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Abstract 
This study is a phenomenographical, qualitative interview study with the purpose of 

investigating a parental perspective on the phenomenon of their child´s change of schools 

forms from compulsory school to compulsory school for pupils with learning disabilities 

during middle school or high school. Six parents were interviewed about their perceptions of 

the phenomenon change of school type.  Parents also describe their perceptions around the 

treatment from the special compulsory schools and what their child's school situation is like 

after change of school type.  Parents' perceptions have been categorized and the variations of 

beliefs around the phenomenon are presented. The results show that parents understand the 

type of school change in different ways: successful, unsuccessful, stigmatizing and 

unstimulating. The change of school type is perceived as successful when the students feel 

more secure, perceive reasonable demands in their education and the parents feel involved in 

school activities. The change of school type is perceived as unsuccessful when the student 

does not always want to participate in the compulsory school for pupils with learning 

disabilities, the staff does not work well and when the change of school type was a struggle to 

implement. A clear result is the parents` perception that students feel stigmatized and 

depressed by the school form enlistment. The students realize their limitations and understand 

that options for future studies and working life are limited. The category low proficiency goal 

for the students describes how parents perceive that special compulsory school has low 

expectations of students. 
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Sammanfattning 
Den här undersökningen är en fenomenografisk kvalitativ intervjuundersökning med syfte att 

studera fenomenet skolformsbyte ur ett föräldraperspektiv då deras barns bytte skolform från 

grundskola till grundsärskola under mellanstadiet eller högstadiet. Sex föräldrar har 

intervjuats angående deras uppfattningar kring fenomenet skolformsbyte. Föräldrarna 

beskriver också sina uppfattningar runt bemötande från grundsärskola samt hur deras barns 

skolsituation ser ut efter skolformsbytet. Föräldrarnas uppfattningar har kategoriserats och de 

variationer av uppfattningar som finns kring fenomenet presenteras.  

Resultatet visar att föräldrarna uppfattar skolformsbytet enligt fyra olika 

beskrivningskategorier: lyckat, misslyckat, stigmatiserande samt understimulerande. 

Skolformsbytet uppfattas som lyckat då eleverna blir tryggare, känner rimliga krav i 

undervisningen och föräldrarna känner delaktighet i verksamheten. Skolformsbytet uppfattas 

som misslyckat då eleven inte alltid vill delta i grundsärskolans verksamhet, personalen 

fungerar inte bra och skolformsbytet var en kamp att genomföra.  

Ett tydligt resultat är föräldrarnas uppfattning att eleverna känner sig stigmatiserade och 

nedstämda av sin skolformsplacering. Eleven inser sina begränsningar och förstår att 

valmöjligheter inför framtida studier och arbetsliv är begränsad. Kategorin understimulerande 

beskriver hur föräldrar uppfattar att grundsärskolan inte ställer tillräckligt höga krav på 

eleverna vad det gäller kunskapsutveckling och arbetsliv. 
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1. Inledning  
Under mina år som pedagog i särskolan har jag insett hur tät och viktig kontakten mellan 

personal och föräldrar till elever i särskolan är. Vi är många pedagoger som kommunicerar 

dagligen med föräldrar på olika sätt genom kontaktböcker, meddelanden av olika slag, 

personligt eller via telefonen. Föräldrarna är en viktig del i vårt arbete kring eleverna och de 

spelar en stor roll i elevens tillvaro. Om föräldrarna är nöjda och engagerade i 

skolverksamheten är förutsättningarna större att även eleverna fungerar bra i skolan (Suskys, 

Dumciene  och Lapeniene, 2015; Lendrum, Barlow och Humphrey, 2015).  

Andelen inskrivna elever i grundsärskola är större i de högre årskurserna än i de lägre 

årskurserna. Av dagens särskoleinskrivna elever går 8 % i årskurs ett och 16 % i årskurs nio 

(Skolverket 2011). Detta betyder att en del av dagens grundsärskoleelever startat sin 

utbildning i grundskolan men efter en tid sker ett byte av skolform då eleven inte når upp till 

grundskolans kunskapskrav. I Skolverkets allmänna råd för mottagande i grundsärskola 

(2013) sägs det att elever i behov av stöd kan finna sig tillrätta i grundskolans tidigare år även 

om kunskapskraven inte nås. Vid senare skolår blir inlärningssvårigheter och sociala 

färdigheter svårare för eleven och frågan kring vilken målgrupp eleven tillhör väcks.  När 

denna situation uppkommer inleds en utredning och en inskrivning i särskola kommer till 

stånd om eleven uppfyller de kriterier som krävs för att skrivas in i grundsärskolan. Under 

denna process ska förälder regelbundet underrättas och informeras om förloppet (Skolverket 

2013). 

När en utredning inleds kring en elev får familjen en tätare kontakt med skolan genom möten 

och samtal i olika former. I denna studie kommer jag att undersöka hur dessa föräldrar 

uppfattar sitt barns byte av skolform, vilka känslor det väckte, vilka förväntningar man hade 

på nya skolformen och vilket bemötande man fick från grundsärskolan när bytet skett. Detta 

intresserar mig då jag som speciallärare i särskolan är ett av verktygen i detta möte och 

skolformsövergång. I denna studie vill jag alltså studera kontakt, bemötande, förväntningar, 

tankar och uppfattningar som föräldrarna kan ha runt sitt barns skolgång. Bacon och Causton-

Theoharis (2013) samt Chu (2014) säger att det finns både positiva men även negativa tankar 

kring specialundervisning. Det finns föräldrar som känner sig otrygga när de möter den 

specialpedagogiska världen och det finns föräldrar som måste kämpa för att deras barn ska få 

den specialundervisning som föräldrarna anser att barnen har rätt till. Forskningen visar också 

att kommunikation mellan skola och föräldrar inte alltid fungerar på grund av till exempel 

kulturella skillnader eller negativa erfarenheter med tidigare skolor (Bacon och Causton-

Theoharis, 2014; Chu, 2014). Föräldrar kan också uppleva en kluven känsla kring valet av 

skolform för sitt barn. Samtidigt som de känner att de egentligen inte har något val, upplever 

föräldrarna ändå en positivitet kring specialundervisning (Bajwa- Patel och Devecchi 2014). 

Jag tror att det kan vara viktigt att skapa ny kunskap och förståelse för föräldrars upplevelser 

då deras barn byter skolform. Tanken är att beslutet om skolformsbyte ska tas för elevens 

bästa och i samförstånd mellan hem, skola och huvudman (SFS 2010:800 kap.7 § 5). Om 

arbetet med skolbytet ska ske gemensamt, är det av största vikt att skolan bemöter föräldrar på 

ett bra sätt och informerar sig om deras uppfattning kring verksamheten. I denna 

undersökning vill jag bidra med ny kunskap kring föräldrars upplevelser av skolformsbyte 

som kan bidra till att skapa bra förutsättningar för ett gott samarbete mellan speciallärare och 

föräldrar till elever med funktionsnedsättningar. 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka föräldrars uppfattningar av fenomenet skolformsbyte 

när deras barn byter skolform från grundskola till grundsärskola.  

 

 

1.2 Frågeställningar 
Frågeställningarna lyder enligt följande: 

 Hur uppfattar föräldrar sitt barns byte från grundskola till grundsärskola? 

 Hur uppfattar föräldrar bemötandet från grundsärskolan som verksamhet? 

 Hur uppfattar föräldrar sitt barns skolsituation i grundsärskolan idag? 

 

  



 

 
3 

2. Bakgrund   
I detta kapitel ger jag en bakgrund till föräldrars möjligheter till påverkan och skyldigheter i 

fråga om deras barns skolgång och skolformsplacering. Här presenteras också skolans 

skyldigheter och ansvar utifrån skollagen, läroplaner och andra styrdokument. 

2.1 Centrala begrepp 
Intellektuell funktionsnedsättning: 

Flera olika begrepp används inom litteraturen för att beskriva kognitiva svårigheter. Ineland, 

Molin och Sauer (2013) skriver att begreppen har utvecklats över tid från sinnesslö, 

handikappad, utvecklingsstörd till dagens intellektuell funktionsnedsättning och 

funktionshindrad. Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga. Denna nedsättning innebär att utvecklingen har avstannat eller 

är ofullständig, i första hand gällande den kognitiva och språkliga förmågan. Det kan också 

finnas svårigheter i den motoriska och sociala förmågan. Ineland m.fl. (2013) använder 

begreppet utvecklingsstörning och säger att enligt IQ tester är en person utvecklingsstörd om 

intelligenskvoten understiger 70. Man säger att personer med lindrig utvecklingsstörning (IQ 

55-70), är människor med en social och kommunikativ förmåga och möjligheter till ett relativt 

självständigt vuxenliv. För att bli mottagen i grundsärskolan måste eleven ha en 

utvecklingsstörning, det vill säga ett IQ under 70 (Skolverket 2013). I studien används 

begreppet intellektuell funktionsnedsättning men även de begrepp som respektive författare 

använder i litteratur och forskningsartiklar. 

Integrering/Inkludering: 

Integrering är ett begrepp som började användas under 1960- talet då grundskolan infördes. 

Integrering innebär att barn från segregerade skolformer ska kunna delta i grundskolans 

verksamhet. Under 1980- talet formades begreppet inkludering som innebär att eleven inte ska 

anpassas till skolan, utan skolan ska anpassas till eleven. Inkludering innebär att eleven bör få 

möjlighet att känna gemenskap, meningsfullhet och delaktighet i skolans verksamhet, ingen 

ska exkluderas (Persson 2013). Inkluderingsbegreppet innebär alltså att eleven inte ska 

anpassas till skolan utan skolan ska anpassas till eleven och de behov som finns hos var och 

en oavsett förutsättningar. Utmaningen ligger i att se olikheter som en resurs. Både begreppen 

inkludering och integrering är ideologiska begrepp som beskriver en process och ett tillstånd 

där alla är en del av helheten, ingen utesluts. En elev kan ha en individintegrerad skolgång 

som innebär att eleven går i sin grundskoleklass men följer grundsärskolans kursplan (Ineland 

m.fl. 2013). En elev kan också tillhöra grundskolan men få sin undervisning inom 

grundsärskolan, så kallad omvänd integrering (SFS 2010:800).  

Grundsärskola: 

Grundsärskolan ger elever med en utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter 

elevens individuella förutsättningar. Undervisningen syftar till personlig och social utveckling 

samt kunskap om samhället och världen. I grundsärskolan läser eleverna efter 

grundsärskolans läroplan men kan också undervisas i grundskolans ämnen.  Grundsärskolan 

är nioårig med ett frivilligt tionde år och gymnasiesärskolan är en fyraårig utbildning 

(Skolverket 2013).  
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2.2 Skollagen 
I Skollagen (2010:800) kapitel 7 § 5 står det att utredning om mottagande i särskolan ska ske i 

samråd barnets vårdnadshavare och i kapitel 4 § 12 anges det att vårdnadshavare för barn i 

förskolan och för elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskola och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen (SFS 

2010:800). 

2.3 Läroplaner 
Skolverket (2011) säger under rubriken 2.4 Skola och hem att skolan och vårdnadshavaren har 

ett gemensamt ansvar för eleverna och deras skolgång. Tillsammans ska man forma de bästa 

förutsättningarna så att barnen får en så bra utveckling och lärande som möjligt. All personal i 

skolan ska samarbeta med vårdnadshavare så mycket som möjligt för att på så sätt utveckla 

skolans innehåll. Som lärare och speciallärare har vi ett uppdrag att hela tiden hålla kontakt 

med vårdnadshavare för att på så sätt dela information om barnets kunskapsutveckling, trivsel 

och situation i skolan. Dessutom är det också en pedagogs ansvar att hålla sig informerad om 

hur elevens personliga situation och vardag ser ut. Samtidigt bör man respektera elevens 

integritet. Under rubrik 2.7 Bedömning och betyg står det att lärare har ett ansvar att 

underrätta vårdnadshavare om elevens studieresultat och även vilka behov eleven har, detta 

ska ske med jämna mellanrum. Även rektor har ett ansvar i fråga om kontakten mellan hem 

och skola. Punkt 2.8 Rektors ansvar tydliggör rektors ansvar som innebär att kontakten mellan 

hem och skola ska ske då problem eller svårigheter uppstår i elevens skolgång. Det ska också 

finnas ett väl utvecklat samarbete mellan hemmet och skolan kring skolans mål och arbetssätt. 

2.4 Barnkonventionen och Salamancadeklarationen 
FN:s barnkonvention (2006) betonar barnens rättigheter ifråga om att barns grundläggande 

behov ska tillgodoses, barn ska skyddas, få uttrycka sin mening och bli respekterade. 

Konventionsstaterna är de stater i världen som har ratificerat FN:s konventioner för barnet 

rättigheter och därmed bundit sig juridisk att genomföra konventionen (Utrikesdepartementet, 

2006). Barnkonventionen, säger i artikel 5 att konventionsstaterna har skyldighet att 

respektera föräldrars ansvar, rättigheter och skyldigheter så att barnet utvecklas på bästa sätt. 

Artikel 29 behandlar frågan om barns rätt till undervisning och säger att barnet har rätt att 

utvecklas till sin fulla förmåga både fysiskt, psykiskt och personligt. Vidare sägs det också att 

genom undervisning ska barnet kunna utveckla respekt för föräldrarna (Utrikesdepartementet, 

2006). Vi ser här att både barnen, och även föräldrarna i viss mån, ska respekteras och 

skyddas enligt barnkonventionen. 

I Unescorådets Salamancadeklaration vägleder man regeringar och organisationer i fråga om 

undervisning för barn i behov av särskilt stöd. Här uppmanas makthavare att uppmuntra och 

underlätta medverkan från föräldrarnas sida i samband med undervisning av barn med behov 

av särskilt stöd. Föräldrar ska ges information, ha möjlighet att välja den utbildning som deras 

barn är i behov av, samt uppmuntras att övervaka och stödja sitt barns inlärning (Svenska 

Unescorådet 2006).   

2.5 Sammanfattning 
Som lärare i grundsärskolan har vi alltså flera styrdokument att förhålla oss till vad det gäller 

samarbete hem och skola och samtliga tar upp föräldrarnas delaktighet i skolverksamheten. 

Riktlinjerna säger att samarbete behövs för elevens utveckling och skolverksamheten bör 

respektera föräldrarna. Vidare ska skolan erbjuda inflytande och slutligen är det också skolans 
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uppgift att hålla förälder informerad om elevens kunskapsutveckling. Sammanfattningsvis 

uttrycks att ett gott och nära samarbete mellan pedagog och förälder är av största vikt för 

elevens utveckling. 
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3. Forsknings och litteraturöversikt. 
Denna översikt inleds med en kortare redogörelse för grundsärskolans framväxt samt hur ett 

utrednings och inskrivningsförfarande ser ut. Då det är svårt att finna en exakt motsvarighet 

till den svenska grundsärskolan i internationell forskning beskrivs här forskning och litteratur 

inom specialundervisning i kombination med föräldrarollen. Jag presenterar även forskning 

kring föräldrars upplevelser av skolformsbyte mellan grundskola och specialundervisning i 

olika former. 

3.1Grundsärskolans framväxt 
År 1842 fick vi reformen Svensk folkskolestadga med argumentet att Sverige behövde 

folkundervisning. Under 1900-talet formades århundradet då barnet fick en egen röst. 

Utbildning blev viktig för alla och samhället börjar diskutera utbildning och lärande i ett 

barnperspektiv. Samtidigt utspelades två världskrig under århundradet och samhället fick en 

medvetenhet runt demokrati. För att försvara och utveckla demokratin blev utbildning en 

nödvändighet (Lundgren, Säljö och Liberg, 2012). 

År 1944 infördes lag om undervisning för sinnesslöa men redan i industrialiseringens 

begynnelse formades tankar kring att även sinnesslöa kunde fostras till goda arbetare, 

uppfostringsanstalter och idiotskolor började växa fram.  Åren 1950-70 var viktiga årtionden 

för svensk utbildning med många nya reformer. Även omsorger kring psykiskt 

utvecklingsstörda trädde i kraft i och med en ny lag 1968. Denna lag reglerade utbildning för 

psykiskt utvecklingsstörda. Fortfarande fungerade verksamheten både som skola och vård 

men i och med lagstiftning i mitten av 1980 -talet flyttades särskolan från omsorgslagen till 

skollagen och i mitten av 1990- talet blev särskolan integrerad i den kommunala skolan 

(Ineland m.fl., 2013).  

Grundsärskolan organiseras som den nioåriga grundskolan. Grundsärskolan har samma 

ämnen men med andra mål och betygskriterier, en annan timfördelning samt högre individuell 

anpassning utifrån elevens förmåga. Inom grundsärskola finns också inriktningen 

träningsskola avsedd för elever med större svårigheter och som har svårt att tillgodogöra sig 

undervisning i grundsärskolan (Skolverket, 2011). Gymnasiesärskolan är fyraårig och 

innehåller nationella och individuella program, flera med praktisk yrkesinriktning (Ineland m. 

fl.,2013). 

3.2 Utredning och inskrivning 
Enligt skollagen ska ett barn med utvecklingsstörning tas emot i grundsärskolan om barnet 

inte förväntas nå upp till grundskolans kunskapskrav (SFS 2010:800). Holmberg, 

Bråkenheilm, Norrman och Fenell (2005) använder sig av begreppen lindrig psykisk 

utvecklingsstörning eller lindrig mental retardation och beskriver hur personens IQ ligger 

mellan 70 och 50. Personen ska också ha svårigheter med att förstå krav som ställs inom 

minst två av följande områden: kommunikation, personlig säkerhet, fritid, hälsa, 

personlig/socialt eller skola/arbete. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av 

en pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk bedömning i samråd med elevens 

vårdnadshavare. Ett beslut om mottagande prövas alltid av elevens hemkommun. Kommunen 

ska följa förvaltningslagen som innebär att vårdnadshavare, elev och utredare har ett 

ömsesidigt informationsutbyte där alla parter kommer till tals. Är eleven över 16 år läggs stor 

vikt vid elevens egen röst (SFS 201:800 ). Om utredning visar att eleven ska placeras i 

grundsärskola är det sedan vårdnadshavare som beslutar om så ska ske. Huvudman har dock 
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möjlighet att gå emot vårdnadshavares beslut om synnerliga skäl föreligger i fråga om barnets 

bästa. Vad synnerliga skäl innebär beskrivs inte i skollagen då detta avgörs i varje enskilt fall 

(Skolverket, 2013). 

Skolverkets allmänna råd för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola (2013) 

beskriver föräldrarnas roll i proceduren kring grundsärkoleinskrivning på följande vis: 

Föräldrarna är ytterst beslutande när det gäller placering av en elev i grundsärskolan och ska 

ha insyn i processen. En utredning inför eventuell inskrivning i grundsärskolan består av en 

pedagogisk, social, psykologisk och medicinsk utredning och föräldern måste ge sitt 

medgivande till att dessa utredningar genomförs. Om föräldern väljer att inte låta utreda sitt 

barn ska skolan ändå ge det särskilda stöd som eleven behöver. När en utredning visar att 

eleven tillhör grundsärskolans målgrupp väljer föräldern den skolform eleven ska tillhöra. 

Väljer föräldern grundskola och motsätter sig en inskrivning i grundsärskolan kan 

hemkommunen ändå skriva in barnet i grundsärskolan om synnerliga skäl föreligger och detta 

sker för elevens bästa. Vad som är synnerliga skäl anges inte i skollagen utan avgörs i varje 

individuellt fall. Denna möjlighet ska endast användas i undantagsfall och bör motiveras 

noggrant (Skolverket, 2013). Föräldrar har alltså en stor makt ifråga om en 

grundsärskoleinskrivning för sitt barn. Tideman (1998) beskriver att många föräldrar vittnar 

om att inskrivningen var den enda möjliga utvägen, då deras barn inte kunde få de resurser 

som barnet behövde i grundskolan. En grundsärskoleinskrivning kan vara enda möjlighet som 

finns för att få tillgång till resurser och kompetens till sitt barn. Föräldrar upplever att de inte 

har något reellt val och inga realistiska alternativ finns till att motsätta sig en inskrivning 

(Tideman, 1998). Både Tideman (1998) Byrne (2013) säger att föräldrar upplever att de 

saknar kunskap och förståelse för skolsystemet och sina rättigheter. Många föräldrar säger att 

frågan om inskrivning tas upp av skolan och som förälder saknar man kunskap om 

skolväsendet. 

3.3 Föräldraroll och föräldraengagemang 
Föräldraengagemang fyller en stor funktion vad det gäller elevers skolgång och skolresultat 

(Chu, 2014; Sukys, Ducience och Lapienene, 2015).  Om föräldrar känner stor delaktighet i 

sitt barns skolgång, då eleven är i behov av särskilt stöd, leder detta till att föräldern känner 

mindre stress och större självförtroende kring sitt barns undervisningssituation. Vid god 

kontakt mellan skolan och föräldern upplever också föräldrarna att de har möjlighet att 

påverka sitt barns skolsituation (Sukys m.fl., 2015). Föräldrars engagemang och relationer 

med skolan har en positiv påverkan på elevers skolresultat (Lendrum m.fl., 2015). Relationen 

mellan ett barn i behov av särskilt stöd och föräldern är ofta tätare och mer intensiv än hos ett 

barn som inte har några funktionsnedsättningar (Strnadova och Evans 2013). Flera olika 

forskningsrapporter säger att föräldrarnas utbildningsnivå och sociokulturella status har 

inverkan på elevers skolresultat (Sukys m.fl., 2015; Lendrum m.fl., 2015; Byrne, 2013). Även 

engagemanget för elevens utbildning påverkas av föräldrarnas ekonomi och utbildning (Sukys 

m.fl.., 2015; Lendrum m.fl., 2015; Bryne, 2013). 

Lendrum m.fl., (2015) beskriver hur strukturerade och återkommande samtal med föräldrar 

till barn med inlärningssvårigheter i Storbritannien leder till ett bättre studieresultat för 

eleverna och en mer positiv relation mellan hemmet och skolan. Studien beskriver hur 

föräldrar till barn med inlärningssvårigheter ibland har en ovilja att engagera sig i sina barns 

studier då föräldrarna själva kan ha dåliga erfarenheter av skolor och studier. Lendrum m.fl., 

(2015) menar i studien att återkommande strukturerade samtal två gånger per år, där samtalet 

följer likartad mall, kan vara välfungerande samtal. Vidare bör samtalet vara helt inriktat på 
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individens omständigheter i utbildningen och samtalet bör ledas av samma pedagog vid varje 

tillfälle. Uppfylls dessa punkter leder strukturerade samtal till en bra skolsituation för eleven, 

enligt studien. Här syns hur studien på flera sätt beskriver en motsvarighet till våra svenska 

utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalen uppfyller de beskrivna kriterierna att återkomma två 

gånger per år, följa en mall och ske tillsammans med elevens mentor.  

I Sukys m.fl. (2015) studie från Litauen sägs det att föräldrars utbildningsnivå spelar en viktig 

roll i fråga om engagemang kring sitt barns skolarbete. Föräldrar med lägre utbildningsnivå 

tycker sig inte kunna stötta sina barn på samma sätt ifråga om läxhjälp och dessutom anser 

föräldrarna att lärarna har en högre utbildning och vill i och med detta inte ifrågasätta lärarnas 

arbete. Har föräldrarna en högre utbildning engagerar de sig mer och ger en större stöttning 

till sina barn i skolarbetet. Studien visar också att när eleverna är yngre engagerar sig 

föräldrarna mer i skolarbetet än när eleverna är äldre. Vad det gäller elever i behov av särskilt 

stöd menar Sukys m.fl., (2015) att lärare som inte har stor erfarenhet av att undervisa elever i 

behov av särskilt stöd ställer sig avvaktande till uppgiften och detta leder till en sämre relation 

med hemmet. Om läraren har större erfarenhet av dessa elever blir kontakten bättre och 

studien visar också att en inkluderande undervisningsmiljö för barnet leder till ett större 

engagemang från föräldrarnas sida. Författarna anser att detta arbete skulle kunna utvidgas 

genom att skolledare och pedagoger skapar stödgrupper och seminarier för att stötta 

föräldrarna i deras roll. 

3.4 Samarbete hem och skola 
Chu (2014) presenterar en studie kring kommunikationen mellan pedagoger och två elever i 

behov av särskilt stöd med kinesisk bakgrund i USA. I denna studie framkommer det hur 

viktig kommunikation mellan hemmet och skola är. Då en elev är i behov av särskilt stöd och 

det dessutom föreligger kulturella skillnader, är det extra viktigt att det finns positiv och 

öppen kommunikation mellan lärare och förälder. Collier, Keefe och Hirrel (2015) beskriver 

hur viktigt samarbete mellan pedagog och förälder är. I studien beskrivs en metod för att 

specialpedagoger ska forma ett så bra samarbete som möjligt och i arbetet studeras 

föräldrarnas röster i fråga om kommunikation mellan hem och skola. Denna information 

förmedlas till blivande specialpedagoger då flera pedagoger upplever det svårt att få ett bra 

samarbete då eleven har en funktionsnedsättning. Studien säger att det är viktigt att lyssna på 

föräldrar till barn med funktionsnedsättningar för att få vetskap om deras individuella 

livssituation.  

Även om kommunikation mellan hem och skola fungerar väl, så upplever en del föräldrar till 

elever med funktionsnedsättningar att de inte har något inflytande kring skolsituationen och 

familjerna kan känna sig underlägsna skolpersonalen (Bacon och Causton-Theoharis, 2012). 

Som lärare är det viktig att skapa en god grund i samarbetet med hemmet. Löwenborg och 

Gislason (2002) beskriver föräldrasamverkan där tydlighet är en viktig beståndsdel. 

Relationen mellan lärare, elev och förälder bör präglas av goda relationer där eleven sätts i 

centrum och läraren och föräldern har en professionell relation. Föräldrakontakten byggs upp 

genom goda samtal och läraren bör se helheten runt eleven för att förstå barnets beteende. 

 

3.5 Skolformsbyte 
I denna forskningsöversikt studerats forskning kring elever som byter skolform på varierande 

sätt, dels vid olika stadieövergångar eller också byte från grundskola till olika former av 

specialundervisningsgrupper, allt ur ett föräldraperspektiv. Frolin, Kueng-Fung Sin och 
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Maclean (2013) säger att när en elev behöver byta skolform är det många viktiga aspekter att 

ta ställning till. Grundläggande aspekter kring ett skolformsbyte är kommunikation mellan 

olika parter och strategiska riktlinjer. Känslorna kring en övergång från skolformer eller till 

vuxenlivet föregås även ofta av oroskänslor hos föräldrarna. Studien visar att föräldrar känner 

trycket från skolans värld att ett skolformsbyte måste genomföras, att detta är skolans önskan. 

Även Bacon (2012) menar att föräldrar upplever att de har ett litet inflytande över hur 

besluten fattas kring elevens skolplacering. Detta leder till att vissa föräldrar känner sig 

manade att kämpa för sina barns skolgång och välbefinnande. I Bajwa-Patel och Devecchi 

(2014) diskuteras föräldrarnas valmöjligheter av skolform för barn i behov av särskilt stöd i 

Storbritannien. Rapporten säger att denna process är komplicerad då föräldrarna upplever att 

de har få valmöjligheter och behöver kompromissa mellan de akademiska eller sociala 

aspekterna av sitt barns skolgång. 

Föräldrarna oroar sig för den stigmatisering som kan drabba barnet från omvärlden och många 

föräldrar efterfrågar dessutom en skolgång som ger deras barn de sociala och personliga 

färdigheter som en människa behöver som vuxen (Strnadova och Evans, 2013). När en 

förälder behöver välja en skolform för sitt barn då barnet är i behov specialpedagogik, finns 

två faktorer som spelar in enligt Byrne (2013), dels att dessa föräldrar i större utsträckning tar 

råd av yrkesverksamma i skolan och dels att arten och graden av elevens funktionsnedsättning 

spelar roll inför valet. 

Strnadova och Evans (2013) säger i sin forskning att skolformsbyte eller övergång till 

vuxenvärlden sällan är en plötslig händelse då föräldrarna är medvetna om kommande 

skolformsövergångar. Det viktigaste för de intervjuade föräldrarna i undersökningen är att 

deras barn blir trygga unga vuxna med vänskapsband och sociala färdigheter, samt med god 

sysselsättning och ekonomiskt oberoende. Föräldrarna oroar sig för en social isolering för sitt 

barn, både under dess barndom och senare i vuxenlivet. Dessa sociala aspekter upplever 

föräldrarna som mycket viktiga och de påtalar vikten av att den sociala träningen finns med 

som en del av elevernas läroplan under hela skoltiden. Lärarna bör arbeta medvetet och 

strategiskt med elevens sociala utveckling enlig föräldrarna.  

Frolin m.fl., (2013) beskriver en fallstudie med en elev i behov av särskilt stöd i Hong Kong 

och hur processen kring skolformsbyte sett ut. Kommunikationen mellan familjen och skolan 

fungerade inte fullt ut då modern önskade mer stödundervisning kring eleven då svårigheter 

förelåg medan skolan förespråkade placering i särskild undervisningsgrupp vilket mamman 

inte accepterade. I detta fall valde mamman att själv söka efter en annan form av specialskola 

för sin son. Denna process  var mycket krävande. Till slut ledde detta till ett val av skola som 

erbjöd mycket inkluderande undervisning med stöd, struktur och en god relation mellan hem 

och skola utvecklades. Eleven mottogs väl och skolan accepterade elevens svårigheter då 

skolans filosofi vara att ta emot en tredjedel elever i behov av särskilt stöd och undervisa alla 

utifrån deras behov. Undersökningen visar att den första skolan gav mycket lite stöd vid 

skolformsbytet och inga nationella riktlinjer förkommer i landet för att strukturera upp ett 

strategiskt samarbete mellan skolor och föräldrar. Detta är helt nödvändigt inför framtiden 

enligt författarna. 

I en undersökning av Choen-Podvey, Hinojo och Koenig (2010) angående små barn som byter 

från förskola till specialskola visas det att föräldrar till barn med funktionsnedsättning 

upplever skolformsövergång som oroande  men i slutänden ändå  bäst för barnet. Artikeln 

säger vidare att kommunikation är nyckeln till framgång vid skolformsbytet och att det är 

viktigt att föräldrar känner sig involverade. Som nyckelframgångar för ett gott skolformsbyte 
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framhåller författarna förberedelser och kommunikation kring övergången, delaktighet för 

familjen samt möjlighet för föräldrarna att delta i beslut. Studien visar också vikten av 

kommunikation mellan yrkesgrupper inom skolan såsom terapeuter, speciallärare, övriga 

lärare som är involverade kring familjerna.  

Tideman (1998) gjorde en undersökning som visserligen är äldre men ändå intressant i min 

studie då undersökningen berör delar av det område jag vill undersöka. Studien heter ”I 

gränslandet mellan grundskola och särskola- intervjuer med föräldrar till barn som blivit 

individuellt integrerade”. Undersökningen består av ett tjugotal intervjuer med föräldrar till 

barn som bytt skolform vid olika tidpunkter under skoltiden. Studien tar upp områdena 

inskrivningsförfarande, elevens sociala relationer och självbild före och efter inskrivning 

enligt föräldrarna. Vidare beskrivs föräldrarnas upplevelser av omvärldens attityder i samband 

med inskrivning samt deras uppfattning av undervisning och bemötanden från särskolan. 

Undersökningen visar att föräldrarna upplevde att inskrivning i särskolan var den enda 

möjligheten för deras barn att få det stöd barnet behövde i sitt skolarbete och föräldrarna 

upplevde att inskrivningen skedde av ekonomiska skäl från skolans sida. Föräldrarna kände 

liten möjlighet till inflytande över inskrivningen och inga andra alternativ till skolgång fanns 

att tillgå. Då samtliga elever i undersökningen fortfarande var individuellt integrerade i sin 

grundskolklass hade inte inskrivningen påverkat barnen socialt eller känslomässigt. Flera 

föräldrar upplever att det drabbar hela familjen då ett barn har svårigheter i skolan samt att 

omgivningens bemötande är både positiv och negativt.  Föräldrarna är överlag nöjda med 

pedagogernas arbete i undervisningen och skolsituationer men känner mindre tilltro till 

skolledning och experter. Överlag är föräldrarna nöjda med undervisningen, men de är ändå 

kritiska till särskola som skolform. Sortering av elever upplevs som negativ och flertalet anser 

att grundskolan borde ha alla resurser som behövs för att hjälpa alla elever, oavsett svårigheter 

(Tideman, 1998). 

3.6 Föräldrars tankar om specialundervisning 
I flera rapporter konstateras det att föräldrar har varierande tankar kring specialundervisning. 

Gershwin-Mueller och Buckley (2014) undersöker speciellt fäders tankar kring 

specialundervisning. Många studier baserar sig på mödrars erfarenheter, studier kring fäder 

och deras erfarenheter av specialpedagogik är mycket knappa. I studien visar det sig att 

pappor ofta känner sig mindre delaktiga i sitt barns skolgång, mycket på grund av att en stor 

del är kvinnlig personal i skolan samt att mödrar tar större ansvar i vården av barn i behov av 

särskilt stöd. Många fäder säger att de själva måste börja ta ett större ansvar.  Andra aspekter 

kring föräldrar och specialundervisning är att föräldrar till barn med en lättare intellektuell 

funktionsnedsättning visar en större vilja till en inkluderande undervisning jämfört med 

föräldrar till elever med en måttlig eller svår funktionsnedsättning. De föräldrar som valt en 

specialskola till sina barn förefaller vara mest nöjda med sina barns skolgång då sociala och 

personliga aspekter spelar en större roll än akademiska resultat (Byrne, 2013). 

Bacon och Causton-Theoharis (2013) menar att specialundervisning måste ske i samarbete 

mellan hem och skola och studien säger att elever som fått rätt skolform i relation till sin 

funktionsnedsättning leder till att eleven får en känsla av tillhörighet och ett progressivt 

lärande. Bacon och Causton-Theoharis (2013) menar vidare att föräldrar måste kämpa för sina 

barn och deras rättigheter till specialundervisning samt att pedagoger i skolan måste inse den 

komplexitet det innebär att undervisa barn i behov av särskilt stöd. Att som förälder inse att 

man har ett barn som är i behov av särskilt stöd kan vara problematiskt. En nyckel till 

framgång är en god kommunikation med pedagoger och skolan men det faktum att eleven 
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behöver extra stöd innebär ett större och mer djupgående engagemang av föräldrarna för att 

stötta sitt barn i dess skolgång (Cohen-Podvey, m.fl., 2010). Westling-Allodi (2007) beskriver  

svenska föräldrars erfarenheter av specialundervisning. Författaren beskriver  hur 

specialundervisning för elever med  intellektuellt funktionshinder har vuxit fram i Sverige 

under nittonhundratalet. Artikeln använder begreppet specialskola men översatt till svenska 

blir begreppet grundsärskolan då det är den verksamheten som författaren beskriver. Åtta 

föräldrar intervjuades angående tankar kring deras barns skolgång. Resultatet visar varierande 

uppfattningar där vissa föräldrarna  anser att specialskolan, det vill säga särskolan, är en 

tillfredsställande och  viktig resurs för deras barn. Dessa föräldrar ansåg att denna skolform 

var de bästa för deras barn då det var den mest fördelaktiga miljön för lärandet och den 

sociala utvecklingen. De föräldrar som hade en mer negativ uppfattning om skolformen 

poängterade faktumet att eleverna blev segregerade från andra elever i grundskolan. Dessa 

föräldrar ansåg att även om barnet har ett intellektuellt funktionshinder så borde svensk 

grundskola kunna ta emot alla slags barn. Några föräldrar ställde sig både positiva och 

negativa till en segregerad skolform. Dessa menade att skolformen var en bra miljö med goda 

resurser och en lugn inlärningsmiljö samtidigt som skolformen segregerade eleverna. Några 

föräldrar kritiserade också  lärarnas låga förväntningar på elevernas utvecklingspotential.  

3.7 Sammanfattning forskningsöversikt 
Forskningsöversikten visar bland annat att ett engagemang från föräldrarnas sida i sitt barns 

skolgång spelar en stor roll i elevens resultat. Kommunikationen mellan hem och skola är 

viktig och upplevelserna kring ett skolformsbyte är tudelat. I ovanstående forskningsartiklar 

beskrivs hur eleverna byter från grundskola till olika former av specialskolor alternativt 

skolbyten från ett stadie till ett annat.  Vissa artiklar behandlar byte mellan olika skolor där 

föräldrarna väljer till exempel andra orter för sitt barn skolgång. En gemensam upplevelse 

bland föräldrarna i undersökningarna är en tudelad känsla. Eleven får mer stöd och resurser i 

sin skolgång vid olika former av skolformsbyte, samtidigt har man som förälder inte har något 

val. Barnet måste helt enkelt få det stöd som specialundervisningen erbjuder för att klara sina 

kunskapsmål. Forskningsöversikten visar också att många föräldrar upplever att de måste 

kämpa för sina barn för att undervisningen ska fungera. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Denna undersökning fokuserar på ett föräldraperspektiv vid skolformsbyte och föräldrars 

uppfattningar av grundsärskola som skolform. Genom intervjuer undersöks föräldrars 

erfarenheter och uppfattningar med fenomenografi som metod och teoretisk utgångspunkt.  

Denna teori är  lämplig i studien då syftet är att studera föräldrars uppfattningar om sitt barns 

skolformsbyte och skolsituation.   

4.1 Fenomenografi 
Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats där intresset riktar sig mot människors och 

deras uppfattningar av olika företeelser i omvärlden. Man utgår från att olika företeelser kan 

ha olika innebörd för olika människor (Uljens, 1989). Denna metod skapades vid Göteborgs 

universitet av en grupp forskare. Gruppen kallades Inom-gruppen och bestod av bland annat 

Frence Marton och Shirly Booth. Man ville kartlägga hur olika människor uppfattar olika 

fenomen och forskarna konstaterade att det verkar finnas ett begränsat antal uppfattningar om 

ett visst fenomenen (Larsson & Knutsson-Holmström, 2012). Marton och Booth (2000) 

beskriver fenomenografi på följande vis: 

Fenomenografin har sin grund i ett intresse för att beskriva fenomen i världen såsom andra betraktar 

dem, och att avtäcka och beskriva variationer i det avseendet, i synnerhet i ett pedagogiskt 

sammanhang. (Marton och Booth, 2000, s. 146) 

När forskaren beskriver ett fenomen, är det en beskrivning av variationer av uppfattningar i en 

grupp och inte en beskrivning av enskilda röster (Marton och Booth, 2000). Fenomenografin 

undersöker andra ordningens perspektiv som innebär att undersöka hur någon upplever något, 

här finns inget sant eller falskt. Första ordningens perspektiv däremot undersöker hur något är, 

det vill säga fakta (Larsson & Knutsson-Holmström 2012). Marton och Booth (2000)  skriver 

att fenomenografins grund är att undersöka sätt att erfara någonting och även variationen i sätt 

att erfara. När människor till exempel lyssnar på något eller försöker lösa ett problem 

upptäcker de saker på ett begränsat antal kvalitativt skilda sätt. Dessa olika sätt formar 

tillsammans en helhet. Larsson (1986) säger att skapandet av kategorier är resultatet. Om man 

presenterar olika kategorier av uppfattningar kan detta leda till att de som tar del av resultatet 

förändrar sitt sätt att tänka om fenomenet och får en förståelse för resonemanget. Denna 

förståelse får då ett pedagogiskt syfte och kan bidra till kunskap och reflektion. Enligt Marton 

och Booth (2000) är variationerna av sätt att erfara mycket viktiga i fenomenografin. Man 

söker det totala antalet sätt att erfara något, eller i alla fall det totala antal sätt som är relevanta 

och tillgängliga för just den grupp människor som man undersöker. I den här undersökningen 

kring föräldrars uppfattning av sitt barns skolformsbyte är förhoppningen att den kunskap som 

kommer fram leder till nya insikter hos blivande speciallärare. Fortsättningsvis beskrivs nu 

viktiga begrepp inom fenomenografin nämligen, fenomen, första och andra ordningen, 

beskrivningskategorier och utfallsrum. 

4.2 Fenomen 
Feno betyder bringa i dagen och grafi betyder beskriva. Ett fenomen är något som visar sig för 

oss, något som inte har koppling till tid och rum (Larsson och Knutsson-Holmström, 2012). 

Det som är grundläggande i fenomenografin är hur något visar sig för människan, hur något 

framträder, hur något uppfattas. Ändelsen ”-grafi” betyder beskriva något, alltså beskriva hur 

något uppfattas av en människa (Uljens 1989). Grundinställningen är att teorin vill studera 

innebörden av fenomen, att beskriva hur något framstår för människor, inte hur något är 

(Larsson 1986). 
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4.3 Första och andra ordningens perspektiv 
Första ordningens perspektiv handlar om fakta, alltså vad som kan observeras, själva 

fenomenet är i fokus.  Den andra ordningens perspektiv innebär att beskriva hur någon 

uppfattar något, forskaren intresserar sig inte för fenomenet i sig utan för hur fenomenet 

uppfattas (Larsson, 1986). En fenomenografisk forskningsrapport studerar alltså hur en grupp 

människor uppfattar något och baserar sig på andra ordningens perspektiv (Larsson och 

Knutsson- Holmström, 2012). 

Uljens (1989) använder termerna primära och sekundära fenomen för ovanstående begrepp. 

Vid en fenomenografisk analys delas fenomenen upp i primära och sekundära fenomen där 

det primära fenomen innebär något som avgränsas i någon form, fysiskt eller psykiskt till 

exempel ett föremål eller text. Sekundära fenomen är fenomen som inte kan avgränsas 

innehållsmässigt, till exempel fenomen inom inlärning, socialisering eller fostran. Sekundära 

fenomen uttrycks genom en språkgemenskap och en beteckning av mänsklig aktivitet. Marton 

och Booth (2000) säger att andra ordningens perspektiv är ett perspektiv som måste intas när 

man samlar material och gör analys. Detta innebär att forskaren ska försöka se fenomen och 

situationer ur motpartens synvinkel och att försöka uppleva den personens erfarenheter. Som 

undersökare är det viktigt att man här tar ett steg tillbaka från sina egna erfarenheter av 

fenomenet. I denna studie undersöks föräldrars erfarenheter kring skolformsbyte i ett andra 

ordningens perspektiv. 

4.4 Beskrivningskategorier 
Fenomenografiska studier fokuserar på variationer och syftet är att upptäcka kvalitativt skilda 

kategorier av olika sätt att erfara fenomen. Skillnader mellan variationer kan vara både mellan 

individer och inom en individ, alltså kan beskrivningarna tillämpas både inom en grupp och 

på olika aspekter hos en individ. När forskaren beskriver skilda sätt att uppfatta ett fenomen är 

detta en ofullständig beskrivning av fenomenet, men det är denna ofullständiga beskrivning 

som är den aktuella beskrivningen. Som forskare strävar man också efter att beskriva det 

totala antalet variationer som finns att erfara ett fenomen (Marton och Booth 2000). 

När alla uppfattningar om ett eller flera fenomen är insamlade ska utsagorna beskrivas och 

kategoriseras. De olika kategorierna ska vara distinkt skilda från varandra och beskrivas i en 

eller att par tydliga meningar. Här ska tankemönstret i intervjugruppen visa de olika sätt man 

kan förstå ett fenomen, det vill säga, inte hur en individ ser på fenomenet utan hur gruppen ser 

det hela (Larsson och Knutsson-Holmström 2012). Tre kriterier hos beskrivningskategorierna 

bör uppfyllas. De enskilda kategorierna bör ha tydlig relation till undersökningens fenomen, 

kategorierna bör ha en logisk relation till varandra som bör vara hierarkisk samt att systemet 

bör vara sparsamt. Detta innebär att så få kategorier som möjligt bör användas, men den 

kritiska variationen måste ändå ringas in (Marton och Booth, 2000). Utsagorna ska 

kategoriseras i grupper så att innebörden i utsagorna skiljs åt. Här kan ibland två olika 

personer analysera samma datamaterial för att på bästa sätt fånga variationerna i materialet 

(Uljens 1989). 

4.5 Utfallsrum 
Marton och Booth (2000) säger att beskrivningskategorierna, det vill säga sätt att erfara, utgör 

enheten utfallsrum. Utfallsrummet är en sammansättning beskrivningskategorier som omfattar 

grupperingar av aspekter av ett fenomen och relationen mellan dem. Larsson & Knutsson- 

Holmström (2012) beskriver även begreppet utfallsrum som en sammanställning av 
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beskrivningskategorierna. Här ska forskaren beskriva, inte bara de basala kategorierna, utan 

även hur de förhåller sig till varandra. Man placerar oftast den kategori som innehåller de 

mest basala uppfattningar i toppen eller botten och sedan byggs det på med de kategorier som 

är mer komplexa, detta formar en karta som gestaltar gruppens kollektiva förståelse av ett 

fenomen. 

4.6 Sammanfattning Fenomenografi 
En uppfattning är inte en åsikt utan en oreflekterad grund, något man håller för självklart.  

Syftet med en fenomenografisk studie är ett försöka förstå en del av vårt samhälle bättre och 

kanske förändra de människor som tar del av resultatet (Larsson 2011). Fenomenografi syftar 

till att avslöja olika sätt att erfara olika fenomen och se variationerna i människors sätt att 

erfara (Marton och Booth, 2000). Kärnan i analysen av materialet är att se både likheter och 

skillnader, att jämföra de olika svaren men det är också viktigt att ha mycket klart för sig 

vilket fenomen man verkligen vill undersöka. Vid urvalet av intervjupersoner gäller det att 

finna respondenter inom en speciell grupp där alla kan tillföra nya uppfattningar. Vad gäller 

kategoriseringen är det viktigt att kategorierna är väl förankrade i intervjumaterialet och att 

kategorierna är kvalitativt skilda åt (Larsson 1986). Då mitt syfte är att undersöka föräldrars 

uppfattning av fenomenet skolformsbyte är fenomenografi en bra teori att arbeta med. Genom 

denna teori kan jag analysera mitt intervjumaterial och på så sätt finna flera olika variationer 

av uppfattningar. 
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5. Metodologisk ansats och val av metod 
I denna studie undersöks några föräldrars uppfattningar och erfarenheter av deras barns 

skolformsbyte samt deras varierande sätt erfara fenomenet skolformsbyte och bemötande från 

den nya skolformen. Det är alltså föräldrarnas uppfattningar som står till grund i arbetet.  

5.1 Ansats 
I denna studie har jag valt en kvalitativ metod med löst strukturerade intervjuer och en 

kvalitativ fenomenografisk ansats. Enligt Larsson (2005) bör det finnas en harmoni mellan 

forskningsfrågan, antaganden om forskning, datainsamling, analysteknik och det studerade 

fenomenets natur i en kvalitativ forskningsmetod. Vetenskapligt arbete ska vara en väl 

sammanfogad konstruktion.  

Kroksmark (2007) säger att ansatsen i fenomenografi innebär att olika uppfattningar måste få 

möjlighet att träda fram under intervjun, även grunden till hur uppfattningen är beskaffad.  

Forskningsansatsen relaterar till människors uppfattningar i en viss situation där det 

uppfattade innehållet är det centrala och denna verklighet ska göras så stor rättvisa som 

möjligt. Fenomenografi är en avbildande och beskrivande ansats som inte i första hand 

berättar hur något är, utan beskriver hur något kan vara i ett personligt perspektiv.  

5.2 Val av metod 
Som metod i undersökningen används intervjuer, som bygger på att forskaren får en kunskap 

om något den inte känner till och på kort tid kan man få vetskap om flera människors 

reflektioner kring ett samhällsfenomen. Ett samtal etableras på djupare nivå och den 

intervjuade ger en inblick i personliga frågor eller den sociala verklighet som vederbörande 

upplever (Ahrne och Eriksson-Zetterquist, 2011). Kroksmark (2007) beskriver 

fenomenografiska intervjuer som en öppen frågemetod där ett djupintresse spelar en stor roll. 

Intervjuarens uppgift är att synliggöra innehållet för intervjupersonen och på så sätt nå 

intervjupersonens uppfattning framför åsikt. Uppfattningar är nära relaterade till den direkta 

erfarenheten och därigenom måste metoden nå fram till informantens uppriktiga uppfattningar 

i ämnet. 

Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2011) säger att metoden löst strukturerade eller 

semistrukturerade intervjumetoder används för att få en så bred bild som möjligt. Denna 

metod innebär att frågorna inte är helt standardiserade utan frågeställaren är mer fri att hitta 

andra angreppssätt och ställa följdfrågor under samtalets gång. Fördelen med denna metod är 

att man kan anpassa frågorna efter situationen och därigenom få mer nyanser och dimensioner 

i sitt resultat. Händelseförlopp och situationer kan beskrivas på ett annat plan än när ett 

standardiserat frågeformulär används. Larsson och Knutsson-Holmström (2012) beskriver hur 

fenomenografi är en metod som syftar till att kartlägga olika uppfattningar av ett fenomen 

genom intervjuer och undersökaren försöker kartlägga ett mönster kring de uppfattningar som 

framkommer. Individuella intervjuer med öppna frågor är alltså den metod som är att föredra i 

fenomenografiska studier.  Trost (1997) beskriver kvalitativ intervju som en metod att komma 

åt livet, hur en människa tänker, handlar, resonerar och känner. Då syftet är att undersöka 

föräldrars uppfattningar, upplevelser och tankar kring sitt barns skolformsbyte är kvalitativ 

intervjumetod en lämplig metod. Larsson och Knutsson-Holmström (2012) säger att 

individuella intervjuer är den mest lämpliga metoden vid fenomenografiska studier. 

Fokusgrupper, till exempel, fungerar inte lika bra då olika gruppdeltagare associerar i olika 



 

 
16 

banor och samtalet får inte det djup som krävs för att identifiera deltagarna genuina 

uppfattningar. 

5.3 Urval  
I denna studie studeras ett föräldraperspektiv på skolformsbyte från grundskolan till 

grundsärskolan. I inledningsskedet kontaktades grundsärskolor och gymnasiesärskolor i tre 

kommuner för att få kontakt med föräldrar. En första kontakt etablerades med skolledare och 

andra ansvariga personer och missivbrevet (bilaga 1) och samtyckesformulär (bilaga 2) 

delades ut till skolornas grundsärskoleelever. Detta tillvägagångssätt valdes för att få 

genomföra intervjuer med helt okända föräldrar. Efter att ha väntat i tre veckor och även gjort 

en påminnelse per telefon till skolledarna skapades ändå inga kontakter. En farhåga inför 

arbetet var att det kanske skulle bli svårt att få informanter. Ahrne och Eriksson-Zetterquist 

(2011) säger att då man är intresserad av en speciell grupp människor kan det ibland vara 

svårt att få tag på informanter. Även Loseke (2013) beskriver olika problem som kan stötas på 

vid sökandet av informanter. Här beskrivs olika praktiska problem som kan uppkomma, till 

exempel svårigheter att hitta människor med rätt bakgrund och människor som verkligen vill 

delta i undersökningar. Slutligen skapades ändå en kontakt med en skolledare och pedagog 

där det fanns kontaktuppgifter till ett antal föräldrar.  På så sätt kontaktades till slut sju olika 

föräldrar som var villiga att delta i min undersökning. Larsson och Knutsson- Holmström 

(2012) säger att en fenomenografisk studie bör bestå av ett tjugotal informanter för att 

upptäcka de uppfattningar som finns av ett fenomen, men även vid tio informanter kan en 

undersökning genomföras. Det var svårt att finna fler informanter så undersökningen baseras 

på detta mindre antal. 

Antalet informanter varierar allt efter syftet med studien, men ett vanligt antal kan vara 5-25 

personer. Färre intervjuer med väl planerade frågor och bra analys kan ge mer än ett stort antal 

informanter (Kvale och Brinkmann, 2014).  Strax innan sista intervjun skulle genomföras 

drog sig en förälder ur, så slutligen intervjuades sex olika mammor som berättade om sina 

uppfattningar och erfarenheter då deras barn bytt skolform. I detta arbete blev inte urvalet 

slumpmässigt utan ett bekvämlighetsurval som innebär att respondenterna är mer eller mindre 

kända. Bekvämlighetsurvalet är inte det allra bästa urvalet (Billhult och Gunnarsson 2012). 

Larsson (1986) menar att vid en fenomenografisk studie är det viktigt att urvalet av informant 

är varierande, vid ett slumpmässigt urval kan man riskera att få svar som alla representerar 

samma uppfattningar och tankar. Det är därför viktigt att sprida sina intervjuer bland flera 

olika grupper av människor. De föräldrar som slutligen intervjuades hade barn i årskurs nio 

eller gymnasiesärskolan. Detta val gjordes för att skolformsbytet skulle ligga några år tillbaka 

i tiden. Larsson och Knutsson-Holmström (2012) säger vidare att vid en fenomenografisk 

studie är det viktigt att urvalet av informanter är personer med olika erfarenheter och 

bakgrund för att få en så rik och varierad bild som möjligt av fenomenet. Även om urvalet var 

relativt få till antalet, så formades ändå urvalet med en viss variation ifråga om bostadsort, 

ålder och utbildning. De föräldrar som intervjuades är Ann, Elsa, Carina och Tone som är 

mammor till barn på gymnasiesärskolan. Asta och Gun är mammor till högstadieelever i 

grundsärskolan. (Samtliga namn är fingerade). 

5.4 Genomförande 
Intervjuarbetet inleddes med att skapa en intervjuguide (bilaga 3). I en fenomenografisk 

undersökning bör intervjufrågorna formas som ingångsfrågor. Dessa är identiska i varje 

intervju men samtalet kring ingångsfrågorna varierar mellan varje intervju för att 
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informantens uppfattning ska bli så tydlig som möjligt (Larsson, 1986).  Även Larsson och 

Knutsson-Holmström (2012) påpekar att ingångsfrågorna är centrala i en fenomenografisk 

studie. Vid intervjutillfället används endast ett fåtal övergripande frågeställningar som 

samtalet rörde sig kring. Att genomföra en pilotintervju är viktigt för att till exempel träna sig 

på att avstå från egna inlägg som kan störa informantens berättelse. Vid detta tillfälle provas 

även teknik och ingångsfrågornas upplägg (Larsson & Knutsson-Holmström, 2012). Innan 

intervjuerna genomfördes gjordes en pilotintervju med en annan förälder. Frågorna fungerade 

bra, men ett tillägg gjordes samt ett förtydligande på en av frågorna.  För övrigt kändes 

frågorna relevanta och det var ett lämpligt antal frågor som täckte in det planerade 

samtalsområdet. De sex intervjuerna genomfördes hemma hos samtliga informanter utom i ett 

fall då vi var i mitt hem. Miljöerna var avskilda, trygga och lugna för informanterna. Det är 

viktigt att miljön är så ostörd som möjligt (Ahrne och Eriksson-Zetterquist, 2011). Mina 

intervjuer spelades in på en liten bärbar dator. Kvale och Brinkmann (2014) säger att datorn 

som  verktyg innebär att intervjuaren ges frihet att koncentrera sig på ämnet och intervjuns 

dynamik. Inspelning ger också möjligheten att dokumentera pauser, sinnesstämning och 

tonfall. 

Intervjusituationen inleddes med en presentation kring intervjuns upplägg och syfte i form av 

missivbrevet. Då mina informanter handplockats genom telefonkontakt och inte fått mitt 

missivbrev på posten fick personen först läsa igenom brevet i lugn och ro för att sedan ta del 

av samtyckesformuläret. Kvale och Brinkman (2014) påpekar att iscensättandet av en intervju 

är mycket viktigt. Intervjuaren bör skapa en så god kontakt som möjligt till sin informant och 

skapa en situation fylld av respekt och öppenhet och även vara mycket tydlig med sitt syfte 

med intervjun. De genomförda intervjuerna tog mellan 20 och 45 minuter. Kvale och 

Brinkman (2014) menar att det inte finns någon idealisk intervjuperson, några talar mycket 

och länge men ger lite information och tvärt om. Författaren säger att det är intervjuares 

uppgift att få ut så bred information som möjligt av intervjupersonen. I de genomförda 

intervjuerna var en kortare, tre medellånga och två av dem längre. I fyra av intervjuerna 

ställdes flera följdfrågor och i de två längre berättade informanterna mer självständigt. En 

kvalitativ studie med halvstrukturerade frågor innebär att man under intervjun kan ställa 

följdfrågor.  Under intervjuerna ställdes följdfrågor som hela tiden belyste det fenomen som 

skulle undersökas. Det är viktigt att reflektera över att inte ställa ledande frågor eller påverka 

intervjupersonen i någon riktning. Larsson (1986) menar att i fenomenografisk forskning bör 

man inte ställa ledande frågor då detta erbjuder svar i en viss uppfattning. Samtidigt säger 

ändå författarna att detta egentligen inte fungerar i vekligheten fullt ut, men det är viktigt att 

sträva efter denna hållning, några enstaka ledande frågor sannolikt inte påverkar utfallet.  

Kvale och Brinkmann (2014) säger däremot att ledande frågor bör användas mycket mer i 

kvalitativ forskning för att verifiera informanters svar. I de kortare intervjuerna ställdes fler 

frågor och informanten stöttades mer i berättelsen medan i de två länge behövde det bara visas 

ett intresse för berättelsen med nickningar och hummande medhåll. 

5.5 Bearbetning och analys 
Materialet transkriberades samma dag som intervjuerna hade blivit genomförda, detta för att 

känslor och upplevelser av intervjusituationen fortfarande skulle vara i färskt minne. Att 

skriva ut sitt material är en viktig process då man redan under själva lyssnandet och 

skrivandet lär känna sitt material och påbörjar analysarbetet under detta arbete (Ahrne och 

Eriksson-Zetterquist, 2011).  Dysthe, Hertzberg och Løkensgard-Hoel (2002) menar att 

analyserandet är en process för att finna beståndsdelar i materialet och för att på så sätt bättre 
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förstå helheten. Genom att ha intervjun nedskriven kan undersökaren se mönster, upptäcka 

motsägelser och få en överblick av materialet (Kvale och Brinkmann, 2014). Kroksmark 

(2007) skriver att fenomenografiska intervjuer ska spelas in och sedan transkriberas ord för 

ord så nära talspråk som möjlig. Texten ska sedan läsas om och om igen för att kunna tolka 

och upptäcka kvalitativa skillnader för att definiera det kollektiva uppfattandet. Detta utgör 

sedan förutsättningen för att ett kategorisystem ska kunna upprättas. Intervjuerna skrevs ned 

ordagrant, för att sedan skrivas ut i pappersform och därefter markerades de rader och partier 

där jag kunde se olika former av föräldrarnas uppfattningar i samband med skolformsbytet 

och bemötandet från grundsärskoleverksamheten. I fenomenografiska studier är det viktigt att 

läsa och reflektera kring sitt material många gånger för att kunna gestalta och kategorisera de 

variationer som finns i uppfattningar. Kärnan i arbetet är att jämföra de olika svaren och söka 

efter likheter och skillnader. Samtidigt bör man integrera kategorierna varsamt med varandra 

så att man är trogen sitt utgångsmaterial (Larsson 1986). Jag läste mitt intervjumaterial flera 

gånger och formade kategorier, jämförde utsagorna samt letade mönster och nyanser. Larsson 

och Knutsson-Holmström (2012) beskriver hur analysarbetet formas genom att man letar efter 

informantens sätt att förstå och handskas med ett fenomen. De olika sätten att förstå skapar 

kategorierna som beskriver fenomenet och dessa kategorier bildar utfallsrummet. 

5.6 Etiska ställningstaganden 
Syftet med studien är att undersöka föräldrars uppfattningar då deras barn fått byta skolform 

från grundskola till grundsärskola. Sex föräldrar har intervjuats och berättat om sina 

upplevelser, erfarenheter och tankar i samband med skolformsbytet. Berättelserna blev både 

personliga och känslosamma och det var viktigt att göra riktiga etiska ställningstaganden i 

samband med intervjuerna och analysen av resultatet.  

Det finns flera forskningskrav att följa, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Informanterna 

informerades om detta i missivbrevet och de fick sedan fylla i samtyckesformuläret innan 

intervjuerna startade. Vetenskapsrådet (2011) säger att informationskravet är ett krav som 

innebär att informanten ska veta syftet med studien samt att det hela bygger på frivillighet, 

som informant har man möjlighet att avbryta sitt deltagande närhelst man vill. 

Samtyckeskravet betyder att personen måste ge sitt samtycke till deltagandet och att man själv 

bestämmer över sitt deltagande. Vidare krav är konfidentialitetskravet som säger att 
personuppgifter och känslig information inte får komma till allmän kännedom, allt material 

ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av det. Inga personnamn och platser nämns vid 

sitt riktiga namn.  Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast skall användas 

till studiens syfte (Vetenskapsrådet 2011). Efter avslutat arbete kommer allt insamlat material 

från undersökningen att förstöras. 

Vid djupintervjuer kan personliga erfarenheter och känslor om och kring både informanten 

och andra personer komma fram. Som undersökare bör man kunna hantera det som kommer 

fram och eventuellt kunna skydda den som intervjuats eller personer i dess närhet (Ahrne & 

Eriksson–Zetterquist, 2011). Fenomenografiska intervjuer är en öppen frågemetod med 

djupintresse där detta karaktäriseras av att intervjuaren vill upptäcka ett inte synlig innehåll 

(Kroksmark, 2007). Intervjuerna blev en slags form av djupintervjuer då deltagarna talade om 

mycket personliga känslor och reflektioner samt uppfattningar om andra människor. Eftersom 

studien inte genomfördes med slumpmässigt utvalda deltagare, utan handplockade föräldrar 

var det viktigt att ha de forskningsetiska principerna i centrum för att hantera dessa personliga 

aspekter. 
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5.7 Studiens tillförlitlighet och giltighet 
Intervjuers styrka är att de går snabbt att genomföra och materialet kan bli förhållandevis brett 

om man använder kvalitativt orienterade intervjuer. Till svagheterna hör att man får det svar 

som informanten ger just då och vid den tidpunkten. Det som sägs kan ha andra syften än vad 

intervjuaren har tänkt sig eller förstår (Ahrne och Eriksson–Zetterquist, 2011). Reliabiliteten, 

det vill säga tillförlitligheten, handlar om huruvida resultatet är tillförlitligt. Skulle svaret bli 

det samma om frågorna ställs på nytt? Validiteten, giltigheten, innebär att man måste veta om 

det man har avsett att mäta eller undersöka har studerats på rätt sätt (Byrman och Bell 2011). 

Även Kvale och Brinkmann (2014) säger att reliabilitet handlar om intervjupersonens svar. 

Skulle en annan forskare få samma svar vid en annan tidpunkt?  Validitet innebär att forskaren 

måste fråga sig om man mäter det man avser att mäta och om undersökningen är trovärdig 

samt speglar studiens syfte och frågeställning. 

I undersökningen angående föräldraperspektivet kring elevers skolformsbyte finns det en viss 

tillförlitlighet då ingångsfrågan och syftet med studien alltid är den samma oavsett hur många 

intervjuer som genomförs. Det är ändå svårt att veta om samma svar skulle komma fram igen 

då undersökningen basera sig på uppfattningar och erfarenheter. Människor kan glömma och 

ändra sig men en viss tillförlitlighet finns i studien.  Larsson (1986) poängterar vikten av att 

frågeställningen är väl avgränsad och att man har mycket klart för sig vilket fenomen som ska 

undersökas. Först då kan det göras en trovärdig analys av materialet. Frågeställningarna var 

tydliga och det fenomen som skulle undersökas stod i centrum under intervjuerna. Giltigheten 

i studien kommer an på syftet i undersökningen och om man verkligen har undersökt det man 

avsåg att undersöka. I denna studie har syftet hela tiden haft en framträdande plats och 

fenomenet skolformsbyte har varit centrum.  

Samtidigt är det viktigt att veta att tolkningen av resultatet inte får representera undersökarens 

personliga uppfattningar. Uljens (1989) säger att en utmaning vid användandet av 

fenomenografi är att man som intervjuare ha sin egen förförståelse av ett fenomen. Det är 

viktigt för studiens validitet att göra en tydlig skillnad av fenomenet i sig och olika aspekter 

av fenomenet. Här är det är bra att definiera sin frågeställning väl. Även Marton och Booth 

(2000) säger att som undersökaren av ett fenomen måste det sättas parantes kring egna 

erfarenheter om fenomenet, i detta fall skolformsbyte, för att inte påverka deltagarnas 

berättelser. Här togs medvetet ett steg tillbaka vid intervjuerna och jag har hela tiden 

reflekterat över att låta mina egna erfarenheter kring fenomenet skolformsbyte stå tillbaka 

genom att inte ställa ledande frågor eller tolka in egna värderingar i informantens utsagor.  

Som undersökare är det viktigt att stå tillbaka och låta deltagens tankar träda fram. Det finns 

en validitet i undersökningen då syfte är klart och tydligt. Genom intervjuer med 

fenomenografin som teoretisk ansats har ett föräldraperspektiv på skolformsbyte studerats 

såsom planerat. 

Ett intervjuunderlag på sex intervjuer är för litet för att kunna säga att studien är 

generaliserbar då underlaget borde ha varit större. Trots bristen på generaliserbarhet, finns ett 

resultat som kunnat sammanställas och det speglar just dessa föräldrars upplevelser och 

uppfattningar kring sitt barns skolformsbyte. De har förmedlat en kunskap och en insikt som 

är intressant och viktig för blivande speciallärare. 
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6. Resultat och analys 
I fenomenografiska studier är det viktigt att man har klart för sig vilket fenomen man vill 

undersöka (Larsson 1986). I denna studie är syftet att undersöka några föräldrars 

uppfattningar kring sitt barns byte av skolform från grundskola till grundsärskola. Genom sex 

semistrukturerade intervjuer har det samlats in ett underlag som beskriver föräldrars 

uppfattningar kring skolformsbyte, bemötande och skolsituation för deras barn idag. De olika 

beskrivningskategorierna skapar utfallsrummet kring frågeställningarna och 

beskrivningskategorierna ska beskriva de tankemönster som finns bland de intervjuade och 

baseras på de likheter och skillnader som finns i gruppens uppfattningar (Larsson och 

Knutsson-Holmström, 2012). Analysen av resultatet går ut på att beskriva variationerna i 

uppfattningarna och komma under ytan, att finna det underförstådda i uppfattningarna. 

Intervjuunderlaget analyseras i och med skapandet av beskrivningskategorier och utfallsrum 

(Larsson och Knutsson-Holmström, 2012).   

I utfallsrummet beskrivs dels relationen mellan beskrivningskategorierna och dels relationen 

mellan fenomenet och beskrivningskategorierna.  Det finns en hierarkisk relation mellan 

kategorierna och detta betyder att vissa uppfattningar är mer avancerade och innehåller fler 

aspekter av fenomenet. Som undersökare av ett fenomen bör man visa för läsaren hur 

kategorierna förhåller sig till varandra och skapa en slags karta över hur gruppens kollektiva 

förståelse av ett fenomen ser ut (Larsson och Knutsson-Holmström, 2012). Marton och Booth 

(2000) beskriver hur beskrivningskategorierna ringar in skilda sätt att erfara ett fenomen. 

Sammansättningen av dessa kategorier skapar utfallsrummet som alltså består av mer eller 

mindre avancerade uppfattningar. Författarna beskriver vidare utfallsrummet som det logiska 

förhållandet mellan de olika sätten att erfara ett fenomen och även det logiska förhållandet 

mellan de fenomen som undersöks.  

Processanalysen har genomförts i fem steg på följande vis. Larsson och Knutsson-Holmström 

(2012) beskriver hur ett analysförfarande i en fenomenografisk undersökning fungerar och det 

här analysarbetet har följt författarnas struktur. Först lästes intervjumaterialet om och om igen. 

Därefter markerades de avsnitt där föräldrarna beskrev sina uppfattningar kring fenomenet 

skolformsbyte samt upplevelser av bemötandet och skolsituationen efter skolformsbytet. 

Sedan formades uppfattningarna till meningar som beskrev föräldrarnas sätt att förstå 

fenomenet. Dessa olika sätt att förstå jämfördes för att finna likheter och skillnader. Till slut 

kunde det formas beskrivningskategorier som beskrev de olika variationerna av uppfattningar 

kring fenomenet. Beskrivningskategoriernas liknande utgångspunkter jämförs i utfallsrummet. 

Utfallsrummet blir till när man studerar likheter och olikheter i beskrivningskategorierna. 

 

6.1 Beskrivningskategorier och utfallsrum 
I utfallsrummet finns många olika variationer av beskrivningar av fenomenet skolformsbyte. 

Fyra olika utfallsrum utkristalliseras i studien som visar kvalitativt olika uppfattningar av 

fenomenet skolformsbyte. I analysen av dessa utfallsrum syns fenomenet som kan rubriceras 

som: Lyckat, misslyckat, stigmatiserande och understimulerande. Föräldrarna uppfattar att 

skolformsbytet fungerade bra för deras barn men även att skolformsplaceringen blev mer 

misslyckad. Föräldrarna uppfattar också att deras barn känner sig stigmatiserade av sin 

skolformsplacering. Man uppfattar även grundsärskola som understimulerande vad det gäller 

kunskapsutvecklingen. 
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6.1.1 Lyckat 
 

Lyckat:   

Skolformsbytet blev lyckat och barnet placerades helt rätt. Eleven mår mycket bättre och 

har mer rimliga krav på sig. Bytet var okomplicerat och skolan tog alla initiativ. 

Bemötandet från grundsärskolans verksamhet var gott och som förälder känner man 

delaktighet. Barnet fick mer stöd i sitt skolarbete och skolsituationen idag fungerar 

tillfredsställande.  

 

Beskrivningskategorierna i detta utfallsrum beskriver en positiv inställning till 

skolformsbytet. Föräldrarna uppfattar att skolformsbytet fungerade bra. De elever som bytte 

skolform under mellanstadiet fick en mer lyckad skolgång. Föräldrarna uppfattade att deras 

barn mådde dåligt i grundskolan och det blev en stor lättnad att byta skolform. Den viktigaste 

aspekten på bytet var att barnen fick bättre självförtroende då de kunde klara sina 

skoluppgifter och att kunskapskraven blev på rätt nivå. Eleverna var integrerade i 

grundskoleklasser men ville helst vara i särskolan där de fick nya kamrater. I flera fall var det 

skolan som initierade skolformsbytena och ingen av föräldrarna ifrågasatte detta beslut. För 

de elever som bytte skolform under högstadietiden var processen  svårare, de hade varit 

mycket mer integrerade i sina grundskoleklasser och haft sina vänner där, men de lägre ställda 

kunskapskraven gjorde att skolformsbytet ändå blev bra.  

 Ja, det var positivt. Hon tyckte det var kul, det var bra hon fick kamrater som var på hennes 

nivå. Hon fick känna att jag inte är sämst och hon fick beröm, hon klarade ju av saker. (Ann) 

 

Föräldrarna känner delaktighet och tycker att informationen är bra. En mamma beskriver hur 

barnet skulle välja gymnasieprogram och det uppstod ett problem. Detta löste sig då mamman 

tog kontakt med skolledningen och efter en diskussion fick en plats på det program dottern 

önskade. Kategorierna beskriver hur föräldrarna upplever att grundsärskolan är en positiv 

verksamhet och man är nöjd med sitt barns skolgång och tycker att det bemötande man fått 

under åren har varit positivt.  

I början tyckte jag att vi var mer involverade i vad som hände, det var mer möten och samtal. 

Det var mer på mellanstadiet än nu på högstadiet, men vi har ändå tät kontakt om vi säger om 

det händer nåt och så. Det är bra men det viktigaste är ju att hon mår bra, om hon mår bra så lär 

hon sig ju mer. Att hon mår bra är det viktigaste för oss. (Asta) 

 

I detta utfallsrum finner vi utsagor kring grundsärskolans förmåga att ge ett bra stöd i 

undervisningen.  Man uppfattar att hela samhället stöttar mycket när ett barn har svårigheter. 

Man uppskattar också den mer intensiva kontakten man som förälder har med 

grundsärskolans verksamhet i form av kontaktböcker och likande. En återkommande 

uppfattning är att eleven får mer stöttning och en till en undervisning i en mindre 

undervisningsgrupp i grundsärskolans verksamhet vilket gynnar eleven. Eleverna har en bra 

skolsituation idag med trygghet och bra vänner.  Trots besvär runt utredningar och resurser 

uppfattar föräldrarna att grundsärskolan erbjuder en skolsituation som är den bästa för deras 

barn i dagsläget. Ibland kan  barnen i undersökningen  vidröra funderingar kring sin 

skolformsplacering och resonera kring en ny utredning. Barnet säger att hon/han skulle vilja 

prova om grundskolan eller gymnasieskolan skulle fungera men föräldrarna uppfattar ändå att 

barnet är i helt rätt skolform och något annat är inte tänkbart. Föräldrarna uppfattar att 
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eleverna är förhållandevis nöjda med sina gymnasiesärskoleprogram då de får hålla på med 

praktiska verksamheter som berör deras olika intressen.  

Ja, han är nöjd och jag med, han får ju gå där och köra traktor och så, han älskar ju mer 

bondegrejer och sånt. (Carina) 

 

I utfallsrummet syns de olika beskrivningskategorierna och detta tolkas på följande vis: 

Uppfattningen ”eleven mår bättre och känner rimligare krav” har ett samband med kategorin 

”barnet fick mer stöd och skolsituationen fungerar tillfredsställande. Dessa kategorier står 

hierarkiskt över ”bemötandet var gott” och ”känner delaktighet.” Längst ifrån placerares 

”bytet var okomplicerat” och ”initiativet togs från skolans håll”. Att må bra och få rätt stöd 

har ett samband och är grundläggande för att skolsituationen ska fungera. Mellan bra 

bemötande och delaktighet finns också ett samband då det ena leder till det andra. Att bytet 

blev okomplicerat är en följd av att skolan tog initiativet. Utfallsrummet beskriver ett 

skolformsbyte fritt från komplikationer. Föräldrar uttalar även att de inte känner till skolans 

mål och riktlinje. De upplever att deras barn har fått förhållandevis bra stöttning i sin 

skolgång och som förälder har de erbjudits olika alternativ för att få en bättre tillvaro för sitt 

barn under åren. Här beskrivs hur skolan tagit ansvar för hur barnen har lotsats fram till den 

situation som råder idag.  

 

6.1.2 Misslyckat 
 

Misslyckat: 

Skolformsbytet blev mindre bra, barnet kan vara felplacerad. Undervisningen fungerar inte 

fullt ut och skolsituationen idag fungerar inte bra. Personalen är inte kompetenta och det har 

varit en kamp att få resurser och rätt stöd. 

 

Detta utfallsrum beskriver negativa uppfattningar av skolformsbytet. Eleverna har haft en 

mycket komplicerad skolgång. Inskrivning och utskrivning i särskola, omvänd integrering och 

olika undervisningsformer har avlöst varandra. Barnens skoltid och skolformsbyte har varit 

kantat av bråk från föräldrarna där fokus mer bestått av att få en fungerande skolgång fri från 

hemmasittande, aggressivitet, konflikter och självskadebeteenden.  Än i dag fungerar 

skolgången förhållandevis dåligt. Föräldrarna funderar på nya utredningar, då särskola kanske 

ändå inte var rätt alternativ och man försöker även finna någon slags verksamhet med 

praktikplats. Ingen av föräldrarna uppfattar att skolan har fungerat bra någon gång egentligen 

och är delvis kritiska till särskoleinskrivning. Detta på grund av att de känner sig 

missförstådda och felbehandlade. Man uppfattar att barnen har större kognitiv förmåga än vad 

skolan anser. Föräldrar mår dåligt då man uppfattar att barnet i sin tur också mår dåligt i den 

skolform han/hon befinner sig i dag. 

Jag anser ju lite grann att det är mycket ska som ska utredas mer grundligt innan de bara sätter in 

eleven i särskolan. Och det märker jag nu när mitt barn går i år nio och det är vårtermin, så 

märker jag på honom att det är jobbigt. Och som förälder så ser jag ju på honom att han har 

blivit kränkt och det är jättejobbigt att stå bredvid. (Gun) 

. 
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Föräldrar beskriver också hur deras barn har ett beteende där det ofta låser sig och detta leder 

till konflikter och självskador. Man upplever att skolvärlden har gjort vad de kunnat för barnet 

och familjen har blivit bemötta på ett bra sätt men ändå fungerar inte deras liv då bemötandet 

inte alltid fungerar och konflikter uppstår. Undervisningen fungerar inte då elever inte vill 

vara i skolan och föräldrarna uppfattar att det är de som får dra det tyngsta lasset, periodvis 

känner man sig sviken av både skola och samhälle. En mamma uppfattar att hennes barn 

bemöts på fel sätt, hon menar att personalen är förhållandevis inkompetent. Även denna 

mamma säger sig må dåligt för att hela hennes livssituation är tyngd av sociala och 

ekonomiska bekymmer 

 
Dom är jättegoa, men när det inträffar nåt elände så fattar dom inte vad dom gjort för fel. Det är 

alltid jag som får ta det när det inte funkar. Jag är delaktig och vill vara det, men jag vill inte bara var 

delaktig när det går åt skogen. Jag är mest arg på att jag inte kunnat jobba. Det har aldrig funkat att 

jobba för jag ska vara på plats och släcka bränder hela tiden. (Tone) 

 

I detta utfallsrum beskrivs även hur eleven inte får den hjälp som behövs och personal byts ut. 

Gammal personal tar kunskap med sig och den nya personalen tar inte reda på hur eleven ska 

undervisas. En kategori beskriver även hur föräldrar har kämpat och bråkat för att få stöd och 

resurser till sitt barn. Främst under grundskoletiden, men även när barnet går i 

särskolegymnasiet. Man uppfattar att skolledning inte lyssnar och barnet fortfarande inte får 

de resurser som önskas. Här beskrivs även att skolhälsan inte bemöter elever på ett bra sätt. 

Föräldrarna uppfattar att skolformsbytet var nödvändig då det var enda sättet att få resurser. 

Mammorna uppfattade att skolan hoppades att barnen skulle mogna då de var senare i 

kunskapsutvecklingen än sina kamrater. Efter fler år av olika försök till stöd beslutas om en 

särskoleinskrivning. Föräldrauppfattningen är att detta skulle ha skett tidigare under skolåren 

och att skolformsbyte var den enda lösningen för att få rätt resurser i undervisningen. 

Mönstret i utfallsrummet har följande samband: Överst bland kategorierna finner ”vi 

skolsituation och undervisning fungerar inte” och under denna kategori finns ”barnet kan vara 

felplacerat” vidare ”inkompetent personal” och sedan ” kamp att få resurser och stöd”. Den 

övergripande kategorin säger att skolsituationen inte fungerar, kanske för att eleven är 

felplacerad. Det finns vidare ett samband mellan kategorin ”inkompetent personal” och 

kategorin ”kamp för resurser”. Vore personalen mer kompetent skulle det kanske inte behövas 

någon kamp. 

 

6.1.3 Understimulerande 
 

Understimulerande: 

Grundsärskolan har lågt ställda kunskapskrav och tar inte elevens kunskapsutveckling 

på allvar. Man ger inte nog höga utmaningar och låter inte elever använda sina starka 

sidor. 

 

I det här utfallsrummet beskriver föräldrarna uppfattningar runt sitt barns skolsituation idag, 

efter skolformsbytet. Variationen skulle kunna placeras i kategorin misslyckat men får en egen 

kategori. Detta påtalades tydligt av delar av undersökningsgruppen och särställs här som 
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viktiga beskrivningskategorier. Man uppfattade att grundsärskolan ställer låga teoretiska 

kunskapskrav på eleverna. Föräldrarna har tankar och funderingar kring särskolans 

kunskapsmål. Man uppfattar sitt barns skolgång som bristfällig. Barnet får inte nog stora 

utmaningar, personalen arbetar inte med de starka sidororna och barnet får inte rätt stöd för 

sina svaga sidor. Man menar också att personalen inte tar frånvaro på stort allvar då de inte 

planerar för uppgifter att arbeta med under sjukdomstiden. Samtidigt uttalar föräldrarna en 

viss förståelse för personalen då man påtalar att det måste vara svårt att finna rätt 

undervisningsnivå och en individuell anpassning till varje elev. Trots att man påtalar brister i 

undervisningen sägs samtidigt att elevens psykiska välbefinnande står över 

kunskapsinhämtningen. I detta utfallsrum visar mönstret hur kategorin ”inte ta elevens 

kunskapsutveckling på allvar” placerar överst i utfallsrummet. Därefter kommer kategorin 

”lågt ställda kunskapskrav”, som har ett samband med ”ger inte höga utmaningar”. Sist finns 

kategorin ”låter inte elever använda sina starka sidor”. Om man som pedagog inte tar 

kunskapsutveckling på allvar leder det till att kunskapskraven blir lågt ställda och inga 

utmaningar ges. Att inte låta elever använda sina starka sidor tolkas här som en form av 

motsats till lågt ställda krav och placeras därför sist i utfallsrummet. 

6.1.4 Stigmatiserande 
 

Stigmatiserande:  

Bytet ledde till att föräldrarna uppfattar att barnet känner sig stigmatiserad, inser sina 

intellektuella begränsningar och framtida färre valmöjligheter i arbetslivet. Eleverna är tidvis 

nedstämda på grund av sin skolformsplacering 

 

Här återfinner vi i princip hela den undersökta gruppen. Föräldrarna uppfattar att även om 

barnen fungerar förhållandevis bra i grundsärskolan och att det är den bästa och den enda 

fungerande skolformen för dem, så är eleverna inte helt igenom lyckliga. Föräldrarna 

uppfattar att barnen inser att de inte har samma kunskapsnivå som sina jämnåriga och att 

deras framtidsutsikter inte har lika många valmöjligheter som andra barn. Eleverna vill gärna 

dölja sina svårigheter inför omgivningen. Flera av eleverna klara sitt sociala liv tack vare 

andra förmågor såsom social kompetens och vara duktiga på att arbete praktiskt. 

Det här med läsning, han kan inte sitta och läsa i en tidning och han kan inte läsa riktigt om jag 

säger så. Det är svårt och han har kommit på det själv nu och mår nästan dåligt av det. (Elsa) 

 

 Det är väl just det här med stämpeln som blir, för det blir det ju, han blir ju stämplad. Jag vet 

inte hur det blir i arbetslivet om det raderas ut på nåt vis men det är svårt. Han är ju särskoleelev 

men det vill han inte höra talas om han vill vara som alla andra.(Carina) 

 

Mönstret i detta sista utfallsrum tolkas så här: ”eleven känner sig stigmatiserad” står 

hierarkiskt över ”inser sina intellektuella begränsningar”. Därefter placeras ”färre 

valmöjligheter i arbetslivet” och sist ” tidvis nedstämd”. Då eleven upplever sitt stigma leder 

det till att barnet också inser sina intellektuella begränsningar och på grund av dessa har 

eleven också färre valmöjligheter i arbetslivet. Dessa kategorier leder slutligen till att eleven 

tidvis känner sig nedstämd. 
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6.1.5 Sammanfattning  
De fyra utfallsrummen lyckat, misslyckat, stigmatiserande och understimulerande formar 

resultatet kring det undersökta fenomenet skolformsbyte. Det finns ett samband mellan 

utfallsrummen misslyckat, stigmatiserande och understimulerande. Dessa tre representerar 

föräldrars något mer negativa syn på skolformsbytet, bemötandet och skolsituationen idag. 

Skilt från detta finns utfallsrummet lyckat som däremot visar på hur föräldrar upplever 

skolformsbytet, bemötandet och skolsituationen idag som en positiv händelse och situation. 

 

Skolformsbytet var misslyckat. Skolformsbytet var lyckat. 

Skolformsbytet stigmatiserar eleverna. 

Skolformsbytet innebär understimulans. 

 

Den ena aspekten på fenomenet skolformsbyte visar att föräldrar är av den uppfattningen att 

skolformsbytet var mycket bra för deras barn. Barnen kom till rätt skolform och bytet var en 

lättnad. Föräldrar i gruppen är i princip nöjda med det bemötande de fått från grundsärskolan 

som verksamhet då deras barn bytt skolform. De uppfattar att de bemöts bra och känner 

delaktighet kring sina barns skolgång. En återkommande uppfattning är att grundsärskolans 

verksamhet erbjuder ett gott stöd i elevens undervisning och är en verksamhet där färre elever 

vistas och därigenom finns det ett lugn och en struktur som gynnar eleverna. Som förälder har 

man inte behövt kämpa för sitt barns situation i skolan, ledning och personal har tagit stort 

ansvar vad det gäller stöd, utredning och inskrivningsprocess. Föräldrarna påtalar också att de 

inte har kunskap om sina rättigheter och inte heller hur en inskrivningsprocess fungerar. 

Den andra aspekten på fenomenet skolformsbyte visar att föräldrar uppfattar att 

skolformsbytet, bemötandet och skolsituationen idag fungera på ett mer mindre bra sätt där 

eleverna känner sig stigmatiserade av sin skolformsplacering och undervisningen dessutom är 

understimulerande. Barnen har haft en komplicerad skolgång och man beskriver att det var 

problem med utredning, inskrivning, skolgång och skolforms placering. Dessa barn har haft 

bekymmer under hela sin skolgång ända från förskoletiden och har neuropsykiatriska 

tilläggsdiagnoser. De har haft en brokig skolgång med enskild undervisning, olika typer av 

undervisningsgrupper, omvänd integrering (d.v.s. läser efter grundskolans kursplan men i 

särskolans regi) och inskrivning i särskolan. Föräldrarna har ibland funderat på om 

skolformen var rätt då bytet egentligen inte gjorde barnets tillvaro särskilt mycket bättre.  

Föräldrarna beskriver hur bytet var en relativt komplicerad process, barnen hade stora 

svårigheter i grundskolan och föräldrarna har delvis fått kämpa för rätt stöd och hjälp. 

Kampen för undervisningen i fråga om stöd och stimulans har fortsatt även i grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan. Föräldrarna i intervjugruppen menar att en särskoleinskrivning kom 

till stånd på grund av att skolans ekonomi och resurser styrde bytet. När barnen nu närmar sig 

slutet på skoltiden upplever ändå föräldrarna att det var bäst det som skedde. Något annat 

hade inte fungerat. 

Den här skolresan har inte varit rolig, det har varit mycket omkring honom, det har inte flutit på. 

Jag har varit en aktiv förälder och fått slagits för den hjälp han har behövt, så det har inte varit 

roligt på så vis tycker jag. Den andra delen av skolgången har varit bättre men sedan brydde sig 

inte lärarna på grundskolan när han blev släppt till särskolan, för då var det inte deras bekymmer, 

då var det inte deras pengapåse som styrde. (Elsa) 
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Enligt föräldrarna upplever eleverna en känsla av stigmatisering i och med sin 

särskoleplacering, de önskar egentligen att vara mer lika sina jämnåriga som går i 

grundskolan eller gymnasiet. Föräldrarna uppfattar att deras barn upplever själva, vid en ålder 

på ca 16-19 år att de har begränsningar i fråga om allmänbildning, kunskapsutveckling och 

arbetslivsmöjligheter.  

Han vill inte själv höra talas om att han är särskoleelev. Han vill inte ha några andra uppgifter 

och böcker, han vill ha samma som de andra och då är det inte lätt. Jag förstår ju att han vill vara 

samma som alla andra.(Carina)  

Utfallsrummet visar att föräldrarna uppfattar skolformsbytet som en komplex situation 

Variationerna visar uppfattningar som säger att skolformen är den rätta och den bästa. 

Samtidigt beskrivs också att skolformen inte alltid fungerar tillfredsställande och eleverna 

känner sig tidvis nedstämda över sin skolform och önskar sig en annan tillvaro.  

6.2 Analys av resultatet 
Molander (1988) beskriver hur analysens syfte är att karakterisera och ange vad som är 

utmärkande för vetenskapen och finna de komponenter som tydliggör vetenskapen. Larsson 

(1986) säger att det viktigaste, när analys av en fenomenografisk undersökning genomförs, är 

att först och främst avgränsa sin frågeställning så att det är mycket klart vilka fenomen som 

man avser att undersöka. Vidare bör bearbetningen av intervjumaterialet ske under en lång 

tidsperiod för att utkristallisera mönster, likheter och skillnader i materialet. På så sätt 

kommer undersökaren in under ytan av materialet och finner det underförstådda. Vid 

utformandet av kategorisystemet är det mycket viktigt att detta system är väl förankrat i 

intervjumaterialet och att kategorierna är kvalitativt skilda åt. Vid analyserandet av materialet 

har hela tiden fenomet skolformsbyte varit i centrum av studien. Fokus har legat på att skapa 

beskrivningskategorier som är förankrat i materialet och att kategorierna är skilda från 

varandra. Marton och Booth (2000) skriver att fenomenografiska studier inriktar sig på att se 

variationer i sätt att erfara fenomen. Man försöker finna det totala antalet variationer som 

finns att erfara eller åtminstone den andel variationer som är relevanta och tillgängligt i just 

den grupp människor man tänker undersöka. Författarna säger att fenomenografins 

grundprincip är att det finns alltid ett begränsat antal sätt att erfara ett fenomen. 

Det som främst syns i analysen är att det finns en bred variation av uppfattningar av 

skolformsbyte och föräldrars uppfattningar om bemötande från grundsärskola samt elevernas 

skolsituation efter skolformsbytet. Samtidigt som den kollektiva föräldragruppen uppfattar 

förhållandevis likartade aspekter på fenomenet skolformsbyte som säger att det var en bra och 

nödvändig händelse så beskrivs också uppfattningar i form av att bytet ledde till mer negativa 

känslor. Marton och Booth (2000) beskriver hur variationerna att erfara kan vara mellan 

individer men också inom individer. I resultatet syns hur individer uppfattar flera variationer 

av fenomenet. Skolformsbytet var både lyckat men samtidigt en känsla av misslyckande. 

Upplevelserna beskrivs som allt från goda erfarenheter till sämre erfarenheter av en och 

samma person.  

6.3 Sammanfattning 
Genom att analysera materialet i ett fenomenografiskt perspektiv tolkades föräldrarnas 

uppfattningar kring skolformsbyte, bemötande och skolsituation idag.  Resultatet är intressant 

på flera sätt. Skolformsbytet samt bemötandet och skolsituationen efter bytet visar följande 

utfallsrum: Lyckat, misslyckat, stigmatiserande och understimulerande. 

Beskrivningskategorierna visade att det fanns både positiva och negativa tankar bland de 
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intervjuade föräldrarna. Av de intervjuade föräldrarna hade en del positiva uppfattningar kring 

sitt barns särskoleplacering. Även om alla inte var helt igenom positiva, var ändå 

grundinställningen positiv. En annan del av intervjugruppen uppfattade dock sitt barns 

särskoleplacering alternativt skolkarriär som mindre lyckad. De hade en mer negativ 

inställning till skolans värld, även om det fanns positiva inslag även här. Resultatet visade att 

föräldrarna hade en tudelat uppfattning om sitt barns skolformsbyte. Man uppfattar fenomenet 

skolformsbyte som både ett positivt och samtidigt negativt fenomen. 
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7. Diskussion  
I denna diskussionsdel redovisas först tankarna i en metoddiskussion och efter det en 

resultatdiskussion. Som avslutning delas också några tankar kring framtida forskning i ämnet. 

7.1 Metoddiskussion 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa intervjun som en beskrivning av den 

mänskliga världen och ger en kunskap om vår samtalsverklighet. Författarna beskriver också 

några grunddrag i intervjukunskap som jag kunde relatera till. I intervjuerna  kunde jag se hur 

intervjuandet blev ett tillfälle att få ta del av en kunskap, där kunskapen skapades aktivt 

genom frågor och svar. Jag såg även hur den kvalitativa intervjun blev ett samtal där samtalet 

byggde på att vinna kunskap genom vardagliga berättelser och upplevelser (Kvale och 

Brinkmannn, 2014). Jag har tagit del av ny kunskap i denna undersökning och har därigenom 

fått nya tankar och insikter i föräldrars uppfattningar av särskoleverksamhet. 

Alla mina sex intervjuer med föräldrarna genomfördes på ett bra sätt. Gershwin och Buckley 

(2014) beskriver hur fäder till elever i behov av extra stöd sällan engagerar sig i sitt barns 

skolgång på grund av att de känner sig ha mindre del i barnets skolgång, detta ligger mer på 

mammans ansvarsområde. I min undersökning inser jag att det även här bara var mammor 

som var villiga att intervjuas. Ville inte papporna intervjuas eller var det bara en slump?  

Jag fick god kontakt med mina informanter och våra samtal blev mer eller mindre personliga. 

Ett orosmoment inför intervjuerna var att jag funderade på om det skulle bli svårt att få tag på 

informanter. Jag har funderat på mitt urval. Är det så att de föräldrar som ställer upp på en 

intervju är de som gärna vill berätta sin historia, de som kanske känner sig felbehandlade eller 

de som har en mer negativ inställning? Visserligen intervjuade jag även de som hade en mer 

positiv bild men dessa intervjuer blev mer allmängiltiga medan de andra blev mer fyllda av 

starka känslor.  Det skulle kunna vara så att det ämne jag ville intervjua om kanske kunde vara 

ett svårt och känsligt ämne för någon. Så var kanske också fallet. Det var svårt att få 

informanter att ställa upp och de personer jag till slut intervjuade, var för mig delvis kända 

personer. I och med detta blev våra samtal kanske mer förtroliga än om det hade varit helt 

okända personer jag intervjuade? Jag upplevde att några samtal blev mer känslomässiga. 

Sorgen som man upplevde kring sitt barns skolsituation visade sig öppet. Detta var lite svårt 

att hantera då en mamma grät flera gånger. Trost (1997) säger att känsligheten kring ett 

intervjuämne är svår att avgöra. Han menar att man kan fråga om precis vad som helst, för hur 

vet jag vad ett känsligt ämne innebär för just den personen jag intervjuar? Trost (1997) menar 

att om intervjusituationen är öppen och förtroendefull borde inte några frågor bli känsliga. Jag 

upplevde att frågorna inte var känsliga att ställa, men en mamma blev berörd av att reflektera 

och lämna sina svar. Jag kände att situationerna ändå gick att hantera, mamman grät ibland, 

men vi tog paus, kände efter om vi kunde fortsätta och gick sedan vidare. Jag försökte att 

skapa en så förtroendefull miljö som möjligt. Marton och Booth (2000) beskriver hur en 

fenomenografisk intervju har två nivåer. Den första nivån är ett socialt samtal. Den andra 

nivån är en metanivå i form av ett slags terapeutisk samtal där den intervjuade försöker fånga 

otänkta tankar hos sin informant och fånga nya reflektioner kring fenomenet. Två av 

intervjuerna fick ett stråk av terapeutiskt samtal där mammorna berörde djupgående och 

kanske för dem nya tankar, som blev känslomässigt jobbiga. I speciallärarförordningen sägs 

det att speciallärare ska ha ett förhållningssätt och en värderingsförmåga som innebär att man 

visar självkännedom och empatisk förmåga. Vidare poängteras också vikten av speciallärarens 
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förmåga att fungera som en kvalificerad samtalspartner (SFS 2011:186). Genom denna studie 

upplever jag att jag har haft användning av mina kunskaper på detta område. 

Genom intervjuer med föräldrar har jag fått ta del av just deras uppfattningar och erfarenheter 

av sitt barns skolformsbyte. Larsson och Holmström-Knutsson (2012) skriver att data för 

fenomenografiska studier insamlas vanligen genom individuella intervjuer, vilket är den mest 

lämpliga metoden vid fenomenografiska studier. Fokusgrupper, till exempel, fungerar inte lika 

bra då olika gruppdeltagare associerar i olika banor och samtalet får inte det djup som krävs 

för att identifiera deltagarnas genuina uppfattningar.  Jag upplevde att metoden 

semistrukturerade intervjuer fungerade bra och jag fick ett bra underlag. Jag har analyserat 

mitt material ur ett fenomenografiskt perspektiv där jag har jämfört likheter och skillnader. 

Jag har format beskrivningskategorier och utfallsrum för att se ett kollektivt sätt att uppfatta 

fenomenet skolformsbyte ur ett föräldraperspektiv. Larsson och Knutsson-Holmström (2012) 

beskriver arbetsprocessen i en fenomenografisk studie. Efter att intervjuunderlaget samlats in 

ska detta behandlas genom att skapa beskrivningskategorierna. Därefter analyseras materialet 

så att likheter och skillnader grupperas. Här beskrivs i första hand gruppens tankemönster, 

före de enskilda individernas upplevelser. Efter detta arbete skapas utfallsrummet som formas 

av beskrivningskategorierna. I utfallsrummet försöker undersökaren se kategoriernas inbördes 

relation och utröna hur kategorierna förhåller sig till varandra. Detta är oftast det svåraste 

arbetet i en fenomenografisk studie säger Larsson och Knutsson-Holmström (2012). Att skapa 

beskrivningskategorierna fungerade bra och var intressant. Jag läste och läste om, strök under 

och samlade uppfattningarna i olika kategorier där jag upplevde att de hörde samman. Jag lät 

sammanställningen ta tid för att få fram det mest trovärdiga resultatet.   

I en fenomenografisk studie är det viktigt att jag som undersökare försöker lämna så mycket 

jag kan av förförståelse av ett fenomen och verkligen bara tolka de min informant förmedlar 

(Larsson 1986). Under mina intervjuer fokuserade jag på att låta intervjusituationen följa min 

informants tankar och resonemang. Jag ställde mina frågor och följdfrågor så 

förutsättningslöst jag kunde och jag upplever att mitt resultat är föräldrarnas egna ord. Har jag 

påverkat resultatet med ledande frågor eller missuppfattningar är detta gjort helt omedvetet. 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2002) påpekar också att forskaren har en medveten eller 

omedveten förförståelse av den verklighet som man avser att undersöka. En viss form av 

förförståelse behöver vi ha annars skulle vi inte kunna forska alls. 

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna undersökning är att genom fenomenografin som teoretiskt perspektiv och 

ansats intervjua några föräldrar vars barn bytt skolform från grundskola till grundsärskola 

Undersökningen syfte är att redovisa några föräldrars upplevelser av skolformsbytet, 

bemötandet från grundsärskolans verksamhet samt föräldrarnas tankar kring sitt barns 

skolsituation i dag. Enligt Larsson (1986) är resultatet av en fenomenografisk studie inte hur 

antalet informanter fördelat sig på de olika beskrivningskategorierna, utan det är variationen 

av kategorierna och utfallsrummen som är resultatet. Undersökningarna handlar om att förstå 

ett samhälle bättre, eller att resultatet kan förända eller ge underlag för reflektion till de som 

tar del av resultatet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur en teoretisk tolkning av ett 

material antingen kan ge oss nya tankar kring ett redan välkänt fenomen eller också kan vi 

tolka texten utifrån vår förförståelse och inte alls få syn på det nya.  I denna studie har jag fått 

fram resultat som jag inte riktigt hade väntat mig. Jag levde i en slags tro att föräldrar skulle 

vara mycket nöjda med ett skolformsbyte för sina barn om det visade sig att barnet hade stora 

svårigheter i grundskolan. Jag har visserligen kunnat se denna beskrivningskategori tydligt 
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men jag ser också många variationer som talar om negativa faktorer. Föräldrarna upplevde 

också en  känsla av stigmatisering, bristande kunskapsinnehåll i grundsärskolan, känsla av att 

ekonomi styr skolverksamhet och att skoformsbyte var en olycklig nödvändighet. Det 

utfallsrum som har gett mig mest tankeställare är elevers känsla av stigmatisering. I denna 

studie kan jag se att flera av våra elever i dagens grundsärskola, enligt deras föräldrar, mår 

dåligt och känner att de inte har samma värde som övriga barn i deras ålder. Detta  vill jag 

framhålla som  ett viktigt värdegrundsarbete  i svensk grundskola och grundsärskola. 

7.2.1 Lyckat 
Att arbeta med fenomenografi som teoretisk ansats innebär att försöka finna variationer av 

uppfattningar kring ett bestämt fenomen. Fenomenet skolformsbyte hade flera olika 

variationer av uppfattningar. Variationerna visar att kategorierna spänner över uppfattningar 

från att bytet var förhållandevis misslyckat och som förälder funderar man på en ny utredning, 

vidare till att bytet var ett nödvändigt ont men den enda lösningen. Variationerna visar också 

uppfattningar som säger att man som förälder inte ifrågasätter, man gör bytet för att skolan 

vill till slutligen uppfattningarna att det var det bästa som kunde ske. Eleven har hamnat helt 

rätt, bytet var lyckat.  En gemensam uppfattning hos flera föräldrar är att skolformsbytet ändå 

ledde till något bra beträffande undervisningen. Nu kan deras barn tillgodogöra sig 

kunskaperna då undervisningsnivån ligger mer rätt, detta upplever man som den positiva biten 

av bytet. Westling-Allodi (2007) konstaterade i sin undersökning att föräldrar till elever i 

särskolan har varierande  uppfattningar av verksamheten. En grupp av föräldrar i  

undersökningen menade att skolformens verksamhet var positiv då eleverna befann sig i en 

lugn och stöttande miljö. Jag ser ett liknande drag i min undersökning. En del av 

informanterna upplevde grundsärskolan som en mycket bra skolform för just deras barn. Jag 

tror att de föräldrar som uppskattar särskolan mest är de vars barn har större svårigheter och är 

i ett större behov av stöttning och hjälp. Jag upplever också att i vissa fall är föräldrarna i 

behov av mer stöttning och vägledning och känner att de får detta från särskolans personal. 

Jag anser att jag som pedagog har en närmare relation med föräldrarna i denna elevgrupp 

jämfört med de föräldragrupper jag har arbetat med i grundskolan. 

I utfallsrummet lyckat säger föräldrarna vidare att de uppfattar att de har en möjlighet till 

delaktighet i grundsärskolan verksamhet och upplever även bemötandet från verksamheten 

som gott med information och känsla av delaktighet. När känslan av delaktighet finns leder 

detta till att relationen mellan hem och skola fungera bra och därigenom kan elevens 

skolresultat förbättras. Collier m.fl. (2015) beskriver i sin artikel hur viktigt det är att lyssna 

på föräldrarna till en elev i behov av särskilt stöd. Det är föräldern som har möjlighet att 

beskriva barnets individuella förutsättningar. Även Chu (2014) menar att en öppen 

kommunikation är grunden för att eleven ska lyckas.  

Marton och Booth (2000) säger att det finns olika variationer av att uppfatta ett fenomen och 

detta beror på att delar av helheten urskiljs eller inte urskiljs och erfarenheter är eller inte är 

ett fokus i olika människors medvetenhet. I utfallsrummet misslyckat sägs det att föräldrar 

upplever okunskap hos personalen vad det gäller att hantera konflikter och bemöta elever på 

rätt sätt. I utfallsrummet lyckat uppfattar en annan förälder att bemötandet från grundsärskolan 

är bra. Jag skulle kunna tänka mig att en grundsten är att vi helt enkelt är olika människor och 

därmed finns det alltid variationer i att uppfatta ett fenomen. Vi urskiljer olika delar av 

helheten och har olika fokus i vår medvetenhet. En förälder menar att skolformsbytet var det 

bästa som kunde hända. En annan förälder uppfattar att eleven är felplacerad i grundsärskolan. 

Vad som är rätt eller fel är inte i fokus i denna undersökning men det ändå viktigt att ta till sig 
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att föräldern faktiskt uppfattar att utredningen och skolformsplaceringen inte har sköts bra. I 

Colliers m.fl. (2015) undersökning betonas det vikten av god kommunikation mellan pedagog 

och förälder. Faktumet att olika personer har olika uppfattningar kan vi aldrig komma ifrån 

men jag tror att som speciallärare är det viktigt att vi har kommunikationen levande mellan 

hem och skola. Det är viktigt att låta alla tankar få synas och accepterar våra olika 

uppfattningar. 

 

7.2.2 Misslyckat 
Utfallsrummen angående föräldrar uppfattning av sitt barns skolformsbyte lyder följande: 

lyckat, misslyckat, stigmatiserande och understimulerande. Jag kan se hur resultatet i mitt 

arbete har likartade tankar som i vissa av de forskningsartiklar jag har arbete med. En 

beskrivningskategori inom utfallsrummet misslyckat säger att föräldrarna upplevde att 

skolformsbytet var en kamp för att få rätt resurser. Skolformsbytet var tvunget att genomföras, 

det var det enda sätter att får resurser så att barnets skolgång skulle kunna fungera. Frolin 

m.fl., (2013) och Bacon och Causton-Theoharis (2012) beskriver hur föräldrar uppger att de 

känner sig manade till skolformsbytet från pedagoger och ledning. Vidare sägs det i dessa 

artiklar att föräldrar upplever att de inte har något inflytande över beslut kring barnens 

skolformsplacering. Utfallsrummet misslyckat beskriver hur några föräldrar tycker sig 

uppleva att skolan låtit tiden gå för att se om barnet skulle mogna, provat olika former av stöd 

men slutligen beslutat att placera barnet i särskolan. Jag kunde se en variation i 

undersökningsgruppen som menar att detta beslut skulle ha tagits tidigare under skoltiden. En 

utsaga sa också att beslutet togs helt av skolledning och att man som förälder bara följde detta 

beslut. Bacon och Causton-Theoharis (2012) beskriver också hur föräldrar känner ett 

underläge inför personal och ledning och inte vill eller kan ifrågasätta beslutet. Även denna 

känsla kunde jag se i mitt material. Angående möjlighet att påverka visar föräldrarnas 

uppfattningar att skolformsbytet inte blev bra. Barnet är felplacerat och föräldern önskar 

större möjligheter att påverka beslutet, men känner sig inte kunna ha dessa möjligheter. Jag 

ser  två aspekter på maktlösheten, dels en form av underdånighet där man inte ifrågasätter och 

dels en maktlöshet där man anser sig inte få något gehör. Tideman (1998) beskriver i sin bok 

hur föräldrar upplever sig inte ha något reellt val när det gäller att välja skolform till sitt barn 

och detta resultat kan även jag se i min undersökning. Ändå står det klart och tydligt i våra 

styrdokument att det är föräldrarna som beslutar om sitt barns skolformsplacering.  

 En annan utsaga som återfinns i utfallsrummet misslyckat är uppfattningen att personalen i 

grundsärskolan inte har förmåga att bemöta elever på rätt sätt. Löwenborg och Gislason 

(2002) påpekar att samverkan och tydlighet i kommunikationen mellan hemmet och skolan är 

mycket viktigt. Författarna säger att som lärare måste man se helheten runt eleven för att 

förstå elevens beteende. Föräldrar i undersökningsgruppen menade att personalen ibland inte 

klarade av svårare situationer runt eleven utan då måste föräldern komma till skolan och lösa 

det hela. Här tror jag att det är mycket viktig att ha en tydlig och öppen kommunikation 

mellan lärare och förälder.  Att se helheten runt eleven är att kommunicera och verka för att 

hem och skola arbetar mot samma mål. 

.  
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7.2.3 Stigmatiserade 
Ett utfallsrum beskriver variationer av hur föräldrarna uppfattar att barnet upplever sig 

stigmatiserad och nedstämd. Strnadova och Evans (2013) beskriver i sin forskningsartikel hur 

föräldrar till barn i behov av särskilt stöd i sin skolgång, upplever oro för att barnen ska få en 

stämpel och bli stigmatiserade av samhället och omgivningen. Utfallsrummet stigmatiserad 

hade en tydlig framtoning i min undersökning. Eleverna i min undersökning startade sin 

skolgång i grundskolan vilket innebär att de inte antogs ha ett intellektuellt funktionshinder 

när skolgången började. Under årens lopp uppdagades det att grundskolan var fel skolform 

och ett byte skedde. Jag antar att detta betyder att eleverna befinner sig i gränslandet mellan 

skolformerna. Det här kan alltså leda till att barnet själv inser sina brister och oförmågor och 

därmed förstår att man saknar vissa färdigheter. Enligt föräldrarna upplever eleven sig själv 

som stigmatiserad och känner sig nedstämd, även om skolformen är det enda rätta och det 

enda som faktiskt fungerar. Detta är mycket viktigt för mig som blivande speciallärare. Jag 

och mina kollegor måste arbeta för att dessa elever finner sin plats och roll i samhället, utan 

att ha negativa känslor runt sin skolgång. Av undersökningens resultat kan jag utläsa att 

eleverna, enligt föräldrarnas uppfattning, förstår att de inte har samma förutsättningar som 

sina jämnåriga kamrater som går i grundskola eller gymnasium. Jag upplever att de elever 

som skrivs in i särskolan i slutet av mellanstadiet eller under högstadietiden är elever som 

delvis inser att de har någon form av funktionsnedsättning och jag tror att dessa elever 

behöver mycket stöd för att finna sin plats i livet och få en bra självkänsla. Här tror jag att 

speciallärare och andra pedagoger har en viktig uppgift att fylla. Strnadova och Evans (2013) 

säger i sin forskning att föräldrar till barn med en funktionsnedsättning oroar sig för att deras 

barn dels ska känna sig stigmatiserade både i skolan och senare ute i samhället och arbetslivet. 

Jag tror att vi fortfarande har ett stort värdegrundsarbete framför oss. Speciallärarförordningen 

säger att som speciallärare ska vi bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer (SFS 2011:186). Detta behöver speciallärare arbeta med på många olika sätt.  

I Strnadova och Evans (2013) undersökning säger föräldrarna att det viktigaste är att barnet 

får med sig sociala färdigheter, en trygghet och möjlighet till ekonomisk trygghet och 

försörjning in i vuxenlivet. I mina intervjuer återkom föräldrarna ofta till att det viktigaste är 

att barnet mår bra i sin skolsituation. Jag upplever, att hos nästan alla föräldrar, är denna 

uppfattning en sorts grundläggande bas i att vara förälder. Trots att föräldrarna uppfattar att 

deras barn känner sig stigmatiserade och nedstämda, upplever föräldrarna samtidigt att 

skolsituationen är bra för deras barn. Barnen har hamnat rätt och har en trygghet. Jag tänker 

mig att skolsituationen har en fram och baksida. 

7.2.4 Understimulerande 
Något som förvånar mig är utfallsrummet understimulerande. Här finns 

beskrivningskategorier som säger att kunskapskraven i grundsärskola är lågt ställda och 

kunskapsutvecklingen inte tas på allvar. Det intressanta med detta utfallsrum är att det inte har 

diskuterats särskilt mycket i intervjuerna. Mycket få av föräldrarna har talat om de 

kunskapskrav som ställts ifrån grundsärskolan. De för högt ställda kraven från grundskolan 

diskuteras, men mycket lite om hur kunskapsbilden i grundsärskolan ser ut. Endast ett fåtal 

föräldrar uppfattade att grundsärskolan hade för lågt ställda krav och ville att barnet skulle få 

en fylligare utbildning. Detta påtalades ofta och tydligt under intervjun, därför valde jag att 

forma denna uppfattning som ett eget utfallsrum.  De övriga föräldrarna berörde egentligen 

inte tankar runt kunskapsutveckling utan fokuserade på att barnet ska trivas och få en bra 

plattform som människa i socialt, i arbetslivet och samhället. Westling-Allodi (2007) säger i 
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sin artikel att några föräldrar i studien efterfrågar högre kunskapsnivå i särskolan 

undervisning. Detta är något som både jag och mina kollegor behöver ta till oss. Det är vanligt 

att vi pratar om att våra elever ska lära för livet, att de ska klara sin vardag och sitt vuxenliv så 

självständigt som möjligt. Vi prata ofta om social och praktisk kunskap, men jag upplever att 

vi inte lika ofta poängtera vikten av teoretisk kunskap. En förälder berättade att hennes son 

mår dåligt av att han inte kan läsa en dagstidning. Detta ger mig en viktig tanke. All kunskap 

som förmedlas i särskolan är viktig och våra elever måste få alla chanser som finns att lämna 

vår skola som starka och trygga unga vuxna.  Byrne (2013) konstaterar däremot  i sin artikel 

att föräldrar säger att den sociala kunskapen och färdigheten är viktigare än den akademiska 

bildningen. Detta kan också jag se i min undersökning och det är något som jag som 

speciallärare måste förhålla mig till och fundera på. 

Choen- Podvey (2010) hävdar att nyckeln till en framgångsrik skoltid för en elev är en god 

kommunikation med föräldrar och att de känner delaktighet i sitt barns skolgång. Jag antar att 

ett gott bemötande och framför allt en god kommunikation med hemmet är grunden till att 

eleverna får vad de behöver för att bli trygga vuxna. Därifrån kan jag som speciallärare bygga 

vidare för att öka föräldrarnas, och kanske även pedagoger i särskoleverksamheten, insikt i att 

teoretisk kunskapsutvecklingen bör vara viktig även i grundsärskolan. 

 

7.3 Sammanfattning 
I min resultatdel i denna undersökning har jag delat tankar kring det undersökta fenomenet 

skolformsbyte i ett fenomenografiskt perspektiv. I min forsknings och litteraturöversikt 

hänvisar jag till en äldre undersökning genomförd av Tideman (1998) där han intervjuat ett 

tjugotal föräldrar angående deras tankar kring sina barn i gränslandet mellan grundskola och 

grundsärskola. Barnen hade efter grundskolestart utretts och placerat i grundsärskola men 

samtliga var fortfarande integrerade i sin grundskoleklass. Min undersökning visar ett likande 

resultat. Föräldrar i Tidemans undersökning säger att anledningar till bytet är resursfrågan och 

ekonomiska orsaker. De upplever att beslut om skolformsbyte till viss del tagits utan deras 

inflytande och möjlighet till påverkan. De är nöjda med grundsärskolan samtidigt som de är 

kritiska till grundsärskola som skolform och anser att eleverna sorteras och att skolan borde 

ha resurser att hjälpa alla utan att kategorisera. Jag kan också se likande tankar. Som förälder i 

min studie är man nöjd med grundsärskolans innehåll och bemötande samtidigt som man 

uppfattar att man inte har någon större möjlighet till inflytande över skolformsbytet och att 

eleverna känner sig stigmatiserade. Tideman (1998) berör inget kring elevers känsla av 

stigmatisering utan säger att eleverna inte upplevde någon social påverkan. Dessa elever var 

helt integrerade i grundskoleklass. Flera av de elever som figurerade i min undersökning gick 

i gymnasiesärskolan nationella program och kände sig mer stigmatiserad då det blir mer tydlig 

att man hör till en annan skolform då. Min forskningsöversikt visar att föräldrar upplever en 

tudelad känsla kring skolformsbytet. Man tycker det är bra då eleven får mer stöd och 

resurser. Samtidigt känner man sig tvungen att välja specialundervisning för annars får man 

inget stöd och inga resurser. Mitt resultat visar också en tudelad känsla av att skolformsbytet 

blev bra då elever fick trygghet mer stöd och bättre skoltillvaro. Samtidigt inser eleven sina 

begränsningar och känner sig stigmatiserad. Ur ett fenomenografiskt perspektiv ser jag flera 

olika variationer av uppfattningar kring fenomenen och det är nog precis så som verkligheten 

ser ut idag. 
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7.4 Slutord med förslag till vidare forskning 
Syftet med denna studie var att med fenomenografin som en teoretisk ansats, undersöka 

föräldrars upplevelser vid sitt barns skolformsbyte från grundskola till grundsärskola och runt 

fenomenet har jag sett olika variationer av uppfattningar från positiva till negativa 

erfarenheter. Jag ville undersöka föräldrarnas uppfattning av skoformsbyte, grundsärskolans 

bemötande och verksamhet, samt föräldrarnas tankar kring sitt barns skolsituation efter 

skolformsbytet.  Denna studie har fungerat bra och jag har fått fram ett resultat som jag anser 

vara relevant för mig i min speciallärarroll. I speciallärarförordningen är ett av målen att en 

speciallärare ska vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare runt barn med 

utvecklingsstörning (SFS 2011:186). Som speciallärare har jag ett ansvar att samtala och 

rådgöra med elevens vårdnadshavare för att få ett så bra samarbete som möjligt. Genom min 

studie förstår jag att grunden i allt arbete kring våra elever i svensk skola och grundsärskola är 

en god kommunikation och ett bra bemötande mellan skolledning, pedagoger, elever och 

föräldrar.  

Som vidare forskning runt skolformer, föräldrakontakt och speciallärarrollen skulle det vara 

intressant att undersöka hur föräldrar till barn som har gått i grundsärskola redan från skolstart 

uppfattar sina barns skolgång. Har man en annan syn på verksamheten och tillvaron i 

grundsärskolan då? Som en vidare utveckling vore det också intressant att studera hur man 

som förälder uppfattar grundsärskolan kunskapsmål och kvalité på undervisningen. Har 

kunskapsmål och teoretisk kunskap samma tydliga plats som praktiska och vardagliga 

färdigheter i grundsärskolan enlig föräldrarnas uppfattning? Ännu ett annat perspektiv vore 

undersöka hur pedagoger i grundsärskolan resonerar kring kunskapsmål och 

kunskapsutveckling. 
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Bilaga 1 

 
 

Hej 

Jag heter Anna Feltenmark och läser sista terminen på speciallärarutbildningen 

inriktning utvecklingsstörning vid Karlstads universitet och som avslutning på 

utbildningen ska jag göra ett examensarbete som kommer att publiceras på 

Karlstads universitets hemsida och finnas tillgänglig på universitetets bibliotek.  

Jag kommer att undersöka föräldrars tankar, erfarenheter och upplevelser av 

deras barns byte av skolform från grundskola till särskola.  Jag planerar att ställa 

ett mindre antal frågor som vi kommer att samtala omkring. Samtalet kommer 

att ta mellan en halvtimme och en timme och kommer att spelas in för att kunna 

transkriberas.  

Deltagandet är frivilligt samt helt anonymt och deltagaren har rätt att avbryta sin 

medverkan om man vill. Allt undersökningsmaterial är konfidentiellt och 

kommer att förstöras efter avslutat arbete. Jag kommer att följa de 

forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet.  

Detta brev kommer att lämnas till samtliga inskrivna elever på grundsärskolan 

men jag önskar alltså komma i kontakt med Dig som är förälder till ett barn som 

gått i de bägge skolformerna, grundskola och grundsärskola. 

Jag hoppas att Du som förälder vill delta i min undersökning, om så är fallet 

vore jag tacksam om Du kontaktade mig. Du som informant bestämmer när och 

var vi ska träffas. Ditt skriftliga samtycke kommer att hämtas in när vi ses.  

Hör av dig till mig senast 20 februari 2016 om Du vill delta i undersökningen. 

 

 

Vänligen  

Anna Feltenmark 

 

Telefon: xxxxx 

Mail: xxxxxx 
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 Bilaga 2 

 

Samtyckesblankett 

Ett föräldraperspektiv på skolformsbyte 

Jag har fått information och ger skriftligt 

medgivande att delta i intervju kring förälders 

upplevelser och erfarenheter vid barns skolforms 

byte från grundskola till grundsärskola. Jag är 

införstådd men de etiska kraven angående det 

insamlade materialet och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i undersökningen. 

 

¤ Ja, jag deltar i undersökningen.  

¤ Nej jag vill inte delta. 

 

Namn:___________________________________ 

Ort   

&datum:__________________________________

_ 
 

Handledare för examensarbetet: Anne Lindblom 

Karlstads Universitet 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

Hur uppfattade du sitt barns skolformsbyte från 

grundskola till grundsärskola? 

 
Berätta om ditt barns tid i grundskolan, utveckling, 

bemötande, delaktighet, anpassningar, vem tog initiativ till en 

förändringsprocess.  

 

Berätta om utrednings och inskrivningsförfarandet, 

delaktighet, förfarandet, beslutsprocessen, känslomässiga 

resan. 

 

Berätta om era ev. upplevelser av inkludering grundskolan. 

 

Berätta om ditt barns tillvaro i grundsärskolan idag, positivt, 

negativt, kunskapsutveckling. 

 

Hur tänker Du om Ditt barns framtid, förhoppningar, 

bekymmer. 

 
Anna Feltenmark januari 2016 

 


