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Syftet med undersökningen är att få mer kunskap om hur pedagoger upplever att föräldrar och elever 

påverkar skoltillhörigheten mellan särskola och skola. Vår frågeställning är följande: 

- Hur upplever specialpedagoger att föräldrar och elever påverkar skoltillhörighet mellan särskola 

och skola? 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning med sex specialpedagoger för att få svar på vår fråge-

ställning. 

Resultatet av vår undersökning visade att det finns respondenter som upplever att en del vårdnad-

shavare känner sig övertalade till ett visst val av skoltillhörighet. Detta trots att vårdnadshavare själ-

va har det sista avgörandet av sitt barns skolform. Undersökningen visade även att vårdnadshavare 

med sin kunskap om sitt barn påverkar skoltillhörigheten genom att känna, tycka och ha en specifik 

inställning till detta val.  
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Inledning 

 

I Skolverket (2001a) skrivs det om en försöksverksamhet för ökat föräldrainflytande när det 

gäller utvecklingsstörda barns skolgång. Det påpekas att vårdnadshavarna på egen hand ska 

besluta om deras barn ska tillhöra särskolan. Men är det verkligen så här det fungerar, känner 

vårdnadshavare i alla situationer att det är deras beslut, att de har möjlighet att påverka? Detta 

väckte vårt intresse om att få veta mer om hur det fungerar i verkligheten, samt belysa ett 

ämne som är relevant med tanke på ökningen av särskoleinskrivningar (Norman, 2009). Vi 

ville få en större uppfattning om vårdnadshavares och elevers möjligheter till påverkan av 

skoltillhörighet mellan särskola och skola. Detta för att vi tror att det är något som ligger i 

skymundan och som inte alla familjer upplever. Vår osäkerheter inför detta grundar sig i en 

känsla vi upplevt då mötet mellan skola och vårdnadshavare inte alltid är på samma nivå. Vi 

tror att vår känsla stämmer överens med vårdnadshavares upplevelser och att det i ett senare 

skede även påverkar deras val av sitt barns skoltillhörighet. 

Idag är en utredning inför särskolan en lång process som ofta påverkar vårdnadshavare och 

elever mycket. Ett uppmärksammande av detta ämne känns för oss viktigt eftersom vi tror att 

många vårdnadshavare inte anser sig ha kunskap om skolans verksamhet, samt rätten att på-

verka sitt barns skoltillhörighet. Genom att höra om specialpedagogers upplevelser tror vi oss 

kunna tydliggöra hur denna process kan gå till, samt påpeka att det finns många sätt att påver-

ka sitt barns skoltillhörighet.  
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Bakgrund 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning presenteras kring bland annat föräldrainflytande, 

vårdnadshavarens rätt till påverkan samt elevers rättigheter och perspektiv på skoltillhörighet. 

 

Föräldrainflytande i skolan 

Ståhle (2000) beskriver att under 1900-talets början betonade skolutredningar vikten av sam-

verkan mellan hem och skola. I denna tid ansågs vårdnadshavare behöva utbildas för kontak-

ter med skolan. För att leva upp till detta kom skolutredningen år 1940 med ett förslag om 

studiecirklar för vårdnadshavarna. Senare under 1950-talet ansåg skolkommissionen att sko-

lan och hemmet borde ha uppfostring av samma form, dock skulle inte hemmet ha mycket att 

säga till om utan uppfostran skulle helt färgas av skolans normer. Förr var det inte självklart 

att vårdnadshavare skulle ha någon delaktighet eller inflytande över sitt barns skolsituation 

(Erikson, 2004). I skolkommittén (1995) står det skrivet att under 1960-talet och början av 

1970-talet ändrades allt radikalt, och grundskolan slog igenom. Detta innebar att samverkan 

med föräldrarna i första hand skulle handla om information. År 1974 kom en SIA-utredning 

(Utbildningsdepartementet, 1974) som syftade till utvecklandet av samarbetet mellan skolan 

och hemmet. Det handlade om att starta kvartsamtal, klassmöten samt styrelser med både 

vårdnadshavare och elevrepresentanter. Förslaget skrevs senare in i läroplanen. Ståhle (2000) 

menar att det under 1980-talet blossade upp en debatt kring valfriheten av skoltillhörighet. 

Genom användningen av valfrihet gällande skoltillhörighet skulle utbildning ses som en 

tjänst, vilket skulle höja konkurrensen mellan skolorna samt kvalitén. De litade här på vård-

nadshavarens kunskaper i valet om bästa skolan för deras barn. År 1992 beslutade riksdagen 

om möjligheten till valfrihet gällande skoltillhörigheten. Ståhle menar vidare att riksdagen 

ville vidga vårdnadshavares inflytande ännu mer genom ett eget val av skoltillhörighet, men 

även möjligheten att byta skola om de var missnöjda. Hon påpekar dessutom att synen på för-

äldrainflytande har haft en krokig väg under åren men har på senare år gått mot något bättre.  

Enligt Erikson (2004) är samverkan en viktig del mellan skola och hem. Idag är vårdnadsha-

vare och lärare mer samspelta, det vill säga att de arbetar åt samma håll och ge alla elever så 

långt det går samma möjligheter till uppnåendet av skolans mål. Ribom (1993) påpekar ge-

nom att få vårdnadshavare att medverka aktivt i skolsammanhang måste skolan anpassa sitt 

fackspråk. I och med detta vill de förhindra vårdnadshavares känsla av underlägsenhet och 
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istället ge möjlighet till medverkan. Dock finns det i dagens skola ett stort gap gällande sam-

spelet menar Andersson (2004) mellan vårdnadshavare och pedagoger. Detta leder till att fler-

talet pedagoger ser sig som experter inom skolan, vilket gör att många vårdnadshavare känner 

sig överkörda. Skolverket (1998) belyser vårdnadshavares upplevelser som att de inte har stor 

chans till påverkan gällande skolans verksamhet, dock anser de sig ha störst möjlighet till på-

verkan då det gäller deras barns skoltillhörighet. Enligt Anderssons (2004) undersökning kän-

ner sig en del vårdnadshavare obekväma i mötet med skolan. Vårdnadshavare upplever sig 

själva som ett problem då det istället borde vara barnet som är i centrum. Detta anser vårdnad-

shavare beror på att det inte finns tillräckligt med material och hjälpmedel till de barn som 

behöver extra stöd i verksamheten. Vårdnadshavare anser idag enligt Skolverket (1998) att det 

viktigaste är att få påverka möjligheten till extra stöd i undervisningen för deras barn. Dock 

upplever bara var femte vårdnadshavare sig ha denna möjlighet. Enligt Hiitti särskolechef vid 

landstinget Uppsala, (Utbildningsdepartementet, 1994) har skolan och vårdnadshavare ofta 

olika åsikter när det gäller val av skolform inom särskolan. Enligt honom skiljer sig åsikterna 

åt på grund av att ”föräldrarna tenderar att överskatta sina barns möjligheter enligt skolans sätt 

att bedöma” (s.29).   

Skolkommittén (1996) visar att vårdnadshavare idag inte har samma respekt inför olika myn-

digheter som förr, normer och regler har förändrats. Vårdnadshavare tar idag för sig mer och 

vill ta mer ansvar för sina barn, även när de vistas inom olika institutioner. I och med detta 

vågar de ställa högre krav på skola och barnomsorg. Föräldrainflytande har idag enligt utbild-

ningsdepartementet (1995) två sidor, kollektivt och individuellt. Det handlar om rätten till in-

flytande för sitt barns skolgång samt vårdnadshavares rätt till inflytande i sitt barns klass. 

Ståhle (2000) fann att vårdnadshavarna idag har mer makt än förr. Detta upplever många lära-

re som ett hot, samtidigt som deras makt har minskat. Trots detta antyder vårdnadshavare att 

de har svårt att påverka sitt barns skolsituation. Många gånger upplever vårdnadshavare sig 

som bortglömda, de blir en dold tillgång för skolan (Andersson, 2004). För att det hela ska få 

kallas för samverkan vilket inflytande kan stå för, bör möten kring gemensamma frågor ske 

kontinuerligt (Ståhle, 2000). Genom denna samverkan har vårdnadshavare chans att ge peda-

gogerna en helhetsbild av barnet, då de bara träffar barnet under vissa timmar av dagen (An-

dersson, 2004). Föräldrainflytande handlar inte bara om vad skolan erbjuder enligt Ståhle 

(2000) utan det är mycket upp till vårdnadshavaren själv. Det handlar bland annat om hur in-

tresserade vårdnadshavare är av påverkan, hur de prioriterar detta och hur mycket de vågar. 
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Föräldrainflytande handlar alltså inte bara om skolans arbete och skyldigheter kring detta, 

utan färgas även av vårdnadshavarens initiativ. 

 

Elevinflytande i skolan 

”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta 

alla elever” (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 13). Ordet elevinflytande innefattar en beslu-

tanderätt hos eleven (Forsberg, 2000). Elevinflytandet anses vara viktigt, vilket gör vårdnad-

shavarens största uppgift till att finnas som ett stöd till eleven för att de ska kunna påverka 

verksamheten de ingår i (Ribom, 1993). Skolkommittén (1996) framhäver att när elever inte 

kan eller får påverka är det en nackdel för skolan, då de missar delar av de mänskliga behoven 

och sina rättigheter. Detta är något som aldrig får undanröjas utan chansen till påverkan ska 

alltid finnas. Samma gäller vid inflytande, som bör genomsyra hela verksamheten på alla ni-

våer. Undersökningar visar att kön eller social bakgrund inte utgör någon skillnad när det 

gäller elevinflytande (Forsberg, 2000). 

 

När är det dags för särskola? 

Skolverket (2001b) fann att de första åren i skolan för många barn inte är några problem, men 

när kraven från skolan ökar lyser oftast svårigheterna igenom och det börjar synas att grund-

skolans resurser inte är tillräckliga för elever i behov av särskilt stöd. Vid denna tidpunkt sätts 

ett åtgärdsprogram in. Om detta inte räcker för eleven utan tanken om särskola väcks startar 

en utredning. Andersson (2004) menar dock att vårdnadshavare i många fall upplever skolan 

som avvaktande innan en utredning sker. Det händer inte något och detta på grund av okun-

skap hos pedagogen. Många vårdnadshavare upplever att de får kämpa mycket för att få en 

utredning av sitt barn inför särskolan. Utredningen ska vara en helhetsbedömning som handlar 

om barnets förutsättningar och orsaker till svårigheterna. I utredningen undersöks fyra områ-

den, den pedagogiska, den psykologiska, den medicinska och den sociala aspekten. Utifrån 

Skolverket (2001a) står det skrivet att den pedagogiska utredningen ska visa om eleven i fråga 

kommer kunna uppnå grundskolans mål. Detta ska framkomma genom en tids observationer 

som ska ge en helhetsbild av elevens kunskaper och förutsättningar. Varje kommun har skyl-

dighet att ha rutiner för hur arbetet ska fortskrida under utredningens gång. Det ska också sy-

nas vad som ska observeras i undersökningen. Utredningen ska även ge klartecken om sko-
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lans resurssatsningar gentemot eleven. Det är viktigt att skolans rutiner och insatser är beprö-

vade för elevens lärande och utveckling. Om det finns osäkerheter angående skolans satsning 

på resurser till eleven bör det göras en ny utredning om detta och eleven har då rätt att stanna 

kvar i verksamheten. Utredningen bör genomföras av närstående pedagoger som känner ele-

ven, dessutom är specialpedagogen en viktig resurs i denna process. Den psykologiska utred-

ningen handlar om att skaffa sig en bild av elevens kognitiva förmåga. För att få en tydlig bild 

av detta används begåvningstest samt psykologens uttalande utifrån bedömningsunderlaget. 

Om inte testerna visar det resultat som förväntats görs en komplettering som tydligt ska finnas 

med i redovisningen av utredningen. Den medicinska utredningen ska ge en redovisning av 

elevens välmående samt tydliggöra orsaker till elevens svårigheter. Utredningen ska dessutom 

ge besked rörande en diagnos om så är fallet. För att komplettera utredningen görs en social 

bedömning, där det handlar om huruvida situationer i hemmet och skolan kan ge underlag för 

olika beteenden. Skolverket (2001b) menar att under dessa utredningar ska vårdnadshavare ha 

chans att medverka och deras ord ska vara den viktigaste kunskapskällan. Dock har inte vård-

nadshavaren rätt att påverka styrelsens beslut när det är fattat enligt skollagen (Utbildningsde-

partementet, 1994). 

Norman (2009) beskriver en ökning av elever som är inskrivna i särskolan som skett under de 

senaste 15 åren. Ökningen som skett anses främst handla om de elever som ligger i gränszo-

nen mellan särskola och grundskola. I år nio på grundsärskolan märks ökningen av elever tyd-

ligt, där har antalet elever mer än fördubblats mot i första klass. Detta fenomen beror troligtvis 

på en otydlighet gällande gränsdragning i utredningen. Skolverket (2001b) tar upp det motsat-

ta problemet där vårdnadshavare önskar särskola men inte erbjuds detta. Då har vårdnadsha-

vare rätt att överklaga beslutet hos skolväsendets överklagandenämnd. Enligt Skolverket 

(2001a) ska vårdnadshavaren informeras om de rättigheter de har gällande sitt barns skoltill-

hörighet. Det innebär att vårdnadshavare ska ha det sista avgörandet i utredningen som sker 

när elever inte uppnår målen och åtgärdsprogrammen inte räcker till. Denna information har 

vårdnadshavare rätt att få tillgång till genom en kontaktperson som ska verka mellan skola 

och familj. Kontaktpersonens uppgift är att stötta och tillgodose familjens frågor under utred-

ningens gång samt efter att ett beslut fattats. I de fall där föräldrar inte är vårdnadshavare har 

de ingen rätt att avgöra skoltillhörigheten, de har dock rättigheter till all information gällande 

sitt barns skolsituation. 
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Skolverket (2002) menar att ett välfungerande samarbete med vårdnadshavare grundas på att 

skolan respekterar de val som vårdnadshavaren gör. Hiitti (Utbildningsdepartementet, 1994) 

menar att särskolan i så stor utsträckning som möjligt försöker tillgodose vårdnadshavares 

önskemål gällande verksamhetens upplägg för att skapa ett gott samarbete.  

Skolverket (2002) fann att då detta samarbete inte fungerar som det ska finns risken att vård-

nadshavares beslut tas på fel grunder till exempel genom övertygelser från skolans håll. När 

vårdnadshavaren däremot tackar nej till en placering på särskolan kan det bero på att deras 

uppfattning av barnet inte stämmer överens med skolans bild. I detta fall påpekar Skolverket 

(2001b) att skolan som eleven tillhör är skyldig att bistå med alla resurser och allt stöd de kan 

erbjuda.  

Val av skola innebär idag även ett val av vilket pedagogiskt arbetssätt vårdnadshavare vill att 

sitt barn ska ingå i (Ståhle, 2000). Norman (2009) menar att nekandet från vårdnadshavaren 

till erbjuden plats i särskolan många gånger kan bero på att vårdnadshavaren behöver tid att 

vänja sig vid tanken på att deras barn har rätt till särskola. Skolverket (2001b) skriver att i de 

situationer där vårdnadshavaren är tveksam till ett beslut gällande skoltillhörighet kan det er-

bjudas en provplats under sex månader på särskolan. Särskolan kan då erbjuda ett ökat stöd 

och en större chans till utveckling. Dock innefattar särskolan vissa begränsningar när det gäll-

er vidareutbildning, men för de elever som är berättigad denna skolform kan stimulansen som 

ges fungera väl. Vårdnadshavaren som väljer att ha sitt barn inskrivet på särskolan kan när 

som helst under utbildningens gång avbryta samarbetet och låta sitt barn gå i grundskolan.  

Skillnad mellan grundskola och särskola  

I lärarförbundet (2006) skrivs det om målen i grundskola och särskola. De stora skillnaderna 

här emellan är bland annat att elever i grundskolan ska ha kunskap och kunna använda sig av 

olika färdigheter. Dock är kraven inte lika höga när det gäller särskolans mål. Där handlar det 

om att få en ökad kunskap, en förståelse samt förmågan att kunna ta till sig information och 

skapa en fungerande vardag. En stor tyngd i särskolans arbete ligger i att få eleverna att ut-

vecklas individuellt, det handlar här inte lika mycket om gruppen som det gör i grundskolan. I 

särskolan handlar det om att anpassa undervisningen till individen i en annan utsträckning än i 

grundskolan. En annan stor skillnad mellan särskola och grundskola är att det finns en val-

möjlighet av ett 10:e skolår. Detta extra skolår har alla elever som avslutat år nio i särskolan 

rätt till.   
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Barns demokrati och rättigheter 

Demokrati innebär rätten till påverkan, såväl kollektivt som individuellt (Skolkommittén, 

1996). Tyngdpunkten i Förenta Nationernas barnkonvention innebär enligt Hammarberg 

(2006) att det ska råda samma respekt för alla individer, stora som små. Ett barn har samma 

rättigheter som en vuxen i samhället, alla ska behandlas med respekt och barnets bästa ska 

alltid vara det centrala vid åtgärder gällande barn. Några av barnkonventionens grundläggan-

de principer handlar om att alltid sätta barnet främst, rätten till liv och utveckling genom sam-

hällets förmåga samt rätten till att framföra sina åsikter och bemötas av respekt. Skolverket 

(1998) beskriver en av barnkonventionens principer där barn har rätt att fritt uttrycka sina 

åsikter och bli hörda. 

 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (Barnkonventionen 

artikel 12). 

 

 

Zackari & Modigh (2000) fann att genom samverkan, samtal och möten utövas demokrati på 

bästa sätt i skolan. I en bra kommunikation sker demokrati mer eller mindre omedvetet, där 

alla får komma till tals och ta vara på varandras olikheter och kunskapsområden. Det handlar 

också enligt Skolverket (2000) om att sätta gränser och lära sig visa hänsyn gentemot andra 

individer. Dessutom innefattar det respekt mot varandra även om åsikterna skiljer sig åt. En-

ligt Zackari & Modigh (2000) innebär det inte bara att bli hörd utan det är även en övning i 

respekt samt att vara lyhörd för andras åsikter. Som mycket annat ska detta genomsyra verk-

samheten, vilket innefattar både vuxen som barn.  

Zackari & Modigh (2000) menar att det även handlar om mötet gentemot andra individer med 

en bra attityd. I skolan möts eleverna av många olika människor. Det är därför viktigt att ha 

kunskap om hur man ska bemöta och hantera dessa individer. Här handlar det om att respekte-

ra varje enskild individ, människovärdet samt varje individs rätt till frihet. Utbildningsdepar-

tementet (1994) beskriver hur skolan ska formas efter de demokratiska värderingar som vårt 

samhälle styrs av. Det innebär att alla verksamma inom skolan ska respektera varje människas 

egenvärde. Skolverket (2000) påpekar att ett av skolans uppdrag är att utveckla kompetens 

inom demokrati samt sträva efter att påverka eleverna mot ett demokratiskt synsätt.  
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Salamancadeklarationen 

Svenska Unescorådet (2/2006) arbetar för en förbättrad undervisning genom Salamancadekla-

rationen, samt för att göra den mer tillgänglig för de elever som är i behov av särskilt stöd. De 

menar att varje barn har unika egenskaper, intressen samt inlärningsbehov och bör mötas där-

efter. I Salamancadeklarationen nämns även att alla individer med funktionshinder har rätt, så 

gott de förmår att framföra sina tankar kring sin utbildning. I dessa fall har vårdnadshavare 

rätt att bli rådfrågade om vilken skoltillhörighet deras barn ska ha. Beslutet som sedan ska fat-

tas görs i hänsyn till barnets behov och ambitioner. I Salamancadeklarationen ingår organisa-

tionen Unesco som arbetar med FN inom undervisningsfrågor. De strävar för att frågor gäl-

lande barn i behov av särskilt stöd ska tas upp i alla diskussioner angående utbildning. Sala-

mancadeklarationen tar upp vikten av att sätta barnet i främsta rummet, då det trots allt är de 

som är de centrala i arbetet. För att fler ska anamma detta arbetssätt strävar de efter en förbätt-

rad lärarutbildning, där denna pedagogik ska vara central eftersom de anser att den gynnar alla 

barn och i längden även samhället. De menar att ett användande av denna pedagogik skulle 

minska slösandet av resurser och strävan efter homogena grupper.  

Svenska Unescorådet (2/2006) menar att vårdnadshavares inställning till skolan färgar barnen, 

vilket kan vara positivt i sociala sammanhang. Men för att kunna göra detta behöver vårdnad-

shavare stöd med tanke på att många upplever det som jobbigt att vara vårdnadshavare till ett 

barn i behov av särskilt stöd. Denna känsla kan minska genom att skolan stödjer vårdnadsha-

vare med tydlig information om arbetet kring barnet. För att skapa jämställdhet mellan peda-

goger och vårdnadshavare krävs uppmärksamhet, stöd samt stimulans från båda håll. Dessut-

om bör pedagoger uppmuntra vårdnadshavare att delta i skolans verksamhet samt att övervaka 

och stödja sitt barns inlärning. 
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Syfte med frågeställningar 
Syftet med vår uppsats är att genom undersökning få mer kunskap om hur en grupp special-

pedagoger beskriver hur de upplever att föräldrar och elever påverkar skoltillhörighet mellan 

särskola och skola.  

Frågeställning 

Hur uppfattar specialpedagoger att föräldrar och elever påverkar skoltillhörighet mellan  

särskola och skola? 
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Metod 

Nedan presenteras vårt val av metod, urval, genomförande, bearbetning samt reliabilitet och 

validitet. 

 

Val av metod 

En kvalitativ undersökning innebär att man gör en tolkning och förståelse av empiri som be-

står av en eller flera intervjuer (Szklarski, 2002). Widerberg (2002) menar att intervjuer kan 

se olika ut, vissa följer en intervjuguide medan andra låter följdfrågor komma under samtalets 

gång. Syftet med kvalitativa intervjuer är att använda sig av det samtal som sker mellan inter-

vjuare och respondent. Detta var den metod som passade vårt ämne. I en kvalitativ undersök-

ning är intervjuaren det viktiga redskapet, för att följa upp respondentens kunskaper och tan-

kar kring ämnet. Enligt Kvale (1997) gäller det för intervjuaren att vara uppmärksam och 

snabb med följdfrågor för att underlätta samtalet. Widerberg (2002) menar vidare att en kvali-

tativ forskning handlar om ett förtydligande av egenskaper kring det fenomen som undersöks. 

För att det ska anses vara en kvalitativ undersökning behövs redskap, forskare och respondent.  

Utifrån vår kvalitativa undersökning syns en tydlig koppling till hermeneutiken, där fördomar 

är centralt. Med detta menas att man ofta innan ett möte har en visuell bild av hur det ska gå 

till. Denna uppfattning skapas redan vid första kontakten. Enligt Molander (2003) menar Ga-

damer att fördomar finns runt oss hela tiden och är vår utgångspunkt för förståelse och tolk-

ning. Detta innebär i det långa loppet att ingenting blir färdigtolkat eftersom varje generation 

tolkar sin omvärld utifrån sina fördomar. Enligt Molander (2003) jämför Gadamer tolkningen 

av omvärlden med konst, alla tolkar den olika och den kan omtolkas i oändlighet. Kvale 

(1997) tar upp fördelarna med intervjuer när man utgår från ett hermeneutiskt synsätt. Detta 

för att man tolkar genom alla arbetsprocesser, både under intervjusamtalet samt i efterarbetet 

av det insamlade materialet. Molander (2003) betonar alltså att hermeneutik betyder tolka el-

ler tolkning och härstammar från Grekland.  
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Urval  

Innan kontakten med specialpedagogerna knöts, söktes telefonnummer genom kommunens 

hemsida. Därefter valdes sex specialpedagoger slumpmässigt ut från olika rektorsområden 

och kontaktades. Valet av sex specialpedagoger från olika områden beror på att det oftast inte 

arbetar flera på samma skola. Alla specialpedagoger som deltog var kvinnor. Enligt Trost 

(2005) är detta en homogen grupp. Han anser att det kan vara bra med en heterogenitet inom 

gruppen, det vill säga att det finns en variation inom vissa gränser. I valet av dessa specialpe-

dagoger vägdes också tanken in om att komma så nära vårdnadshavare och elevers tankar som 

möjligt.  

 

Genomförande 

Att vara två intervjuare under samtalen upplevdes som en hjälp för att tolka och skaffa en 

rättvis uppfattning av ämnet. Genom att vara två under intervjutillfällena fångas kroppsspråk 

och uttryck lättare upp, då man kompletterar varandra och som individ lägger märke till olika 

saker som respondenten påverkas av. Det gav ett avslappnat samtal genom att vara tre samt att 

det inte var så styrt mellan enbart intervjuare och respondent. Intervjuerna skedde medvetet på 

specialpedagogernas arbetsplatser. Detta för att skapa en trygghet hos respondenterna. Enligt 

Kvale (1997) är det viktigt att intervjuaren skapar en harmonisk stund under samtalet för att 

respondenterna ska känna sig trygga och ha ett öppet förhållningssätt. Alla intervjuer skedde i 

deras arbetsrum som låg avskilt från klassrum och dylikt. Att mötas av tillmötesgående och 

kunniga respondenter inom ämnets ramar ser Kvale (1997) som en fördel. Tillvägagångssättet 

i intervjuerna var en öppen frågeställning om ämnet. Detta för att låta respondenterna tala fritt 

kring ämnet samt kunna följa samtalet och komma med följdfrågor. Respondenterna erbjöd 

sig också att finnas tillhands om frågetecken skulle uppkomma under efterarbetet av intervju-

erna.  
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Bearbetning 

Intervjuerna spelades in via dator och mobil för att noggrant kunna transkriberas. Transkribe-

ringen av det insamlade materialet var tidskrävande och gjordes därför enskilt och delades 

upp för att spara tid. Innan transkriberingen startade gjordes en överenskommelse om ett sätt 

att utforma texten. Kvale (1997) menar att detta är ett bra arbetssätt för att få så likt och lätt-

hanterligt material som möjligt. Materialet från mobilen lades in i ett program på datorn för 

bearbetning, där det var enkelt att lyssna och pausa för att skriva i ett dokument bredvid. När 

transkriberingen var gjord bearbetades materialet med hjälp av färgade pennor, för kategorise-

ring av data. Marginalen numrerades även för att kunna se vilken kategori texten tillhörde. 

Detta är en teknik som Trost (2005) beskriver som effektiv. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär frågan om man har undersökt det som arbetet syftade till (Thurén, 2007). 

För att validitet skulle infinna sig i undersökningen utfördes den med specialpedagoger som 

är kunniga inom ämnet. Detta val gör att validiteten anses vara hög i undersökningen. Genom 

att intervjuaren är lyhörd, riktar in sig på kroppsspråket och uppfattar olika tonfall, ökar relia-

biliteten i undersökningen enligt Trost (2005). I och med att undersökningen utfördes i tre-

partssamtal ökade chansen för att uppfatta kroppsspråk och gester, vilket är positivt för relia-

biliteten. En noggrann poängtering för respondenterna om att intervjuerna var anonym gör att 

reliabiliteten ökar än en gång i undersökningen, då respondenterna har chansen att vara ärliga. 

Ett utskick av undersökningen gör att respondenterna ser att avidentifiering är gjord. Detta 

fungerar som en garanti och gör att de känner tillförlit till oss som intervjuare. 
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Resultat 

Här presenteras vårt resultat efter de kategorier vi utarbetat med utgångspunkt ur responden-

ternas uttalanden. Dessa kategorier med tillhörande citat diskuterade respondenterna kring.  

 

Avgörandet av skoltillhörighet 

I intervjustudien kan vi utläsa att specialpedagoger är överens om att det är vårdnadshavarens 

beslut som avgör skoltillhörigheten. ”…det är helt och hållet föräldrarna, vi kan aldrig ähh 

tvinga ett barn asså sätta ett barn i särskolan…” Specialpedagoger menar att det kan erbjudas 

särskola, men att det är vårdnadshavaren som står för det slutgiltiga beslutet.  

…ja egentligen är det föräldrarnas val, vill dom inte ha sitt barn i särskolan, eller 

tycker inte det så kan man inte placera barnet där. Nä utan det är föräldrarna som 

väljer… 

Undersökningen visar att vårdnadshavare upplever att det är ett tungt beslut att fatta. Genom 

undersökningen redovisar respondenter att vårdnadshavarna inte alltid är överens om vilken 

skolform deras barn ska tillhöra, men enligt lag måste båda vara överens för att en övergång 

ska genomföras. Beroende på inställning hos vårdnadshavare till skolform menar responden-

ter påverkar styrningen av valet samt elevens inställning till skoltillhörighet. Läs och skriv-

svårigheter menar specialpedagoger kan vara ärftligt, och då måste man vara varsam i sitt 

samtal med vårdnadshavare för att inte väcka obehag och därigenom hindra en möjlighet till 

extra stöd. 

 

Vårdnadshavare känner sig överkörda 

Specialpedagogerna beskriver det som att en del vårdnadshavare känner sig påhoppade av 

skolan. Detta tror respondenter beror på att de inte har en jämlik kunskap. Det sägs även att 

det kan vara svårt som vårdnadshavare att stå på sig när skolan, psykolog och specialpedagog 

påpekar en sak som man själv inte känner sig ha den rätta kunskapen kring. Det framkom ge-

nom undersökningen att skolan kan ha en åsikt och vilja diskutera elevens situation, men att 

det trots allt är vårdnadshavarens beslut och ingen annans. Genom detta har de upplevt att 

vårdnadshavare känner sig övertalade och kanske inte förstått förrän efteråt att de kände sig 

överkörda av skolans starka åsikt. Respondenterna beskriver upplevelser om att vårdnadsha-

vare känner sig underlägsna gentemot skolan, men att det samtidigt är väldigt olika hur vård-
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nadshavare känner, med tanke på att ingen är den andre lik. Undersökningen visar att en del 

vårdnadshavare känner sig påhoppade och överkörda i början, men att det många gånger 

handlar om en process. Övermäktighet menar specialpedagoger är något som kan förekomma, 

men överlag känner de inte att de upplevt att skolan övertalat vårdnadshavare och deras be-

slut.  

 

Övertalan 

Under intervjutillfällena funderar respondenterna kring hur vårdnadshavare kan känna när 

skolan under inga omständigheter får påverka familjen till ett beslut. Idag hamnar allt fler ele-

ver i särskolan och vad detta beror på funderar respondenter kring: 

… är det så att rektorer sagt att vi kan inte ge dom här resurserna som ditt barn be-

höver, men däremot så kan särskolan, så flyttar man över och sen så först senare får 

man klart för sig att ”men då får ju inte mitt barn betyg och då får ju inte mitt barn 

möjlighet till”… 

Respondenter menar att detta kan vara en form av övertalan gentemot vårdnadshavare men 

dock mindre tydlig. De påpekar även att vårdnadshavare inte alltid inser förrän efteråt att de 

känt sig övertalade av skolan, vilket citatet ovan belyser. Specialpedagogerna poängterar att 

det är viktigt för alla verksamma pedagoger att vara tydliga mot vårdnadshavare. Dock upple-

ver respondenterna att vårdnadshavare i dessa fall kan känna ”påtryck” från skolan vilket i sin 

tur kan leda till en form av övertalan.       

 

Gemensam bild av barnet? 

Om det skulle vara så att skolans bild av barnet inte stämmer överens med hemmets, menar 

respondenter att man måste minnas vårdnadshavarens tydliga bild av sitt barn i alla situatio-

ner. Vårt empiri visar att vårdnadshavare ofta vet vad deras barn kan, men att skolan lockar 

fram saker eleverna inte kan. Vid dessa tillfällen kan bilden skilja sig väldigt mellan hem och 

skola. Trots allt måste skolan komma ihåg att det är vårdnadshavaren som känner eleven bäst. 

…ah det är ju känslomässigt, det är ju jättesvårt och sen ska vi komma ihåg att för-

äldrarna är ju dom som känner barnen allra allra bäst, det ska vi verkligen komma 

ihåg. Det föräldrarna säger stämmer oftast om man har olika uppfattningar…  
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Besvikelse och misstro 

Specialpedagogerna i vår undersökning har också tankar om när bilden inte stämmer överens 

mellan hem och skola, att det kan handla om en besvikelse från vårdnadshavarens sida, där de 

vill att deras barn ska vara som alla andra. När besvikelsen är som störst finns det gånger då 

vårdnadshavare anser att utredningen är felaktig, att den inte stämmer alls med deras bild av 

barnet. För att minska risken för två olika uppfattningar om eleven påpekar respondenter vik-

ten av kontinuerliga samtal med vårdnadshavare.  

…sen tycker jag överlag i skolans värld nu att man byggt upp en väldigt bra verk-

samhet med utvecklingssamtal mer regelbundet och vi träffar föräldrarna, det som 

krävs dess emellan också att dom är med i processen hela tiden så överlag tycker jag 

att det fungerar jättebra det samarbetet sen finns det naturligtvis föräldrar som kän-

ner att jag, jag är inte överens om de sakerna men det är också…  

Respondenter menar att det ligger nära tillhands för vårdnadshavare att missuppfatta informa-

tion när det finns en besvikelse. De menar att vårdnadshavare kan uppleva det som att skolan 

vill förflytta deras barn för att underlätta sin egen verksamhet.  

 

Sorgeprocessen 

Vi kan utläsa att respondenter tycker sig uppleva att vårdnadshavare befinner sig i en sorge-

process när de får beskedet från utredningen om särskola. Dessutom menar de att det tyngsta 

man kan höra som vårdnadshavare, är att det är något som inte stämmer med det egna barnet. 

Specialpedagogerna påpekar att det är viktigt att som pedagog tillåta familjen att ha sin reak-

tion, hur den än är under denna process. Respondenterna menar att ”sorgarbete” kan vara 

långvarigt, utan att de fortfarande vill ha kvar sina barn i grundskolan. Dock upplever respon-

denter att ju senare eleven kommer till särskolan desto längre har familjen kommit i sitt 

”sorgarbete” och är inställda på denna skolform. Trots allt menar de att detta är en period i 

livet som kräver mycket bearbetning samt att det ibland råder tveksamhet hos vårdnadshavare 

gällande skolform. 

…att man hittar rätt verksamhet, för det har ju stor betydelse för föräldrarna att bar-

net eller ungdomen trivs i sin skolsituation, för gör de inte det så kan man inte kopp-

la av som förälder heller…  
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Negativ inställning till särskola, kan det vända? 

Enligt respondenter är övergången till särskolan många gånger svår. Vårdnadshavare har ofta 

en negativ inställning till särskolan eftersom de tidigare genom grundskolan haft många mot-

gångar. Men elever som gått i grundskolan och senare kommer till särskolan upplever trots 

allt detta som mycket positivt. Specialpedagogerna menar att detta är en svår process för 

vårdnadshavarna som de får brottas med under en längre tid. Vissa vårdnadshavare tror ibland 

att deras barn kan mer än vad verkligheten visar, vilket försvårar processen enligt responden-

ter. Dock är en del vårdnadshavare positiva med detsamma, nämner respondenter. De tar till 

sig informationen, gör studiebesök och funderar över om det skulle bli bra för deras barn, och 

då fungerar arbetet mycket bättre. Respondenterna upplever också att när kontakten väl är 

knuten till särskolan upplever många vårdnadshavare att det inte är så farligt och kanske till 

och med det bästa för eleven.   

… en del föräldrar, så att man vill att allt ska gå så fort som möjligt och koppla in så 

många som möjligt och få mycket hjälp från början, och en del ”nää det är ingen” 

asså ” nej jag vill inte, jag ser inget fel och vill inte att vi ska få gå vidare med det 

här”… 

 

Men slutligen kan vi utifrån materialet utläsa att specialpedagoger upplever att de flesta tackar 

ja till särskola och extra stöd när man väl sett den möjligheten.   

 

Sex månaders prova-på-tid i särskolan? 

Att tacka ja till en prövotid i särskolan är enligt respondenter ett stort steg för de flesta famil-

jer. De menar att vårdnadshavare kan känna att det blir så definitivt, att deras barn kanske ska 

tillhöra särskolan. Just därför är det inte ett vanligt förekommande. Dock anser respondenter 

att det hade varit en bra lösning och att man får arbeta på att avdramatisera bilden av särsko-

lan som många vårdnadshavare har. Specialpedagogerna menar att de fall de känner till, har 

elever stannat kvar och fungerat väldigt väl i verksamheten. Vårdnadshavare har då varit väl-

digt glada att de tog den chansen.     
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Elevers perspektiv 

I undersökningen talas det om en identitetskris hos eleven då de brottas med tankar och frågor 

kring vem de är och att de skiljer sig från mängden. Dessutom jämför sig särskolelever i vissa 

fall med grundskolans elever vilket skapar en form av identitetskris. Det handlar mycket om 

att ha någon att jämföra sig med. Respondenterna menar att detta är en känsla som är svår för 

dessa individer att kämpa med. I undersökningen framkom genom respondenternas svar att ju 

äldre eleven är desto mer inflytande och chans till påverkan över beslut ger vårdnadshavaren. 

Här styrker specialpedagoger varandra genom sina upplevelser av att äldre elever blir mer 

medvetna om sina svårigheter och begränsningar. 

…någon har varit med om och trott sig ha tillhörighet i en grundskola och testat i 

bild till exempel och visade sig sen att, ”nää” och kom tillbaks till särskolan med 

den här klarheten att det är särskolan som jag har tillhörigheten till… 

Det är viktigt menar respondenter att tänka på den situation eleven befinner sig i, då den kan 

vara jobbig, men att elevens känsla påverkas av hur mycket man pratar om särskolan hemma. 

Specialpedagoger har upplevelser av att en elev kan påverka vårdnadshavare fullt ut till en 

viss skoltillhörighet, då skolvägran kan vara effektivt. Det påpekas också att elever i yngre 

åldrar inte är lika medvetna om sina svårigheter utan istället uttrycker sig genom att bli all-

mänt stökiga och frustrerade. De yngre barnen upplever respondenter vara för små att kunna 

göra en bedömning av vad de behöver. 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Vår undersökning syftade till att få reda på hur specialpedagoger upplever att föräldrar och 

elever påverkar skoltillhörigheten mellan särskola och skola. Mycket av det som kommit fram 

genom vårt resultat stämmer bra överens med vår litteraturstudie. Utifrån litteraturstudien har 

vi kommit fram till att föräldrainflytandet haft en krokig väg och att vårdnadshavare inte alltid 

haft så mycket att säga till om (Ståhle, 2000). Dock står det skrivet i Skolverket (2001a) att 

vårdnadshavare ska ha det sista avgörandet gällande sitt barns skoltillhörighet. Detta styrker 

även respondenterna i vår undersökning.  

I resultatet kan vi utläsa att vårdnadshavare inte alltid är överens om vilken skolform barnet 

ska ha. Detta anser vi gör att skolan måste vara ännu mer försiktig när det gäller att framföra 

skolans åsikt så det inte blir en ”övertalan”. I detta fall ställs skolan på prov, att hitta en lös-

ning och leda vårdnadshavare utan att påverka dem för mycket. Enligt oss är det viktigt att 

skolan låter vårdnadshavare uttrycka sig och skapar ett öppet klimat där alla tankar är väl-

komna. Som vi presenterade i bakgrunden fann Andersson (2004) att vårdnadshavare många 

gånger känner sig som en dold resurs inom skolan. Vi tror att det är viktigt att använda sig av 

vårdnadshavares kunskap om sitt barn, för att skapa en positiv utveckling i skolverksamheten. 

Kunskap och erfarenhet är något som vi anser är mycket betydelsefullt samt att pedagogerna 

kan sätta sig in i vårdnadshavares situation. Med tanke på att detta inte är ett ofta förekom-

mande problem, kan vi tänka oss att det saknas en del erfarenhet hos pedagogerna. Detta anser 

vi skulle förebyggas genom fortbildningar och möten skolorna emellan, för utbyte av erfaren-

heter. Allt detta handlar om vikten av ett samspel mellan vårdnadshavare och pedagoger som 

Andersson (2004) nämner.  

 

Kommunikationen är enligt oss väldigt betydelsefull i dessa situationer där vårdnadshavare är 

osäkra och ställs inför en ny verksamhet. Samtidigt är det viktigt att vara ärlig och rak som 

pedagog, vi anser att det handlar om en svår balansgång. Vi har haft tankar kring ärlighet och 

hur den kan infinna sig. Det kan handla om att våga vara ärlig även om man som pedagog har 

en privat relation till vårdnadshavarna. Ribom (1993) menar att ett anpassat språk gentemot 

vårdnadshavare skulle förhindra deras känsla av underlägsenhet och att ha blivit övertalad.  
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När det handlar om uppfattningen av en elev är vårdnadshavares bild väldigt viktig enligt re-

spondenterna. Detta upplever vi som en positiv synvinkel från skolan. Hur det än är känner 

vårdnadshavare sina barn, det handlar för skolan om att få vårdnadshavare att våga se brister 

hos barnen. Återigen handlar det om samverkan och kommunikation mellan vårdnadshavare 

och pedagoger (Andersson, 2004). När en bild av ett barn skiljer sig markant mellan hem och 

skola tänker vi att det kan handla om många olika orsaker, till exempel att vårdnadshavare 

önskar sig ”friska” barn och när deras vision sviker blir det svårt att se verkligheten. Precis 

som respondenterna säger börjar då ett sorgarbete. Våra tankar kring hur skolan skulle kunna 

arbeta för att minska risken av olika uppfattningar av eleven var som respondenternas, att ha 

kontinuerliga samtal. Dock kom vi fram till att barn är olika i alla situationer och verksamhe-

ter, det skulle enligt oss blir väldigt svårt att i varje enskilt fall ha en gemensam bild av barnet.  

 

Enligt Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2/2006) färgar vårdnadshavares in-

ställning till särskolan deras barn. Våra tankar är att man bör försöka ge eleverna i skolan en 

rättvis bild av särskolan, vad den innebär och vilka som går där. Genom att börja prata om 

detta i tidig ålder tror vi att man kan påverka eleverna samt att det förhoppningsvis blir något 

de tar med sig. Vi tror även att det skulle vara nyttigt med studiebesök  på särskolan, men 

också att det kommer pedagoger och eller elever från särskolan för att informera om sin verk-

samhet. Detta belyser respondenter även i vårt resultat, då det handlar om vårdnadshavare och 

studiebesök. Enligt oss är det då viktigt att inte glömma bort eleven. En fördel skulle vara om 

olika skolverksamheter låg nära varandra, där de kunde dela på skolans redskap och lokaler. 

Detta tror vi skulle minska skillnaderna utåt sett på verksamheterna, vilket skulle göra inställ-

ningen bättre och steget till särskolan mindre.  

 

Respondenterna belyser vikten av att låta eleverna, när de är äldre få vara med och påverka 

sin skoltillhörighet. Enligt oss är detta självklart, alla elever bör utefter sina förutsättningar få 

påverka sin skoltillhörighet. Eleverna det handlar om är alla under 18 år men ska enligt oss, i 

samråd med vårdnadshavare även få sin åsikt hörd. Det handlar alltså inte om att vara av ett 

visst kön eller på ett speciellt sätt för att få påverka, utan det innefattar alla individer (Fors-

berg, 2000). Vi menar att eleverna borde vara mer involverade i processen än vad vi fått upp-

fattningen av att de är. Med tanke på att det är eleverna det handlar om bör de få chansen att 

skapa sig en egen bild av vad särskolan innebär. Detta tror vi skulle underlätta processen för 

eleverna då de kan få en förståelse om vad ett eventuellt byte av skoltillhörighet skulle inne-
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bära. Utifrån vårt resultat om sex månaders prova-på-tid i särskolan framkom att det är viktigt 

att avdramatisera bilden som många vårdnadshavare har. Samhället vi lever i och dess normer 

om att allt ska vara ”perfekt och alla ska vara lika” anser vi kan ha en negativ påverkan på 

vårdnadshavare när de ska välja skolform. Precis som vi beskrev tidigare tror vi att tidiga in-

satser mot fördomar är positivt gentemot särskolan. Vi anser likt respondenterna att det hade 

varit bra om fler tog denna chans till prova-på-tid på särskolan. Detta för att få samhällets för-

ståelse av deras arbetssätt, vilket skulle öppna dörrarna för många familjer som behöver detta 

stöd, menar Skolverket (2001b). Om man skulle lyckas med detta arbete och det skulle leda 

till ett avdramatiserande av särskolan, tror vi att många vårdnadshavare skulle känna sig 

mindre osäkra i sitt val av skolform för sitt barn.  

Genom undersökningen har vi fått uppfattningen av att vårt ämne inte är något som händer 

eller finns i varje klass, utan att det kan saknas erfarenheter från fall inom ämnet. Dock har vi 

under arbetets gång insett att allting egentligen handlar om samverkan och kommunikation. 

Att skapa ett fungerande samarbete med vårdnadshavare för att få dem att känna trygghet och 

tillit, samt genom detta sträva mot en välfungerande verksamhet där alla känner ett välmåen-

de.    
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Metoddiskussion 

En kvalitativ undersökning har passat bra i relevans till vårt arbete. Likaså upplevde vi under-

sökningen gentemot specialpedagogers erfarenheter och tankar. Valet av en kvalitativ metod 

kändes för oss naturligt och säkert, vilket vi anser är viktigt för att få respondenterna trygga. 

Likaså upplevde vi hermeneutiken som var vårt vetenskapliga synsätt. Vi kan konstatera att 

det var ett bra val med tanke på vårt ämne. I och med att vår studie var kvalitativ passade 

hermeneutikens tolkningssätt och tankar kring fördomar in, eftersom det görs en tolkning av 

empiri samt att förväntningar och fördomar byggs upp inför samtalen.  

Styrkan i vår undersökning ligger i att intervjuerna utfördes med specialpedagoger som är 

kunniga inom ämnet och arbetar med just detta. Vi har själva ingen tidigare erfarenhet inom 

ämnet och har därför en stor tillit till respondenterna, vilket kan ses som både en styrka och en 

svaghet. Dock tror vi att det finns svagheter i vårt arbete beträffande specialpedagogernas 

tystnadsplikt, vilket kan ha gjort respondenterna reserverade och tillbakadragna.  

Undersökningen inom detta ämne upplever vi som högst aktuell, vilket vi även fått ta del av 

genom såväl media som verkligheten. Därför menar vi att undersökningar inom detta ämne är 

relevant.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Under arbetets gång har vi haft tankar kring hur man skulle kunna fortsätta med forskning 

inom detta ämne. Våra tankar är att man skulle kunna ta kontakt med vårdnadshavare och ele-

ver för att undersöka hur de uppfattar sin chans till påverkan av skoltillhörighet. Vi tror det 

skulle vara intressant att höra deras åsikter om skolans arbete lyckats samt stämmer överens 

med den känsla och uppfattning som de har. 
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Bilaga 

 

Intervjufråga 

Hur upplever du som specialpedagog att föräldrar och elever påverkar skoltillhörighet mellan 

särskola och skola? 

 

 


