i den 

sociala samvaro de har i särskolan (Frithof, 2007; Mineur, 2013). Den sociokulturella teorin 

hjälper oss förstå hur viktiga relationer med andra är. Vi utvecklas och lär i samspel och 

kommunikation med andra (Säljö, 2015). Vi behöver sociala relationer för att lära. Elevernas 

upplevelser av ökade sociala relationer är en faktor att beakta, när speciallärare samtalar med 

föräldrar, som funderar över skolplacering till sina barn med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

7.2 Metoddiskussion 

Studiens valda metod var kvalitativa halvstrukturerade djupintervjuer/livshistorieintervjuer. 

Metoden fungerade bra för att belysa elevernas unika erfarenheter. När det empiriska 
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materialet analyserades upptäcktes att det fanns flera likheter i elevernas upplevelser. 

Upplevelser som kan ligga till grund för en enkät där informanter kan värdera hur väl 

upplevelsen stämde med deras egen. Med detta som bakgrund kan det vara möjligt att 

genomföra en kvantitativ enkätundersökning istället. Fördelen med en kvantitativ 

enkätundersökning skulle vara att studien kunde täcka ett större urval, också med den 

tidsbegränsning som finns för en studentuppsats. En annan fördel kan vara att den inbyggda 

maktsymmetri, som Kvale och Brinkman (2014) menar finns mellan forskare och informant i 

en intervjusituation, inte får samma påverkan. Nackdelen med en kvantitativ enkätstudie hade 

varit att möjligheten till följdfrågor hade varit begränsad och varje elevs unika upplevelse 

hade varit svårare att komma åt. Ahrne och Svensson (2016) menar att när vi forskar om 

samhällsprocesser, behöver vi såväl kvantitativa som kvalitativa data. Det kan vara en utmärkt 

strategi att kombinera olika metoder för att få en fullständigare och bättre bild av vad som 

pågår. Studien om elevers upplevelser av grundskolan och grundsärskolan kunde gett en större 

bild med en kompletterande kvantitativ enkätundersökning. 

För att förbättra den valda kvalitativa metoden och få en djupare bild av elevernas upplevelser 

hade det varit värdefullt att intervjua varje elev mer än två gånger. Det hade då funnits tid att 

bygga en relation. En nära relation är värdefull för en forskare med livshistorieintervjuer som 

metod. Öberg (2016) menar att för en forskare som samlar information om en människas liv 

inte kan inta rollen av en främling. 

7.3 Vidare forskning 

Persson (2013) menar att kunskapen om hur elever med funktionsnedsättning har det i den 

svenska skolan är begränsat. Det finns mycket begränsad forskning som ger besked om hur 

eleverna själva upplever sin skolgång. Forskningsöversikten visar dessutom mindre 

internationellt publicerad forskning kring elevers upplevelser av undervisning i särskolan än 

elevers upplevelser av individintegrerad undervisning i grundskolan. Med detta som grund är 

det viktigt att forskning kring särskolan ur ett elevperspektiv utvecklas och utökas. Det 

behövs mer forskning och en mer varierad forskning på området. Forskningen kan vara till 

nytta för lärare och personal i särskolan och grundskolan. Tidigare forskning av Knesting, 

Hokansson och Waldron (2011) menar att genom kunskap om elevperspektivet kan lärare 

lättare planera undervisningen, förstå vilket bemötande eleverna behöver och hur mycket 

valfrihet de mår bra av.  

Uppsatsen gav insikten att elevernas upplevelser påverkades av många saker, 

kamratrelationer, undervisningssituationer och inte minst lärarens förmåga att förklara och 

förstå. Mer kunskap kring hur specialläraren kan stötta eleven både i grundskolan och i 

grundsärskolan kan bidra till utveckling av undervisningen, för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Fokus för framtida studier kan vara vilket stöd eleverna önskar i sin 

utbildning, både i grundskolan och i grundsärskolan. 
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7.4 Avslutande reflektion 

Studiens syfte var att undersöka hur några elever upplevde undervisningssituationer, stöd för 

lärandet och kamratrelationer i grundskolan jämfört med grundsärskolan. Inspirationen till 

studien kom från möten med föräldrar som tvekat kring skolplaceringen för sina barn med 

intellektuell funktionsnedsättning. Studien vill bidra med elevens perspektiv i detta val. De tre 

informanterna i studien har bidragit med sina upplevelser från de båda skolformerna. Hur nära 

sanningen dessa upplevelser ligger har påverkats av den maktsymmetri som finns mellan 

forskaren och informanten. Forskaren har tolkningsföreträdet när det gäller informanternas 

upplevelser och informanten har själv valt vilka upplevelser han/hon berättat om, omedvetet 

eller medvetet.  

Informanterna i studien har berättat om både positiva och negativa upplevelser kring 

undervisningen i grundskolan jämfört med grundsärskolan. Intervjuerna visade hur viktiga de 

anpassade undervisningssituationerna, lärarnas stöd och kamratrelationerna var för 

informanterna. Om de hade fått anpassade undervisningssituationer både inne och utanför 

klassrummet samt lärarnas stöd genom tid och anpassade språkliga förklaringar, hade de 

positiva upplevelserna från grundskolan troligtvis varit flera och informanterna hade haft 

större förutsättningar till lärande i grundskolan. För eleverna hade det varit positivt och för 

föräldrarna hade valet av skolplacering då inte varit svårt.  Behovet av en annan skolplacering 

hade inte funnits. I grundsärskolan/gymnasiesärskolan fick eleverna i studien anpassade 

undervisningssituationer, lärares stöd och kamratrelationer, men blev samtidigt exkluderade 

på grund av sin skolplacering. Ur elevens perspektiv är placeringen i särskolan inte enkel och 

skapar både trygghet och osäkerhet (Mineu, 2013).  
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Bilagor 

Information och förfrågan till rektor 

 
Till: Xxxxxx Xxxxxxx/UTB/Xxxxxxxx@Xxxxxxxx 

Från: Anna Lifvergren/BOU/Xxxxxxxx 

Datum: 2019-01-28 15:24 

Ärende: Examensarbete  

 

Hej Xxxxxx! 

 

Sedan snart tre år tillbaka läser jag till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning. 

Utbildningen går på halvfart och resten av tiden arbetar jag på grundsärskolan som lärare. Nu 

har jag kommit fram till den del i utbildningen som ska bli mitt examensarbete och som ska 

visa att jag kan genomföra en forskningsbaserad studie på egen hand. 

 

Detta är anledningen till att jag skriver till dig. Jag skulle vilja be dig om lov att genomföra 

min studie med hjälp av några av dina elever på gymnasiesärskolan. Min studie ska handla 

om elevers upplevelser av grundskolan jämfört med grundsärskolan. Eleverna i min studie 

behöver ha erfarenhet av båda skolformerna. Jag tror att jag kan hitta några (2-3 st) elever 

med denna bakgrund på gymnasiesärskolans nationella program. Syftet är att lyfta fram 

elevernas perspektiv, även om det är vårdnadshavarna som beslutar om elevens skolplacering. 

Elevens röst kan bidra med kunskap om fördelar och nackdelar med de båda skolformerna.  

 

Jag söker din tillåtelse att ta kontakt med lärarna på det nationella programmet och be dem 

dela ut ett informationsbrev om studien till de elever de ser tillhör målgruppen. Därefter 

planerar jag att kontakta eleverna personligen och fråga om deras tillåtelse att delta i studien. 

Tanken är att vid två tillfällen samtala med var och en om deras unika upplevelser. Samtalen 

hoppas jag kunna genomföra någonstans i gymnasiesärskolans lokaler, då det påverkar 

elevernas trygghetskänsla positivt.  

 

Jag bifogar informationsbrevet som jag skrivit om min studie. Det är formulerat efter 

rekommendationer ur God Forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) och med elever i särskolan 

i åtanke.  

 

Med förhoppning om ett samtycke från din sida. 

 

Mvh Anna Lifvergren 
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Informationsbrev till elever 

 

 

 

 

28 januari 2019  

 

Information om undersökningen av elevers upplevelser av grundskola och grundsärskola 

 

I min utbildning till speciallärare vid Karlstads Universitet vill jag intervjua elever om deras 

upplevelser av att gå i grundskolan jämfört med att gå i grundsärskola och skriva om det i en 

uppsats. Jag är nyfiken på att veta vad elever tycker varit bra och vad som varit mindre bra. I 

min studie vill jag prata med 2 eller 3 elever som gått i både grundskolan och grundsärskolan. 

Jag letar efter elever att prata med på det nationella programmet på din gymnasiesärskola. 

Därför har du fått detta brev.  

 

Om du vill bli intervjuad vill jag träffa dig två gånger. Varje gång ca 45 minuter. Frågorna 

kommer att handla om hur du upplevt din skoltid i grundskolan och grundsärskolan. Jag har 

frågor med mig, men först och främst är det din berättelse jag är intresserad av. Jag kommer 

till din skola, så pratar vi i något rum vi lånar av skolan. Jag kommer att spela in och inte 

skriva ner det vi säger. Detta gör jag för att kunna lyssna noga när vi träffas.  

 

Du får själv bestämma om du vill bli intervjuad. Om du bestämmer dig för att vara med kan 

du ändå ångra dig när du vill. Du behöver inte berätta varför du inte vill. Det är bara om du 

vill bli intervjuad som jag kommer att skriva om det du berättar för mig. Det du berättar för 

mig kommer jag se till att inte andra får reda på. Jag kommer bara använda det i min egen 

uppsats och inte berätta om det för någon annan. När jag skriver om intervjuerna i min 

uppsats kommer jag att se till att den som läser inte kan förstå att det är du som varit med. När 

min uppsats har blivit godkänd och jag har fått betyg av Karlstads Universitet kommer jag att 

förstöra allt det du berättat. Min färdiga uppsats kommer att finnas att läsa på webbplatsen 

DiVA.  

 

När vi ska träffas bestämmer vi tillsammans. Jag kommer maila eller ringa dig för att fråga 

om du vill vara med och bli intervjuad.  

 

Karlstads universitet är ansvariga för dina personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få alla uppgifter 

som finns om dig och få fel rättade. Du har även rätt att be dem radera, begränsa eller att 

klaga på hur de använt dina personuppgifter hos Datainspektionen. Om du vill prata med 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet mailar du till dpo@kau.se. 

 

 

Med Vänliga hälsningar 

 

Anna Lifvergren, tel. XXX-XX XX XXX 

 

mail:  xxxxxxxxXXX@xxxxxx.xxx.xx  xxxx.xxxxxxxx@xxx.xx (handledare)        

mailto:xxxxxxxxXXX@xxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxx.xxxxxxxx@xxx.xx
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 Samtyckesblankett 

                                    

 

 

 

 

Jag har fått information om undersökningen av elevers upplevelser av grundskola och 

grundsärskola, hur den kommer att gå till samt om att jag när som helst får ångra mig om att 

vara med.  

 

Jag vill vara med i undersökningen och bli intervjuad. Samtalen får spelas in.  

Namn: ______________________________________ 

Ev. vårdnadshavare: ______________________ __________________________ 

Ort och datum: ________________________________ 

 

Kontaktuppgifter: 

Anna Lifvergren, tel. XXX-XX XX XXX 

mail:  xxxxxxxxXXX@xxxxxx.xxx.xx             xxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx (handledare)        
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Intervjuguide 

 

 

Berätta om vilka skolor du gått. Hur gammal var du och hur länge gick du i de olika skolorna? 

  

Vad kommer du ihåg om din skoltid innan du började på gymnasiet? 

 

Vilka fördelar och nackdelar upplevde eleverna med undervisningssituationerna i 

grundskolan och grundsärskolan? 

 

Vad berättar eleverna om kamratrelationer i grundskolan och i grundsärskolan? 

 

Hur såg en vanlig dag i grundskolan ut? Vad gjorde du? Vad brukade hända? 

  

Hur kunde en bra lektion i grundskolan se ut? Hur arbetade ni? Tillsammans - enskilt? 

 

Var hade du din arbetsplats i grundskolan? I klassrummet, enskilt, tillsammans med andra 

klasskompisar, utanför klassrummet? Hade du flera arbetsplatser? Hur kommer det sig? 

 

Vad tyckte du om att jobba med när du gick i den vanliga grundskolan? Hur kommer det sig? 

 

Hur lärde du dig bäst, enskilt med läraren eller tillsammans med klasskompisarna?  

 

Vad var det bästa med att gå i en vanlig klass? Hur kommer det sig? 

  

Fanns det något du inte tyckte fungerade eller var svårt? Vad? 

 

Vad skulle du vilja ändra på i grundskolan? Hur kommer det sig? 

 

Hur förändrades din skola när du började i grundsärskolan? 

 

Hur såg en vanlig dag i grundsärskolan ut? Vad gjorde du? Vad hände? 

 

Hur kunde en bra lektion i grundsärskolan se ut? Hur arbetade ni? Tillsammans – enskilt? 

 

Var hade du din arbetsplats i grundsärskolan? I klassrummet, enskilt, tillsammans med andra 

klasskompisar, utanför klassrummet?  

 

Hur såg din arbetsplats ut? Hade du flera arbetsplatser? Hur kom det sig? 

 

Vad tyckte du om att jobba med i grundsärskolan? Hur kom det sig? 

 

Hur lärde du dig bäst i grundsärskolan, enskilt med läraren eller tillsammans med dina 

klasskompisar?  

 

Vad var det bästa med att gå i grundsärskolan? 

 



52 

 

Fanns det något du inte tyckte fungerade eller var svårt i grundsärskolan? Hur kom det sig? 

 

Vad skulle du vilja ändra på i grundsärskolan? 

 

Vilket stöd för lärandet upplevde eleverna de fick i grundskolan och i grundsärskolan? 

 

Hur upplevde eleverna lärarnas stöd i grundskolan och i grundsärskolan? 

 

Vilken hjälp fick när du gick i grundskolan?  

 

Vem fick du hjälp av? Lärare, speciallärare, klasskompisar, elevassistenter? Hur många lärare 

fanns det i klassrummet? 

 

Fick du tillräckligt med tid för dina skoluppgifter i grundskolan? 

 

Fick du använda särskilda hjälpmeddel, så som dator, särskilda böcker mm.? 

 

Vad var den bästa hjälpen för dig när det var svårt? 

 

Hade du önskat mer hjälp? I så fall, vilken hjälp? 

 

Förändrades hjälpen när du började grundsärskolan? Hur? 

 

Visste din lärare i grundskolan vad du behövde för hjälp? Hur märkte du det? 

 

Visste din lärare i grundsärskolan vad du behövde för hjälp? Hur märkte du det? 

 

Frågade din lärare vad du tyckte att du behövde hjälp med? 

 

 

 


