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________________________________________________ 

Syftet med denna studie var att studera hur några lärare i gymnasiesärskolan resonerade och 

problematiserade kring sitt uppdrag, i synnerhet gällande förutsättningar för elevers framtida 

delaktighet i samhället. Denna studie genomfördes med en kvalitativ ansats där tolv 

halvstrukturerade intervjuer utfördes med lärare som arbetar inom gymnasiesärskolan i tre 

olika mellansvenska kommuner. Intresset riktades mot att utforska hur lärare som arbetar i 

gymnasiesärskolan resonerade kring gymnasiesärskolan som skolform, samhällets syn på 

personer med utvecklingsstörning samt vilka tankar lärare har om elevernas framtidsutsikter 

efter avslutad utbildning. 

För att analysera empirin användes en metod där fokus ligger på att sortera ut meningsbärande 

enheter utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Meningsenheterna kodades och bildade 

följande tre teman; gymnasiesärskolan som skolform, gymnasiesärskolan och delaktighet och 

samhället och delaktighet. Dessa teman analyserades med hjälp av följande teoretiska 

ramverk: Dilemmaperspektivet, Stigmatiseringsteorin samt Molins delaktighetsmodell. 

Tolkningen av resultatet visade att samtliga lärare i studien uttryckte en kluven inställning till 

gymnasiesärskolan som en egen skolform. Resultatet skildrade ett komplext dilemma där de 

politiska ramarna som styr strävar mot att förbereda eleverna för, enligt lärare i studien, en 

verklighet som efterfrågar andra färdigheter och ställer krav som eleverna kan ha svårt att leva 

upp till.  

________________________________________________________________________ 

Nyckelord: utvecklingsstörning, gymnasiesärskolan, delaktighet, stigmatisering, 

dilemmaperspektiv 
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1. Inledning 
  

I samband med att vi påbörjade denna speciallärarutbildning väcktes tankar och frågor kring 

den egna rollen som lärare i särskolan. De kunskaper som vi tagit till oss under utbildningens 

gång har gjort att vår syn på elever, lärande och elevers utvecklingsmöjligheter reviderats 

flertalet gånger.  

En persons självuppfattning är beroende av de olika dagliga samspel som personen är delaktig 

i och skolan har en stor roll gällande hur eleven ser på sig själv och sin utvecklingsstörning 

(Ineland, Molin & Sauer, 2013; Nilholm & Göransson, 2013). Särskolans personal har därför 

en viktig roll i att hitta balansen i att stärka eleven i sin självständighet, sin 

kunskapsutveckling samt sitt identitetsskapande, men även stötta eleven till en insikt om ett 

behov av stöd. I läroplanerna för gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013) framkommer att 

skolan har till uppgift att låta varje enskild elev hitta sin unika egenart samt att ett av skolans 

mål är att utifrån varje elevs förutsättningar ” Stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv 

och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor” (Skolverket, 2013, 

s.14). 

Vi upplever att det finns en komplexitet för lärare som undervisar i gymnasiesärskolan att å 

ena sidan skapa en trygg och strukturerad undervisningssituation för eleven samtidigt som 

denne ska utmanas och ges förutsättningar till att forma sin identitet och utveckla sin 

självständighet. Denna komplexitet skapar en stor utmaning för gymnasiesärskolans 

pedagoger att i sitt uppdrag sträva mot att stärka elevernas delaktighet i både skolan och 

samhället. En historisk tillbakablick visar att särskolan i stor utsträckning bedrivit en 

verksamhet där omsorg dominerat istället för kunskapsutveckling (Frithiof, 2007). I GYS13 

framkommer dock ett ökat fokus på kunskap, vilket illustreras i följande citat; 

Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion om kunskapsbegrepp, 

om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och hur kunskapsutveckling sker. Olika 

aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion (Skolverket, 2013, s. 8) 

Skolverket (2016) påpekar både vikten av ett fortsatt fokus på kunskap och höga 

förväntningar för att möjliggöra elevers fortsatta kunskapsutveckling. Detta kräver dock att 

personal inom särskolan får kompentensutveckling och stöd för att driva reformens arbete 

vidare.  
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Med samhällets ökade krav och gymnasiesärskolans reviderade läroplan kontra det 

omsorgstänk som dominerat inom gymnasiesärskolan, har lärarna en betydande och 

utmanande roll i arbetet med att utveckla gymnasiesärskolan. 

Vi vill i denna studie belysa komplexiteten i lärarnas yrkesroll samt få en inblick i och en 

djupare förståelse för hur lärare inom gymnasiesärskolan resonerar och problematiserar kring 

sitt uppdrag, gällande förutsättningar för elevers utveckling till ansvarskännande människor 

som deltar och utvecklas i yrkes- och samhällslivet.  

2. Syfte och forskningsfrågor 
 

Vårt syfte är att studera hur några lärare i gymnasiesärskolan resonerar och problematiserar 

kring sitt uppdrag, i synnerhet gällande förutsättningar för elevers framtida delaktighet i 

samhället.  

Våra forskningsfrågor är: 

 Hur resonerar lärarna kring gymnasiesärskolan som skolform? 

 Hur resonerar lärarna kring samhällets syn på personer med utvecklingsstörning? 

 Vilka tankar har lärarna om elevernas framtidsutsikter efter avslutad utbildning? 
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3. Bakgrund: 
 

I följande del presenteras definition av utvecklingsstörning och historisk bakgrund. 

3.1 Definition av utvecklingsstörning 

Begreppet utvecklingsstörning definieras på olika sätt, beroende på om det är ett individ- eller 

samhällsperspektiv som används. Sverige började använda termen psykisk 

utvecklingsstörning 1968. Termen används i den internationella diagnosklassifikationen ICD-

10, men vanligast är begreppet utvecklingsstörning (Pless & Granlund, 2011). Samtliga 

definitioner förklarar individens svårighet att ta till sig och använda information och kunskap 

(Ineland et al., 2013). Söderman och Antonsson (2011) beskriver personer med 

utvecklingsstörning med specifikt kognitiva nedsättningar som leder till behov av mer tid vid 

inlärning då svårigheter med inre föreställningar uppstår. Det kan dock en lämpligt formad 

inlärningsmiljö komma att kompensera för. Författarna beskriver också utvecklingsstörning 

som ett funktionshinder som kan vara en följd av hjärnskada eller sjukdom som en individ fått 

före 16 års ålder. 

Utvecklingsstörning diagnostiseras utifrån en kognitiv och en adaptiv förmåga. Den kognitiva 

förmågan definieras av intelligenskvot och den adaptiva beskriver hur personen fungerar i 

olika vardagssituationer. Dessa två förmågor ska vara nedsatta inom minst två av tre 

färdighetsområden, d.v.s. akademiska, sociala och praktiska färdigheter. Vidare kan 

utvecklingsstörning graderas utifrån intelligenskvot i lindrig utvecklingsstörning (IQ ca.50-

70), måttlig utvecklingsstörning (IQ ca. 40-50), svår utvecklingsstörning (IQ ca. 25-40) och 

djupgående (IQ understigande ca. 25) (Fernell, 2012). Graden av svårigheten avgör behovet 

av stöd (Söderman &Antonsson, 2011).  

Elever som, på grund av en utvecklingsstörning, inte klarar av den ordinarie grund- eller 

gymnasieskolans krav har rätt att gå i särskolan. För att kunna mottas i särskolan behöver ett 

antal utredningar göras. Det är bedömningar utifrån medicinskt, psykologiskt, pedagogiskt 

samt socialt perspektiv. Gymnasiesärskolan är en utbildning som är 4 år och det finns nio 

nationella program och ett individuellt program (Skolverket, 2013; Skolverket, 2011) 

3.2 Historisk bakgrund 
Under flera årtionden har varierade benämningar på begreppet utvecklingsstörning använts. 

Olika historiska epoker har använt olika begrepp som t.ex. idiot, sinnesslö, psykiskt 

efterbliven och förståndshandikappad (Ineland et al., 2013). Denna sortering beskriver 



   
 

  7 
 

Grünewald (2009) som en vetenskapligt baserad kategorisering av avvikande personer, där 

fattiga och funktionsnedsatta barn sorterades ut. Detta startade under 1800-talets senare hälft. 

De som sorterades ut delades in i tre grupperingar: de sinneströga (mindre vetande), de 

sinnesslöa (halvidioter) och fånar (helidioter). Dessa barn togs om hand av sinnesslövården 

och stängdes ute från folkskolan eftersom det ansågs att de inte kunde tillgodogöra sig 

kunskaperna. Sinnesslövårdens främsta uppgift var att försöka omvandla de odugliga barnen 

till verksamma individer som kunde göra nytta i samhället. Barnen som var bildbara avskildes 

från obildbara barn, en indelning som lever kvar än idag i grundsärskola och träningsskola 

(Grünewald, 2009). Under 1900-talets första hälft urskildes begåvade respektive obegåvade 

barn med hjälp av bland annat kunskapsprov och intelligensmätningar. De som klarade av 

kraven i folkskolan betraktades som en normalelev. De andra ansågs behöva sorteras ut och 

placeras i särskilda grupper (Szönyi, 2005).  

De olika benämningarna som funnits genom historien påverkar samhällets sätt att se på 

personer med utvecklingsstörning. Idiot, sinneströg och fåne som förr var medicinska begrepp 

har fått en annan innebörd i dagens samhälle. Dessa benämningar har en starkt negativ klang i 

modern tid, som finns kvar, även om begreppen inte längre används av professionella. 

Samtidigt debatteras även begreppet utvecklingsstörning idag och många menar att även den 

benämningen har en negativ innebörd (Ineland et al., 2013; Kylén, 2012).  

Det var inte förrän 1944 som landstingen fick ansvar för att undervisa de sinnesslöa barnen. 

Det medicinska synsättet blev dominant eftersom det var läkare som ansvarade för in- och 

utskrivningar och sinnessjuknämnden. De hade inte hade tillräcklig kunskap om varken barn 

eller sinnesslöhet (Grünewald, 2009).  

Så småningom växte kritiken mot det medicinska perspektivet och en ny ideologi som 

förespråkade normalisering och integrering tog form under 1960-talet. Syftet var att utveckla 

normala levnadsvillkor för personer med utvecklingsstörning. Mellan åren 1960-1990 

reformerades omsorgen för personer med en utvecklingsstörning och en omsorgslag 

grundades. Lagen ledde till att institutioner avvecklades och insatser i form av 

inackorderingshem och annat stöd gjorde att barnen istället kunde bo hemma. Under 1970-

talet började allt fler särskoleklasser integreras i skolan. Ganska snart kritiserades 

problematiken med att både skola och vård inbegreps i samma lagstiftning. Det uppstod 

problem när landstinget ansvarade för särskolan och kommunen för den reguljära skolan. På 

grund av denna problematik beslutades 1989 att särskolan skulle övergå till skollagen istället 

och omsorgslagen och kommunerna tog över ansvaret (Ineland et al., 2013). Samtidigt 
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föreslog en ny lag, LSS, Lagen om stöd och service. Det är en lagstiftning som ger bland 

annat personer med utvecklingsstörning rätt till särskilda stödinsatser. Kriteriet för att få 

tillgång till stödinsatser är, enligt lagen, att individen bedöms ha ett behov av stöd och att 

individen har blivit diagnosticerad med en utvecklingsstörning (SFS 1993:387). 

Syftet med att särskolan övergick till att styras kommunalt var bl.a. att öka möjligheten till 

integrering av både särskolan och de elever med en utvecklingsstörning som gick i reguljär 

skola. Reformen hade för avsikt att minska klyftan mellan särskolan och den reguljära skolan 

och skulle underlätta till samverkan dem emellan. Den obligatoriska särskolan delades in i 

särskola och träningsskola. Idag organiseras särskolan olika från kommun till kommun. Den 

kan ligga avskilt som en egen enhet eller fysiskt integrerad i en skola. Ibland placeras en 

särskoleklass i en skola eller i vissa fall organiseras samundervisning där övriga skolelever 

och särskoleelever undervisas tillsammans (Berthén, 2007). En rapport från Skolverket 

(2001b) visar att lärare inom särskolan upplever sig ensamma och utlämnade i sitt arbete till 

följd av brister i den kommunala planeringen för särskolan. Det finns en oklarhet i hur 

undervisningen ska läggas upp samt vad som ska uppnås (Skolverket 2001b). 

I 2000-talets början var en period då det debatterades kring särskolan som skolform, som ovan 

nämnts. Handikappombudsmannen samt kommunförbundet ansåg att särskolan som egen 

skolform förhindrar visionen om full delaktighet samt jämlikhet för personer med en 

utvecklingsstörning. Om målet med att ha "en skola för alla" skulle kunna uppnås, så skulle 

inte särskolan kunna finnas kvar som skolform. Regeringen tillsatte utifrån detta en utredning 

med syfte att undersöka särskolans framtid och dess utformning som påvisade dilemmat med 

att ha särskolan som egen skolform (Molin, 2004). Debatten gällande kritik om det 

särskiljande som skolformen innebär har fortsatt, då särskolan fortfarande inte motsvarar den 

politiska strävan om en skola för alla samt FN:s konventioner där jämlikhet och delaktighet 

för personer med funktionsnedsättning lyfts fram. Dessa ideologiska synsätt har präglat den 

senaste reformen av gymnasiesärskolan, GYS13. Utgångspunkten har då varit att göra 

gymnasiesärskolan som skolform så lik gymnasieskolan som möjligt utan att upplösa 

skolformen. Särskolans förespråkare har menat att skolformen garanterar elever med 

utvecklingsstörning de resurser de behöver samt den undervisning som är bra för gruppen 

(Skolverket, 2016). 
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4. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom vårt valda område under rubrikerna 

Personer med utvecklingsstörning och samhället och Gymnasiesärskolan som skolform.  

4.1 Personer med utvecklingsstörning och samhället 

egreppet utvecklingsstörning används ofta på ett sätt som gör det svårt att observera dess 

relativa innebörd. Beskrivningen att någon har en utvecklingsstörning eller är 

utvecklingsstörd, ger signaler om att de rör sig om tillkortakommanden på individnivå, enligt 

psykologisk definition. Det är mer ovanligt att det relativa synsättet, där fokus ligger på att 

förstå ett tillstånd i relation till personens livssituation, uppmärksammas. I lagtexterna får man 

läsa mellan raderna för att tydliggöra den relativa innebörden (Szönyi, 2005). 

Tideman (2012) belyser att regeringen framhållit att fler unga personer med 

utvecklingsstörning ställs utanför arbetsmarknaden idag. En förklaring som lyfts till det ökade 

utanförskapet på arbetsmarknaden är den ökade mottagningen av elever i särskolan, som 

fördubblats sedan skolan kommunaliserades. En annan tanke som Assarson (2012) lyfter är 

skolans mer målstyrda och prestationsinriktade förhållningssätt, där en vision om att skapa 

nobelpristagare riskerar att skifta fokus från elever i svårigheter till elever som har förmågan 

att prestera enligt visionerna. Vidare beskriver Assarson (2012) likheter i förändringen av 

diskursen i den ekonomiska politiken, där forskare hävdar att synen på anställningsbarhet har 

ändrats från att man söker orsaker till anställning eller arbetslöshet i arbetsmarknaden till att 

orsaker ligger i huruvida arbetstagaren är möjlig att anställa. I den sociala konstruktionen av 

funktionsnedsättning, såsom utvecklingsstörning, ges inte utrymmet för att se dessa 

utmärkande egenskaper som någon förtjänst. Denna bild stärks i en rapport från Skolverket 

(2016) där intervjuade rektorer i gymnasiesärskolan uttrycker en oro för gymnasiesärskolans 

elever och deras framtidsutsikter på arbetsmarknaden. Problematiska faktorer som nämns är 

samhällskraven på social förmåga och egen drivkraft som eleverna kan ha svårt att uppfylla. 

Rektorerna menar även att det är bekymmersamt att många av gymnasiesärskolans elever får 

en yrkesutbildning som inte leder till en fortsättning i arbetslivet (Skolverket, 2016). 

På samma sätt som Tideman (2012) beskriver hur ungdomar med en utvecklingsstörning har 

svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, belyser internationell forskning från t.ex. 

USA, England och Spanien att samhällsdelaktigheten bland ungdomar med 
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utvecklingsstörning är problematisk och att samhällsstödet inte är tillräckligt, i synnerhet vid 

övergången från skola till arbetsliv. Flera studier efterlyser ett ökat stöd i skolan och från 

samhället för att personer med utvecklingsstörning ska få möjlighet att komma ut i arbetslivet 

( Boucks, 2013; Pallisera, Fullana, Puyalto & Vila, 2016 ; Ali, Hassiotis, Strydom & King, 

2012). 

Studier från Storbritannien har visat att unga personer med utvecklingsstörning även har ett 

begränsat socialt nätverk. Till största del består deras umgängeskrets av familjemedlemmar, 

men professionella har också en viktig roll i socialt avseende. Inte minst kan professionella 

som arbetar med personer med en utvecklingsstörning ibland uppleva att de blir alltför 

betydelsefulla i sitt arbete då de får stötta sin klient både emotionellt och praktiskt. Vidare 

belyser studierna svårigheten att ge stöd på ett sätt som främjar självständighet snarare än 

skapar ett beroendeförhållande till personalen (Asselt-Goverts, Embregts & Hendriks, 2013; 

Abbott och McConkey, 2006). 

Resultatet från flera studier påvisar att personer med en utvecklingsstörning utvecklat olika 

strategier för att minimera risken att stigmatiseras. Det kan handla om att förneka sitt 

funktionshinder, en ovilja att erkänna sin utvecklingsstörning eller att ha en orimlig 

framtidstro där man likställer sig med individer som inte har någon utvecklingsstörning. 

Strategiernas avsikt är att skydda individens självbild (Ali, Hassiotis, Strydom & King, 2012; 

Jahoda, Wilson, Stalker & Cairney, 2010; Paterson, McKenzie & Lindsay, 2012). 

 Flera studier visar att elever med utvecklingsstörning ibland upplever ett utanförskap bland 

sina kamrater, vilket kan stärkas med forskning från (Cooney, Jahoda, Gumley och Knott, 

2006; Molin ,2004). Dessutom finns flera hinder för dessa elever att bryta sig ur sin 

stigmatiserade tillhörighet. Dessa hinder är olika externa faktorer som exempelvis en snäv syn 

på vad som är normalt från samhället samt att det krävs ett erkännande av den egna 

funktionsnedsättningen för att få hjälp och stöd (Jahoda et al., 2010; Ineland et al., 2013). Det 

är ett fenomen som kan härledas till Goffmans (2014) stigmateori, vilken innebär att alla 

samhällen frambringar uppfattningar hur man ska vara för att bli sedd som en normal person. 

4.2 Gymnasiesärskolan som skolform och tillhörighet   

Det saknas motsvarighet till särskolan i andra länder och en debatt kring särskolans existens 

har pågått i omgångar genom åren (Skolverket, 2016). Debatten kring hur utbildningen för 

personer med utvecklingsstörning ska organiseras förekommer även utanför Sverige. Szumski 

och Karowski (2014) har i en polsk studie jämfört elever med lindrig utvecklingsstörning som 
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går integrerat i reguljär skola och elever med utvecklingsstörning som går i specialskola. 

Studiens resultat visar på komplexitet med integrerad skolgång kontra specialskola, där 

eleverna som gått inkluderat lyckades bättre kunskapsmässigt medan eleverna i specialskola 

kände sig känslomässigt och socialt mer integrerade i samhället. 

I en studie av Haug (1998) kring särskolans existens visar författarens analys att det fanns ett 

dilemma i det faktum att det i Sverige funnits en intention att frambringa en inkluderande 

skola och det baserat på allas rätt till demokratiskt deltagande, men samtidigt har utvecklingen 

i praktiken gått i motsatt riktning, där kompensatoriska idéer blivit centrala. Nilholm (2014) 

beskriver de kompensatoriska idéerna som att fokus läggs på individens tillkortakommanden 

och hur man ska arbeta för att kompensera detta. 

Ineland et al. (2013) belyser två alternativa sätt att förhålla sig till elever med 

utvecklingsstörning. Å ena sidan framhålls strävandet mot en realistisk självbild, där eleven 

blir medveten om sina brister och tillkortakommanden. Å andra sidan framhåller författarna 

ett alternativt synsätt där man koncentrerar sig på elevens förmågor och möjligheter. Molin 

(2004) belyser hur särskoletillhörigheten kan ha olika innebörder för elever i 

gymnasiesärskolan. Författaren diskuterar ”den nya särskolegenerationen”, som en kategori 

av elever med svårigheter att förlika sig med den trygga och tillrättalagda miljö som särskolan 

i praktiken innebär. Denna beskrivna elevgrupp uttrycker en stark önskan att få delta i 

gemenskapen utanför särskolan. Motsatsen till ovanstående är den grupp med elever som är 

positivt inställda till särskolan och som trivs i den sfär som särskolan innebär. 

Avhandlingsarbetet belyser dubbelheten som det innebär att tillhöra två olika världar. Denna 

dubbelhet kan anses ha sin grund i två samverkande men också motstridiga perspektiv, 

dilemman, på särskolans roll och uppdrag. Dels ett trygghetsinfluerat omsorgsperspektiv och 

ett mer kunskapsinriktat perspektiv (Molin, 2004). 

Mineur (2013) beskriver att det finns ett tydligt omsorgstänk i särskolan med syfte att skapa 

trygghet för eleverna. Detta kan i sin tur leda till en ökad beroendeställning som kräver mer 

stöd och mindre självständighet för eleven trots att personalen i gymnasiesärskolan strävar 

mot att öka elevens självständighet. Vidare menar författaren att personalen på 

gymnasiesärskolan har för låga krav och förväntningar av rädsla för ett misslyckande hos 

eleven. Förutom en minskad kunskapsutveckling kan denna felriktade omtanke leda till att 

eleven utvecklar en osäkerhet i sitt identitetsskapande. Vidare belyser studien hur elever i 

gymnasiesärskolan ofta är medveten om den osäkra framtid som väntar dem, vilket skapar 
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osäkerhet och oro. Vetskapen om de begränsade möjligheter som erbjuds kan även skapa 

känslor av uppgivenhet inför framtiden hos eleven (Mineur, 2013) 

Enligt Skolverket (2016) är intervjuade lärare splittrade i sina uppfattningar angående att 

gymnasiesärskolan mer efterliknats gymnasieskolan. De ställer sig positiva till större 

kunskapsutmaningar, men vissa anser att styrdokumenten inte utgår från elevernas 

förutsättningar i den mån det borde göra. Lärare i studien beskriver hur de brottas med 

dilemman om hur prioriteringar bör ske. Att fokusera på det mer teoretiska ämnesinnehållet 

eller mer vardagsrelaterade delar för att eleverna ska klara sig bättre i samhället (Skolverket, 

2016). 

Denna diskussion kring kunskap har förekommit även innan de nya läroplanerna för särskolan 

tog form. Studier som bygger på intervjuer med lärare i särskolan och fokuserar på hur de ser 

på sitt yrkesuppdrag har visat en högst splittrad bild av vad lärare har för mål med elevernas 

utbildning. Det finns hos lärare brister i kunskapen om särskolans styrdokument. Det innebär 

en risk för försämrad undervisning samt ett fokus på elevernas brister istället för förmågor 

Vissa lärare menar att skolan ska förmedla sådana kunskaper som är relevanta för elevernas 

framtida möjligheter, medan andra anser att det av stor vikt att bygga upp ett gott 

självförtroende hos eleverna utöver baskunskaper i som att kunna läsa, skriva och räkna. Även 

social fostran är ett vanligt förekommande mål i lärarnas beskrivningar (Mineur, 2013; Blom, 

2003; Skolverket 2001b).  

5. Teoretisk referensram 
Vi använde oss av tre olika teorier för att skildra olika perspektiv och skapa en helhetsbild 

utifrån individ- och gruppnivå, organisationsnivå samt samhällsnivå.  Teorierna vi valt är 

dilemmaperspektivet (Nilholm, 2014), Molins delaktighetsmodell (2004) samt Goffmans 

stigmatiseringsteori (2014) som vi nedan kommer att beskriva lite närmare.  

5.1 Dilemmaperspektiv 

Inom den specialpedagogiska forskningen finns ett flertal olika perspektiv. Beroende på vilket 

perspektiv som råder, påverkas vår syn på hur specialpedagogisk verksamhet kan organiseras 

och tolkas (Nilholm, 2014). Det kompensatoriska perspektivet fokuserar på att undersöka hur 

man kompenserar för elevens brister och svårigheter d.v.s. man ser eleven som problembärare 

och inriktar sig på att finna egenskaper och förmågor som utgör hinder för individen. Det 

kompensatoriska perspektivet har länge dominerat inom specialpedagogiken. Till skillnad 

från det ovanstående perspektivet utmärks det kritiska perspektivet av fokuset på vad 
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samhället gör för människors olika förutsättningar. Det kritiska perspektivet framhåller ett 

missnöje med normalitet som begrepp och nedvärderande sociala kategoriseringar och 

uteslutning ur skolans gemenskap. Detta perspektiv motsätter sig begreppet specialpedagogik, 

då det anses som förtryckande i sin uppdelning av elever utifrån normalitet (Nilholm, 2014). 

Dilemmaperspektivet utgår ifrån att dagens utbildningssystem konfronteras med 

fundamentala dilemman, motsättningar som finns cementerade i utbildningssystemet och 

skolans vardagspraktik.  Olika syn på lärande kan ses utifrån ett dilemmaperspektiv, då man 

kan se lärande som överföring av kunskap eller också att lärande är en aktiv handling av 

eleven. Båda aspekterna är relevanta för lärande och ensidig syn på det ena eller det andra 

reducerar komplexiteten. Dilemman är motsättningar som inte i grunden går att lösa, men som 

hela tiden kräver olika ställningstaganden. Dilemman medför att lärare ställs inför svåra val, 

eftersom det finns motstridighet i krav och förväntningar. Ett dilemma som är centralt i 

skolans värld, är det faktum att alla elever i viss mening ska uppnå liknande kunskapsmål, 

men samtidigt ska skolan anpassas till alla elevers olikheter som individer. (Ahlberg, 2013; 

Nilholm, 2014). 

Nilholm (2005) argumenterar för att dilemmaperspektivet inte kan förminskas till en 

kompromiss mellan det kompensatoriska och det kritiska perspektivet. Det kompensatoriska 

strävar efter att lösa problemet genom att kompensera individen och det kritiska perspektivet 

genom att förändra skola, maktförhållanden och andra sociala företeelser. 

Dilemmaperspektivet tar sin utgångspunkt i att utbildningssystemet har i uppdrag att hantera 

personers olikheter och dilemmat i att alla har rätt till att få gemensamma erfarenheter och 

kunskaper men samtidigt ska eleverna bemötas med hänsyn till sina olikheter. Nilholm (2014) 

menar att dilemmaperspektivet har mycket gemensamt med det sociokulturella perspektivet 

då även det fokuserar på hur dilemman tar sig uttryck under sociokulturella förhållanden. 

Dilemmaperspektiv som ansats har en tyngd i empirin på det sätt att den knyts till både 

konkreta kulturella och sociala förhållanden. Vidare beskriver Nilholm de faktorer som 

behöver studeras för att förstå hur olika dilemman yttrar sig i skolan; bl.a. politik, 

mikropolitik och undervisning. Den politiska kontexten beskrivas som en arena där politiska 

och sociala intressen skapar tillfälliga ståndpunkter till grundläggande dilemman som ger 

vitala konsekvenser för skolan och dess verksamhet. Dyson och Millward (2000) menar att 

det är viktigt att se skolor som en form av mikropolitik, d.v.s. att det finns olika grupper inom 

skolans värld som driver olika ideologier och intresseområden. Frågan om inkludering kan ses 

som ett exempel på komplexiteten i det, eftersom det förutsätter att tolkningen sker på samma 
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vis huruvida inkludering är önskvärt samt vilken innebörd begreppet inkludering har. I 

undervisning uppstår dilemma mellan att behandla alla elever lika och att samtidigt anpassa 

undervisningen till alla elevers olikhet och de svårigheter som de medför. 

Dilemmaperspektivets styrka kan också vara dess tillkortakommande. Då det krävs en 

öppenhet och en komplexitet, kan perspektivet uppfattas oklart och relativistiskt (Nilholm, 

2014) 

I vår studie är dilemmaperspektivet ett viktigt verktyg för att belysa den komplexitet som 

informanterna beskriver gällande gymnasiesärskolan som skolform, samhällets syn på 

personer med utvecklingsstörning samt deras framtida delaktighet i samhället. 

5.2 Stigmatisieringsteorin 

Stigma beskrivs som ett begrepp som används då omgivningen anser att det finns en skillnad 

mellan en persons förväntade sociala identitet och personens faktiska sociala identitet (Ali, 

Hassiotis, Strydom & King, 2016) Detta förklarar Goffman (2014) som att människor har ett 

behov av att vid första mötet med en främling placera denne i en kategori och definiera olika 

egenskaper som fastslår personens sociala identitet. Denna kategorisering ligger sedan till 

grund för de normativa förväntningar som skapas och inte sällan omedvetet omvandlas till 

krav på individen. Det är oftast först när främlingen ska uppfylla dessa krav som det blir 

tydligt att vissa föreställningar legat till grund för olika förväntningar på hur denne borde 

agera. Visar det sig att individen avviker psykiskt eller fysiskt från det som anses tillhöra 

normen leder det till att personen blir utestängd från gemenskapen och stigmatisering uppstår. 

Författaren använder termen stigma som benämning på en starkt misskrediterande egenskap. 

Detta stigma leder till olika diskriminerande åtgärder som ofta oavsiktligt men på ett effektivt 

sätt inskränker på individens livskvalitet. Denna stigmateori förklarar människors upplevda 

underlägsenhet (Goffman, 2014). 

Vidare beskrivs hur en stigmatiserad person kan uppleva sig själv som icke-stigmatiserad då 

denne lierar sig med så kallade normala personer, även om det uppstår situationer då stigmat 

tydligt uppenbarar sig. Detta kan i sin tur leda till en identitetskris hos den stigmatiserade 

individen då hens psykologiska och sociala identifikation med dem som bryter mot normerna 

krockar med individens inblick och förståelse för övriga samhällets normer. Den 

stigmatiserade kan då hamna i en situation där denne upplever skam och varken kan acceptera 

eller bryta sig loss från sin grupptillhörighet (Goffman, 2014).  I vårt analysarbete använder vi 

oss av Goffmans stigmateori för att skildra konsekvenser av en utvecklingsstörning, gällande 

gymnasiesärskoletillhörigheten och samhällsdelaktigheten för den enskilda individen. 
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5.3 Molins delaktighetsprofiler 
Molin (2004) har i sin avhandling upprättat olika, enligt författaren till viss mån 

generaliserade, delaktighetsprofiler. Dessa har som syfte att karaktärisera olika former av 

delaktighet inom gymnasiesärskolan. Nedan följer en beskrivning av de olika karaktärerna 

och det som utmärker var och en av dem. I den här studien belyses framför allt elevgruppen 

”tuffingarna” för att förstå och förklara den komplicerade tillhörigheten till 

gymnasiesärskolan som vissa elever kan uppleva. 

  

              Elevkonstellation 

 

 

    Delaktighetsform och domän 

 

         

 " De självständiga" 

 

Foglig samspelsinriktad delaktighet i aktiviteter både på 

lektioner och raster. 

Kamratorienterat engagemang. 

Positivt upplevd formell tillhörighet till särskolan. 

Söker informell tillhörighet till den lilla gruppgemenskapen 

(oftast tvågrupperingar). 

Personalinitierad autonomi och makt. 

 

 

        

  " De tysta" 

Foglig individuell delaktighet i aktiviteter både på lektioner 

och raster. 

Uppgiftsinriktat och personalorienterat engagemang. 

Positivt upplevd formell tillhörighet till särskolan. 

Subtila uttryck för informell tillhörighet till 

kamratgemenskap. 

Personalinitierad autonomi och makt. 

 

        

       

 " De specifika" 

Foglig samspelsinriktad delaktighet i aktiviteter både på 

lektioner och raster. 

Kamratorienterat engagemang 

Positivt upplevd formell tillhörighet till särskolan. 

Kamp om informell tillhörighet till kamratgemenskap. 

Tydligt uttalad autonomi-men mindre reell makt vid 

lektioner. 

 

         

      

   "Aspiranterna" 

Foglig samspelsinriktad delaktighet i aktiviteter både på 

lektioner och raster. 

Kamratorienterat engagemang. 

Positivt upplevd formell tillhörighet till särskolan. 

Kamp om informell tillhörighet till kamratgemenskap. 

Tydligt uttalad autonomi- men mindre reell makt vid 

lektioner. 

 

        

     

   "De tuffa gänget" 

Icke-foglig samspelsinriktad delaktighet i aktiviteter både 

på lektioner och raster. 

Kamratorienterad engagemang. 

Kamp mot formell tillhörighet särskolan. 

Kamp om informell tillhörighet till kamratgemenskap. 

Tydligt uttalad autonomi- och mer reell makt vid lektioner 

och raster. 

 
 

Figur: 1:1 (Molin, 2004, sid 193.) 

Molins (2004) studie utforskar frågan kring vilka former av delaktighet som finns i den 

kommunala gymnasiesärskolan. Denna delaktighet grundar sig i sökandet av en informell 

tillhörighet. Det är i första hand "det tuffa gängets" strävan efter att positionera sig gentemot 
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övriga delaktighetsprofiler som i sin tur skapar en tydlig hierarki mellan grupper av elever 

som går i gymnasiesärskolan. Hos tuffingarna verkade den informella tillhörigheten handla 

om sökande efter status. Hos de övriga profilerna verkade tillhörigheten ta sig uttryck i en 

trygghet att vara annorlunda och att känna sig hemma i sin klass. 

Vidare skriver Molin (2004) kring delaktighet utom gruppen och hur den till en del bestäms 

av en formell tillhörighet. Deltagandemöjligheterna bestäms till vis del av rådande strukturella 

förutsättningar på skolan. Den formella tillhörigheten är gällande alla elever i 

gymnasiesärskolan. Dock är det främst "tuffingarna" som förhåller sig till den formella 

tillhörigheten och ställer krav på förändringar. "Tuffingarna" ger utryck för att den formella 

tillhörigheten till gymnasiesärskolan samt dess strukturella förutsättningar påverkar deras 

självbild. 

Författaren menar även att finns en skillnad mellan aspekter av delaktighet ur ett formellt och 

informellt perspektiv. Skoldelaktighet handlar ofta om att öka den formella tillhörigheten till 

en bredare skolkontext. Det handlar om att det ovanifrån tas beslut som förväntas ge positiva 

resultat i skolvardagen.  Det visar sig att denna förhoppning om delaktighet inte alltid blivit 

verklighet. Även om delaktighet genom den formella tillhörigheten skulle infinna sig, så är 

det som "tuffingarna" håller på med kopplat till den informella tillhörigheten.  Det handlar om 

att förhandla om förutsättningarna att få delta i olika sammanhang, inte bara när det gäller 

skolan. I studien ges det dock uttryck för att "tuffingarna" med tiden resignerar och motvilligt 

accepterar rådande villkor (Molin, 2004). 

Molins delaktighetsmodell förstärker Goffmans teori om stigma och ger ytterligare en 

infallsvinkel kring delaktighet, framförallt i skolorganisationen, för personer med 

utvecklingsstörning. I vår analys hjälper Molins delaktighetsmodell oss att tolka 

informanternas beskrivningar av olika elevgrupper. 

6. Metod 
  

I detta metodavsnitt kommer den forskningsprocess som ligger till grund för denna studie att 

läggas fram. Här beskrivs forskningsansats, metodval, urval, informanter, datainsamling och 

genomförande, etiska överväganden, dataanalys samt studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

Metoddelen i en uppsats är den del där forskarens tänkande görs synligt och styrks genom 

argumentation och redovisning för de val som gjorts under forskningsprocessen (Ahlberg, 

2013).   
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6.1 Forskningsansats: 

Den metodansats som väljs för en studie styr vilket perspektiv som anläggs på bland annat 

fenomen, frågeställningar, empiri och analys. Av den anledningen är det viktigt att nogsamt 

fundera över vilken ansats som passar bäst i relation till forskningsintresse. 

Forskningsansatsen är också ett stöd för forskaren för att avgränsa och precisera syftet 

närmare (Fejes & Thornberg, 2016).  

Då vi i vår studie var intresserade av att undersöka hur lärare som arbetar i gymnasiesärskolan 

resonerar och problematiserar kring delar av sitt uppdrag, ansåg vi att en kvalitativ ansats var 

lämplig. Den kvalitativa forskningsansatsen beskrivs som en forskning som riktas mot 

förståelse mer än förklaring av händelser. Den innefattar olika metoder som gör världen mer 

synlig. I den kvalitativa forskningen kan exempelvis fältanteckningar, intervjuer, inspelningar 

samt minnesanteckningar ingå. I vår studie använder vi oss av inspelade intervjuer. 

Deltagarna i den kvalitativa forskningen är betydelsefulla för att få flera perspektiv på ett 

ämne samt att fånga upp olika resonemang (Creswell, 2013; Larsson, 2005; Bryman, 2011). 

I och med vårt val av en kvalitativ ansats fick vi möjlighet att del av hur lärarna tolkar och 

formar sin verklighet och vi kunde även fånga upp lärarnas resonemang kring deras 

upplevelser av elevens möjlighet till framtida delaktighet i samhället. Samtidigt är det av vikt 

att poängtera att i kvalitativa studier görs i regel inga generaliseringar. Resultatet presenteras 

med ord och beskrivningar när forskaren samlar in och tolkar data, vilket innebär att det är av 

stor vikt att forskaren är medveten om sin roll vid insamlandet och vid analysen av data. 

Resultatet ska vara trovärdigt samt transparent framlagt. Syftet med att göra 

tolkningsprocessen transparent är att öka trovärdigheten genom att läsarna erbjuds en tydlig 

inblick i tolkningsarbetet (Fejes & Thornberg, 2016).  

 

6.2 Metodval: 

I vår studie, där vi vill försöka förstå hur lärarna upplever delar av sitt uppdrag passar en 

kvalitativ metod, eftersom den, enligt Fejes och Thornberg (2016), kan ge en förståelse för 

hur informanterna upplever och tolkar ett visst fenomen. Vi valde därför att använda 

halvstrukturerade forskningsintervjuer för att samla in data. Denna intervjuform har som mål 

att låta informanten ge så fri beskrivning som möjligt, men den som intervjuar har vissa 

grundantaganden och i förväg bestämda frågor. Syftet är att betoningen ska ligga på den som 

blir intervjuad och där forskaren eftersträvar att utifrån informantens öppna svar och fria 
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beskrivningar kunna ställa följdfrågor som leder informanten att utveckla svaren (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Esiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012).   

Halvstrukturerade forskningsintervjuer har i denna studie till syfte att skildra lärarnas 

erfarenheter. En kvalitativ intervju förklaras som ett utbyte av åsikter mellan två personer som 

samtalar om ett ämne som är av intresse för båda parter (Kvale & Brinkmann, 2009). I 

utformandet av intervjuguiden som användes i studien fanns tre huvudteman; informantens 

bakgrund, gymnasiesärskola som skolform och samhällets syn på individer med 

utvecklingsstörning. Studiens forskningsfrågor låg till grund för intervjuguidens utformning 

och samtliga intervjufrågor.  

Det är enligt Cresswell (2007) viktigt att vara medveten om hur ens förförståelse kan styra 

utformningen av intervjuguide, analys och diskussion i en studie. Under arbetet med denna 

studie har detta beaktats. Utifrån vår gemensamma ståndpunkt har utformningen av 

intervjuguiden utformats. Medvetenhet kring detta är av vikt vid analys samt diskussion av 

resultat.  

 

 6.3 Urval:  

Då detta är en kvalitativ studie bör de personer som ingår i studien vara relevanta för 

frågeställningarna (Bryman, 2011). Tolv informanter från gymnasiesärskolans nationella 

program deltog och samtliga arbetade som lärare. Ungefär hälften av våra respondenter 

arbetar som kärnämneslärare och hälften som yrkeslärare. Vi har till viss del funnit 

informanter genom kontakter i vårt arbete och det innebär att ett bekvämlighetsurval har skett. 

Bryman (2011) beskriver ett bekvämlighetsurval som urval av personer som har funnits 

tillgängliga för forskaren. Kvale och Brinkmann (2009) menar att ett intryck av 

intervjustudier är att flertalet skulle ha vunnit på att använda sig av färre intervjuer och lagt 

mer tid på förberedelse och analys. Vidare menar författarna att kvalitativa intervjustudier 

ibland planerats med grund i ett missförstått kvantitativt antagande att desto fler intervjuer gör 

studien mer vetenskaplig. Antalet informanter baserades därför både på tidsaspekten för 

studien samt tillgången på informanter som hade möjlighet att ställa upp. En intervjuguide 

formades i syfte att få in så mycket relevant empiri som möjligt till studien. 
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6.4 Informanter 
 

 Kommun 

 

 

 Lärare 

 

 Befattning 
 

 

 

 Utbildning 

 

 Antal år i  

särskolan 

 

Kommun 1 

 

 

L1 

 

Yrkeslärare i 

gymnasie- 

särskolan 

 

 

Fritidsledare och 

yrkeslärar- 

utbildning 

 

 23 år 

 

Kommun 1 

 

 

L2 

 

Yrkeslärare i  

Gymnasie- 

Särskolan 

 

 

Lärare 1-7 med inriktning 

specialpedagogik 

 

 10 år 

 

Kommun 1 

 

 

L3 

 

Kärnämnes- 

lärare på gymnasie- 

särskolan 

 

Lärare 3-9, Svenska- SO 

 

 3 år 

 

Kommun 1 

 

 

L4 

 

Kärnämnes- 

lärare på gymnasie- 

särskolan 

 

 

Lärare 1-7, Svenska, SO, 

Matematik och Idrott. 

Påbörjad 

Speciallärar- 

utbildning med inrikting 

utvecklingsstörning 

 

 3 år 

 

Kommun 2 

 

  

L5 

 

Kärnämnes- 

lärare på gymnasie- 

särskolan 

 

 

Grundskollärare 

Matematik, NO 

Påbörjad speciallärar-

utbildning med 

inriktning  

utvecklingsstörning 

 

9 år 

 

Kommun 2 

 

 

 L6 

 

Kärnämnes- 

lärare på gymnasie- 

särskolan 

 

 

Specialpedagog 

 

 20 år 

 

Kommun 2 

 

 

L7 

 

Yrkeslärare på 

gymnasie- 

särskolan 

 

Yrkeslärar- 

utbildning 

 

 

 2 år 

 

Kommun 2 

 

 

L8 

 

Yrkeslärare på 

gymnasie- 

särskolan 

 

förskollärare 

5 år 

 

 

Kommun 3 

 

 

 L9 

 

Yrkeslärare på 

gymnasie- 

Särskolan 

 

 

Yrkeslärar- 

utbildning 

1,5 år 

 

Kommun 3 

 

 

 L10 

 

Yrkeslärare på 

gymnasie- 

särskolan 

 

Industriskola samt 

yrkeslärar- 

utbildning samt kurser i 

special- 

pedagogik 

 

 

 12 år 

 

Kommun 3 

 

 

 L11 

 

Kärnämnes- 

lärare på  

gymnasie- 

Särskolan 

 

 

Speciallärare med 

inriktning  

utvecklingsstörning 

 

12 år 

 

Kommun 4 

 

 

L12 

 

Kärnämnes- 

Lärare 

på gymnasie- 

särskolan 

 

 

 Lärare 4-9, Svenska och 

Religion 

 

 16 år 



   
 

  20 
 

6.5 Datainsamling och genomförande: 

Tre olika gymnasiesärskolor belägna i tre olika medelstora svenska kommuner kontaktades 

via mail och telefonsamtal. I och med den första kontakten förklarades syftet med studien och 

vi upplyste även om datainsamlingsmetod, tidsåtgång samt etiska aspekter. Utifrån det gavs 

förslag på möjliga informanter, som sedan kontaktades. Dessa fick ett missivbrev mailat till 

sig och utifrån det kunde de ta ställning till huruvida de ville delta i studien eller inte. Av de 

18 lärare som tillfrågades var 12 intresserade av att deltaga i en intervju. Dag och tid bokades 

för intervjuerna. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive informants arbetsplats för att 

informanten skulle känna sig så bekväm och trygg som möjligt.  

Eftersom halvstrukturerade samtalsintervjuer valts som metod, skapade vi en intervjuguide 

med teman och övergripande, öppna frågor. Inför intervjuerna genomfördes varsin 

pilotintervju i våra egna verksamheter för att testa vår intervjuguide och få synpunkter på den. 

Efter pilotintervjuerna gjordes några mindre ändringar i våra frågeformuleringar, men vi 

upplevde att intervjuguiden fungerade väl. 

Vid intervjutillfällena förtydligades de etiska aspekterna återigen och informanterna gavs 

tillfälle att ställa eventuella frågor. Dator och diktafon användes för att spela in intervjun. 

Informanterna intervjuades enskilt och vi genomförde sex intervjuer vardera. Intervjuerna tog 

ca.30-45 minuter och transkriberades kort efter att de genomfördes. 

Gällande ansvarsfördelning under arbetet med uppsatsen har allt utom intervjuerna, 

transkriberingarna och viss litteraturinläsning skett gemensamt. All textmassa har producerats 

gemensamt. 

6.6 Etiska överväganden 

Etiska aspekter är av stor vikt att ta hänsyn till vid intervjusituationer. Vetenskapsrådet (2011) 

tar upp fyra följande huvudkrav för att skydda individen vid forskning: samtyckeskravet, 

konfindentialitetskravet, informationskravet samt nyttjandekravet.  

Informations- och samtyckeskravet innebär att man upplyser informanterna om syftet med 

undersökningen samt om hur den kommer att vara upplagd. Den innebär även att forskaren 

ska informera deltagarna om att de medverkar frivilligt i studien och att de har rätt att dra sig 

ur när som helst. De tilltänkta undersökningsdeltagarna får i sitt beslut om att delta eller 

avbryta sin medverkan inte utsättas olämplig påverkan (Vetenskapsrådet, 2011). I vår studie 

är samtliga deltagare myndiga och samtycke inhämtades både muntligt och skriftligt. 
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Konfidentialitet innebär att data som kan identifiera informanterna inte kommer att avslöjas.  

Samtidigt som konfidentialitet kan vara ett skydd för informanterna, så finns risk att forskaren 

tolkar informanternas uttalanden fritt utan att bli ifrågasatt (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Författarna framhåller vikten av att ta denna problematik i beaktning vid tolkning av 

informationen. I denna studie har strävandet efter att ge informanterna största möjliga 

konfidentialitet varit av stor vikt och empirin har förvarats på ett säkert sätt. Avidentifiering 

av informanterna, skolorna och kommunerna har genomförts i transkriptionerna. Insamlat 

data har enbart använts i vår studie.  

Nyttjandekravet innebär att för forskningsändamål insamlade uppgifter från deltagare, inte får 

användas eller lånas ut för icke-vetenskapliga syften eller kommersiell användning. Det får 

heller inte brukas i beslut eller handlingar som inverkar på deltagaren (Vetenskapsrådet, 

2011). 

Det är viktigt att bedöma konsekvenserna av forskningen både utifrån den skada som 

informanterna kan tillföras samt de vetenskapliga vinsterna som ett deltagande kan innebära. 

Forskaren bör överväga konsekvenserna, både för informanterna som deltar i studien och den 

grupp som de representerar (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna beskriver vidare vikten 

av forskarens roll för den vetenskapliga kvalitén i de etiska beslut som tas under tiden som 

undersökningen pågår. Det hjälper om forskaren har insikt i och kunskap om värdefrågor, 

etiska riktlinjer och teorier när hen ska göra val där vetenskaplighet och etik ställs mot 

varandra. 

6.7 Dataanalys 

I vår studie använder vi oss av det  Kvale och  Brinkmann (2009) beskriver som 

analysmodellen meningskoncentrering. Den innebär att man sammanställer informanternas 

uttalanden till kortare formuleringar där huvudsyftet av det som sagts presenteras. Denna form 

av meningskoncentrering ger möjlighet till analys av omfattande och komplexa intervjuer. 

Utifrån de huvudteman som utvecklats från intervjuerna användes den teoretiska 

referensramen för att förstå den analyserade empirin. Fejes och Thornberg (2015) beskriver 

analysen i fem steg: 

1. Bestämning av helhetsbetydelsen. 

2. Avgränsning av meningsbärande enheter. 

3. Transformering av vardagliga beskrivningar. 

4. Framställning av fenomenets situerade struktur. 
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5. Framställning av fenomenets generella struktur (s.138) 

Fokus har varit att sortera ut meningsbärande enheter utifrån studiens syfte samt 

frågeställningar. Meningsenheterna kodades och utifrån dessa skapades teman. Arbetet har 

skett genom gemensam diskussion av resultatet och därigenom har vi fått en samsyn på 

tolkningen och analysen av svaren från informanterna. 

För att förstå det analyserade resultatet användes vald teoretisk referensram: 

Dilemmaperspektivet, Goffmans stigmatiseringsteori samt Molins delaktighetsmodell. 

 

6.8 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trovärdighet och tillförlitlighet är begrepp som ofta används för att beskriva kvalité i 

forskning (Fejes & Thornberg, 2016). Forskningens kvalitet avgörs av hur omsorgsfullt och 

systematiskt forskarna har bearbetat datainsamlingen och analysen för att ge tillförlitliga och 

trovärdiga resultat. Kvalitativ forskning kräver att forskaren har ett reflexivt förhållningssätt, 

där tillvägagångssätt, metodval och valda teoretiska perspektiv ständigt övervägs. Det är 

också av vikt att beakta sin egen förförståelse och sina egna värderingar. I denna studie har vi 

tagit hänsyn till att våra uttalanden har stöd i den relaterade litteraturen, vi har strävat mot att 

vara realistiska och kritiska till de tolkningar vi gjort och varit aktsamma på faktorer som kan 

ha påverkat vårt tolkande av situationer. 

Kvalitativa datainsamlingsmetoder kräver att forskare kan visa på att forskningsresultaten har 

god tillförlitlighet. Forskaren kan genom att ställa ledande frågor, kategorisera svar eller 

omformulerar svar från informanten påverka tillförlitligheten (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Vid transkribering är det av vikt att detta sker på ett identiskt sätt, även om olika personer 

genomför transkriberingen. Detta för att stärka tillförlitligheten (Kvale & Brinkmann, 2009). I 

vårt fall transkriberade vi hälften av intervjuerna var och hade i förväg bestämt en mall för hur 

transkriberingen skulle gå till. 
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7. Resultat och analys 
 

7.1 Resultatredovisning 

Resultatet presenteras utifrån de teman som vi i analysen har utrönt som signifikativa för att få 

svar på våra frågeställningar: Hur resonerar lärarna kring gymnasiesärskolan som skolform?  

Hur resonerar lärarna kring samhällets syn på personer med utvecklingsstörning? Vilka tankar 

har lärarna om elevernas framtidsutsikter avslutad utbildning?  

De teman som resultatet presenteras med är: Gymnasiesärskolan som skolform, 

Gymnasiesärskolan och delaktighet och Samhället och delaktighet. 

Resultatet analyserades utifrån den tidigare presenterade teoretiska referensram vi valt för 

denna studie. 

7.1.1 Gymnasiesärskolan som skolform 

Våra informanter förmedlade en kluven bild till särskolan som egen skolform. Samtliga 

medverkande lärare ansåg att särskolan är nödvändig i det nuvarande utbildningssystemet. 

Några av våra informanter såg enbart fördelar med särskolan som skolform. En övervägande 

del av informanterna uttryckte dock blandande känslor kring att en särskild skolform behövs. 

De resonerade i intervjuerna kring att särskolan både har fördelar och nackdelar. De belyste 

en rad fördelar såsom mindre grupper, gott om resurser, kompetent personal och att det finns 

möjlighet att skapa djupare relationer med eleverna samt möta den enskilda individen. 

Flertalet informanter nämnde också att det inom gymnasiesärskolan finns en större frihet att 

utforma undervisningen än i gymnasiet. 

Jag tycker att det är bra att vara en egen skolform för då blir det att bemöta på  

den nivå som varje individ är. (L11) 

De nackdelar som de resonerade kring var framförallt särskiljandet och stigmatiseringen som 

en egen skolform leder till. Det blir en markering om att man är annorlunda om man går på 

särskolan. 

De behöver ju särskilda undervisningsformer, men sen om det måste vara 

under en särskild skola, det vet jag inte. Men skulle integrering, det som 

man kan se ibland att integreringen gör är att man per automatik hamnar i 

större grupper, i en rörigare miljö, då är det inget bra…Sen finns det ju 

fördelar med om man integreras också, för att kanske elever då från vanliga 

gymnasiet också kan ta del utav vårt sätt att jobba. (L12) 
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I intervjumaterialet framgår att flera informanter upplever att särskolan har låg prioritet i 

skolområdesorganisationen, gällande främst anpassade lokaler och en känsla av att vara långt 

ner i hierarkin och inte få vara delaktig då beslut fattas. 

Vidare beskrev några av lärarna i vår studie att uppdraget ibland är betungande på det sättet 

att de uppfattar att de tar ett större ansvar för eleverna än andra lärare i exempelvis 

gymnasieskolan.  

Och nackdelarna…största nackdelen är ju att vi vet allt om eleverna. Och 

ibland är mentor åt hela familjen, inte bara åt eleverna. Det är 

ju….alltså…samarbetet med de andra myndigheterna hade ju kunnat vara 

bättre. Vi fixar ju saker som kanske är soc. eller omsorgens uppdrag, på 

gott och ont. (L6) 

Av studiens resultat kunde vi även utläsa att lärarna upplevde att de nya styrdokumenten 

(Gys13) i allt för hög grad försöker efterlikna gymnasieskolans styrdokument. Kraven anses 

för stora och i vissa fall omöjliga att uppnå och som en konsekvens upplever lärarna ibland att  

eleverna har svårt att komma framåt i sin kunskapsutveckling 

 

7.1.2 Analys- Gymnasiesärskolan som skolform 

Informanternas resonemang kring gymnasiesärskolan som skolform ger en bild av en  

potentiell motsättning. Samtliga lärare ansåg att gymnasiesärskolan är nödvändig, då de 

menade att det var ohållbart att elever med utvecklingsstörning skulle klara kraven med de 

förutsättningar som ges på gymnasieskolan. Utifrån studiens resultat så ser vi i lärarnas 

resonemang att de individuella anpassningar som kan erbjudas på gymnasiesärskolan är en 

förutsättning för att eleverna ska klara skolgången.  Utifrån dilemmaperspektivet kan vi 

emellertid se att det uppstår en kluvenhet i och med att man på samhälls-, organisations- samt 

gruppnivå har utformat ett utbildningssystem där gymnasieskolan inte tillgodoser alla elevers 

behov.  

Vi finner i vår analys att informanternas positiva inställning till särskolans organisation 

grundar sig i deras syn på utbildningssystemets bristande utformning och inte att de i grunden 

tror att elever med utvecklingsstörning bör särskiljas från övriga elever.  Vi konstaterar att 

skolsystemet i sig riskerar att skapa ett hinder för hur informanternas idébild av en skola där 

alla är delaktiga kan genomföras.  Dilemmat skapar att informanterna anser att särskolan som 
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skolform bör finnas, men inte med grund i deras eget synsätt utan som en konsekvens av 

rådande samhällsnormer.  

Vår analys visar att informanterna menar att eleverna inom gymnasiesärskolan tenderar att bli 

reducerade till enbart sin utvecklingsstörning som stigmat med att vara en egen skolform 

skapar. Ur ett samhällsperspektiv har man skapat en normstandard, där särskolan som 

skolform blir ett ställningstagande till att eleverna i särskolan står utanför samhällsnormen 

och därmed stigmatiseras. Om man anlägger Goffmans stigmateori på vår empiri, så kan de 

goda intentionerna med gymnasiesärskolan som egen skolform ses som en diskriminerande 

åtgärd som kan inskränka på individens livskvalitet och på så vis stigmatiserar eleverna. 

Ur en mikropolitisk aspekt, förhandlas dilemman utifrån olika intresseområden och ideologier 

i skolan. Detta blir tydligt då flertalet informanter från två kommuner i vår studie lyfter hur de 

upplever särskolan som lågprioriterade och långt ner i hierarkin då beslut fattas. Detta 

förtydligar dilemmat i att inkludering av gymnasiesärskolan i gymnasieskolan som helhet, då 

flertalet lärare i studien inte tycks anse att deras syn på inkludering är densamma som andras. 

Analysen av informanternas resonemang, visar att lärare kan uppleva att de tar ett större 

ansvar i sin yrkesroll än lärare på gymnasiet. Vi tolkar deras utsago som att de upplever att de 

inte har något val, utan känner sig tvungna att hjälpa elever samt deras familjer med sådant 

som de upplever att andra samhällsinstanser brister i.  Här kan man se ett dilemma i hur 

gymnasiesärskolan ska sträva mot att arbeta mer kunskapsinriktad istället för omsorgsinriktad, 

men lärarna uppfattar att det krävs att skolan tar ett omsorgsansvar, då andra 

samhällsinstanser brister i detta.  

 

7.1.3 Gymnasiesärskolan och delaktighet 

Gällande informanternas resonemang kring hur de uppfattar elevernas upplevelse av sin 

särskoletillhörighet, visar studien att samtliga informanter har identifierat olika 

förhållningssätt hos eleverna. De beskrev hur vissa accepterar och är trygga med sin 

särskoletillhörighet, medan en annan grupp elever har ett mer ifrågasättande förhållningssätt 

till sin särskoletillhörighet.  

Det är väldigt olika. En del har väldigt svårt att förlika sig med att tillhöra 

särskola, vilket leder till frustration och en osäkerhetskänsla. Och som jag 

ser det, det gagnar det ingen. Sen är det en del som bara accepterar ”ja, 

det är jag” och det är dit man vill nå. Och inte lägger någon värdering i att 
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man går i särskolan. Och det är som det är, andras värderingar spelar 

också in men att man kan vara så pass stark i sig själv att man duger som 

man är. Men det är jättesvårt och det är nog en process för elever. (L4) 

Flertalet av informanterna resonerade om det så kallade gränslandet och gränslandselever och 

syftar på de elever som har en lindrig utvecklingsstörning och gränsar till att ha förmåga att gå 

vanligt gymnasium. Några av lärarna i studien beskrev att det har upplevt att dessa elever har 

svårt att förlika sig med att tillhöra särskolan, men tror att de skulle ha svårt att känna 

tillhörighet i gymnasiet också. De beskrev det som att eleverna befinner sig i ett 

ingenmansland. Vidare framgick att dessa elever ofta har ett socialt umgänge utanför 

särskolan. Informanterna har erfarenhet av att dessa elever undviker att visa sig tillsammans 

med andra särskoleelever vid till exempel skolfotografering, studiebesök, i skolans matsal etc. 

En av informanterna beskriver även hur det kan yttra sig genom att eleven kan motsätta sig att 

utföra vissa arbetsuppgifter och hävdar att arbetsuppgifterna är för enkla och detta trots att 

läraren ansåg att eleverna inte hade tillräckliga kunskaper.  

De elever som informanterna i studien beskriver som "typiska särskoleelever" och svaga 

elever är de som accepterar sin särskoletillhörighet. En informant menar att denna grupp 

elever känner trygghet av särskolan som skolform samt att flera elever känner sig obekväma 

att vara bland gymnasieelever.  

Det är blandat. De elever som har….som inte är lika medvetna, de 

accepterar ju och går, det är ju liksom inga konstigheter. Men de som 

ligger på gränsen kanske till att gå på gymnasiet, de har ju väldigt svårt att 

acceptera att de går här. De vill ju inte berätta.(L11) 

Studiens resultat visar att flertalet informanter betonade vikten av stötta eleverna i deras 

sociala utveckling, så att de kan möta samhällets förväntningar och krav. Att hjälpa eleverna 

att se sina egna styrkor och svagheter för att kunna hitta strategier att hantera sina 

begränsningar, men även för att kunna utveckla sina styrkor. Övervägande del av 

informanterna nämnde även vikten av att APL-verksamheten fungerar och de ansåg att det var 

ett område som behövde prioriteras. Denna del av verksamheten ansåg informanterna som ett 

utvecklingsområde, då de inte anser sig få resurser och tid för att hitta och etablera fungerande 

praktikplatser. 

När informanterna i studien resonerade kring vilka kunskaper de anser vara viktigast att få 

med sig från gymnasiesärskolan, nämnde ingen av de intervjuade lärarna ämneskunskaper. Av 
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studien framgår att det som anses vara de viktigaste kunskaperna, enligt informanterna, är 

social kompetens. Detta exemplifierade informanterna med förmågor som vikten av att 

komma i tid, hur man pratar med andra och vetskapen om hur man ska hantera sina styrkor 

och svagheter. Andra kunskaper de intervjuade lärarna ansåg viktiga var att känna till sina 

rättigheter och skyldigheter och praktiska färdigheter som att veta hur man betalar räkningar 

eller ringer samtal till Försäkringskassan. 

Driv, kan man väl säga, tror jag är jätte, jätteviktigt….Om de kan säga 

jättemånga ord på engelska eller räkna jättemycket matematik i 

huvudet…sån kunskap kan man alltid träna upp…utan jag tror att det mest 

är drivet, veta hur viktigt det är att komma i tid eller hur man beter sig på 

rasten på jobbet, hur jag tar initiativ till att visa att jag vill arbeta och så 

vidare. (L2) 

7.1.4 Analys - Gymnasiesärskolan och delaktighet 

Utifrån informanternas beskrivningar av hur eleverna upplever sin tillhörighet i 

gymnasiesärskolan kan vi genom Molins delaktighetsprofiler identifiera olika karaktärer. Tre 

av Molins delaktighetsprofiler framträder tydligt i informanternas resonemang kring elevernas 

upplevelse av sin särskoletillhörighet. Den delaktighetsprofil som informanterna beskriver 

som gränslandselever kan kopplas till Molins så kallade ”tuffingar”. I vår analys grundar vi 

detta på informanternas utsago kring hur eleverna på olika sätt motsätter sig att acceptera sin 

särskoletillhörighet. Detta genom att inte vilja synas tillsammans med övriga 

gymnasiesärskolelever, i sammanhang utanför särskolans miljö. 

 Av resultatet så kan vi se en tendens att informanterna upplever att ”tuffingarna” är den 

grupp av elever som kan vara problematiska på så vis att de ifrågasätter undervisningen 

genom att t.ex. motsätta sig att genomföra uppgifterna eller hävda att det är för enkelt. Den 

formella tillhörigheten är gällande alla elever som går i gymnasiesärskolan och delaktigheten 

styrs av beslut och strukturella förutsättningar på skolan. Denna formella tillhörighet 

ifrågasätter "tuffingarna" exempelvis med ovan nämnda exempel från informanterna. 

De andra av Molins delaktighetsprofiler som framträder i analysen av resultatet är de så 

kallade " de tysta" och  "de specifika". Lärarna i studien talar om dessa elever som fogliga och 

beskriver att de upplever att dessa elever har ett mer okomplicerat förhållningssätt till sin 

tillhörighet på gymnasiesärskolan. Vår tolkning av lärarnas beskrivningar är att det finns en 

strävan mot att eleverna ska nå en acceptans för sin särskoletillhörighet. En av informanterna 
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uttrycker tydligt att det är dit man vill nå. Sett ur ett dilemmaperspektiv kan vi utläsa att 

lärarnas intention att få eleverna att acceptera sin utvecklingsstörning som en del av sin 

person också kan innebära att eleven underkastar sig en kategorisering. Kategoriseringen får i 

sin tur till följd att lärarna bidrar till att förstärka elevens stigmatisering, genom att bekräfta att 

de frångår från normen. Vi kan utläsa att lärarna i vår studie vill elevens bästa, men sett som 

ett dilemma ut ett sociokulturellt perspektiv ser vi hur samhällsnormen färgar lärarnas 

förhållningssätt till eleverna. 

I vårt resultat kan vi utläsa att informanterna är överens om att ämneskunskaper är 

underordnade sociala färdigheter i undervisningen. Vi noterar ett dilemma med hur lärarna tar 

sig rätten att förhandla vad eleven behöver inför framtiden, utifrån sociala sammanhang och 

de politiska ramar som råder. Utifrån informanternas resonemang ser vi att de tolkar de 

politiska ramarna genom styrdokumenten på ett sätt som de anser vara anpassat till de sociala 

sammanhang som samhället kräver.  

7.1.5 Samhället och delaktighet 

Studien visar att samtliga informanter uppfattade det som att de flesta människor utan insyn i 

särskolan har en onyanserad bild av personer med en utvecklingsstörning.  

Ofta tänker folk på ungdomar med en grav utvecklingsstörning och 

syndrom. Man ser dem som antingen glada och kramiga eller aggressiva 

och i behov av stort stöd. (L4) 

Flera av våra informanter upplevde att det finns en rädsla och osäkerhet kring hur man ska 

bemöta särskolans elever och detta i sin tur kan leda till oförståelse trots välvilja. Oförståelsen 

kan även grunda sig i att elevernas svårigheter inte syns, enligt studiens resultat. Dock lyfte 

flera informanter att det även finns en öppenhet och nyfikenhet gentemot personer med 

utvecklingsstörning. I studiens resultat framgår även att utomstående ofta förväntar sig en låg 

kunskapsnivå i särskolan. 

Folk har svårt att ta att någon som ser normal ut kan ha handikapp. Om 

någon sitter i rullstol så blir det konkret och då ställer folk upp. De som ser 

normala ut men som har ett begåvningshandikapp behandlas sämre. De får 

ingen hänsyn och blir dömda, för folk vet inte.(L10) 

I vår intervjustudie resonerade informanterna kring samhällets ansvar att få 

gymnasiesärskolans elever mer delaktiga i samhället. Resultatet visar på varierade åsikter om 



   
 

  29 
 

hur delaktigheten ska öka. Flertalet informanter menade att kommun och landsting behöver ta 

ett större ansvar för sysselsättning och i och med det vara ett föredöme för andra aktörer i 

samhället. Informanterna lyfte både jobb och praktik som viktiga delar, men även 

sysselsättning på fritiden i form av mötesplatser där man kan socialisera. 

Flera informanter förmedlade en bild av en arbetsmarknad där konkurrensen på jobb har ökat 

och där lätta jobb blir allt mer sällsynta. 

En av informanterna med lång erfarenhet från särskolan kunde se en försämring, gällande stöd 

i hemmet för personer med en utvecklingsstörning. Hen anser att det saknas en 

sammanhållande funktion i samhället som ser till att personer med utvecklingsstörning får rätt 

stöd för ökad samhällsdelaktighet. 

Samtliga informanter hade en uppfattning om att framtidsutsikterna, i många fall, är 

problematisk för elever i särskolan, då många blir utan sysselsättning. De menade att i de fall 

där eleverna har haft en fungerande APL eller kommer att fortsätta till daglig verksamhet, har 

övergången fungerat betydligt bättre. Vidare ansåg informanterna att chansen då ökar att 

eleven får fortsatt sysselsättning och möjlighet till samhällsdelaktighet. 

Det beror på om man hittar en bra APL-plats. Kommunen tar inte ansvar för de 

som inte ska till daglig verksamhet. De som är mittemellan att vara 

anställningsbara och EDV, dem blir de tuffast för. Det är svårt med boende också 

för eleverna och kommunen har dålig framförhållning med det. (L6) 

Studiens resultat visar att informanterna kände en oro för elevernas framtid och att deras 

förmågor och styrkor inte kommer tillvaratas. Dels för att elever riskerar att bli utan 

sysselsättning eller för att de hamnar i en verksamhet där arbetsuppgifterna är långt under 

deras förmåga. 

Informanterna resonerade i studien kring hur de tror att eleverna i gymnasiesärskolan ser på 

sin egen framtid efter skolan. Resultatet visar en relativt enad uppfattning där lärarna tolkade 

olika förhållningssätt hos eleverna. De identifierade en grupp elever som känner trygghet och 

lugn i att framtiden ordnar sig. I de flesta fall gäller det elever som kommer att få plats på 

enheten för daglig verksamhet och servicebostad. Vidare belyste informanterna en grupp 

elever som de ansåg ha orealistiska framtidsplaner, gällande främst yrkesval. Flera av 

informanterna beskrev svårigheten i att behöva vara den som krossar elevens drömmar. En 

stor grupp av elever, som lärarna resonerade kring, är de elever som är mest medvetna om de 

svårigheter som steget ut i vuxenlivet kan medföra. Flera av informanterna benämnde denna 
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grupp elever som gränslandselever, det vill säga elever som ligger på gränsen till att inte 

tillhöra särskolans målgrupp. Lärarna uppfattade att dessa elever ofta bär på en stark oro inför 

studenten och har många funderingar kring hur framtiden ska se ut för dem. 

Om man har svårt att föreställa sig och tänka saker och kanske uppfatta 

samhället, att det tar tid innan man liksom förstår hur samhället fungerar. 

Då är det ju också svårt att tänka sig framåt för många av eleverna. (L12) 

Studiens resultat visar att informanterna upplevde att personer med utvecklingsstörning, i 

många fall, är stigmatiserade i olika sammanhang.  

…deras egna handlingar då de är osäkra i det sociala samspelet och då 

hamnar de utanför och så den biten att människor som inte går på 

särskolan har så lite koll på vad särskolan är eller olika 

funktionsnedsättningar, så då blir de osäkra och vågar inte ta initiativ. Man 

står och tittar lite på varandra på var sida och när det inte finns aktiviteter 

så fastnar man ju lätt hemma. Stigmatiseringen ökar för att det är hårdare 

krav i samhället. (L2) 

Några av informanterna lyfte fram ett dilemma kring stigmatisering. De upplevde att 

samhället, å ena sidan, har blivit mer öppet och förstående kring funktionsnedsättningar och 

olikheter, samtidigt som samhället idag ställer högre krav på medborgarna. Dessa krav gagnar 

inte eleverna i gymnasiesärskolan, då hänsynen till deras funktionsnedsättning inte tas i 

beaktning. En informant kopplade stigmatiseringen till att särskolan är en egen skolform och 

därmed skapar ett utanförskap. 

7.1.6. Analys - Samhället och delaktighet 

Utifrån Goffmans stigmatiseringsteori har människor ett behov av att vid första mötet med en 

främling placera denne i en kategori och definiera olika egenskaper som fastslår hens sociala 

identitet och inte sällan omvandlar människor dessa normativa förväntningar till krav på 

individen. Uppfyller inte personen de kraven, kan synen förändras på personen och hen 

framstår som utstött och stigmatisering uppstår.  

Utifrån informanternas resonemang kan vi utläsa att de ofta möter normativa förväntningar 

som innebär att en person med utvecklingsstörning förväntas ha kroppsliga defekter och låg 

kunskapsnivå. Samtliga av våra informanter arbetar på de nationella programmen på 

gymnasiesärskolan, där elevernas funktionsnedsättning sällan syns. Detta kan innebära att 
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eleverna inte passar in i den normativa föreställningen om vad utvecklingsstörning innebär, 

vilket kan leda till att människor utan insyn i särskolan har svårt att acceptera konsekvenserna 

av elevernas funktionsnedsättning. Detta för att människor kan placera dessa elever i den 

normativa föreställningen av att de kan uppfylla en kravbild som de inte har förmåga till. 

Eleverna hamnar i ett utanförskap, ett stigma. 

De elever som informanterna lyfter fram som gränslandselever och som vi kan härleda till 

"tuffingarna" från Molins delaktighetsmodell hamnar, enligt studiens resultat, ofta i ett 

ingenmansland. Informanterna upplever att "tuffingarna" strävar efter att frångå sin formella 

särskoletillhörighet och tillhöra normen för en gymnasieelev, men eleverna känner även där 

att de inte passar in. Enligt stigmatiseringsteorin kan en stigmatiserad person uppleva sig själv 

som icke-stigmatiserad då hen lierar sig med personer inom normen.  Det uppstår ofta 

situationer då stigmat tydligt uppenbarar sig. En identitetskris kan uppstå hos den 

stigmatiserade och hen upplever skam och kan varken acceptera eller bryta sig loss från sin 

grupptillhörighet. I delaktighetsmodellen framgår också denna förhandling om förutsättningar 

att få delta i olika sammanhang men där "tuffingarna" med tiden resignerar och accepterar 

rådande villkor för delaktighet i samhället. 

I vår analys ser vi att informanterna upplever en kluvenhet i förutsättningarna för eleverna 

från gymnasiesärskolan att få en samhällsdelaktighet efter skolans slut. Ur ett 

dilemmaperspektiv kan man se att det finns olika strömningar i samhället som går emot 

varandra. Å ena sidan upplever informanterna att det finns en större öppenhet för 

utvecklingsstörning i dagens samhälle, men å andra sidan är klimatet på arbetsmarknaden 

tuffare än det varit förut. I vår analys av resultatet kan vi koppla lärarna i studiens tydliga 

fokus på att ge eleverna guidning i hur man passar in i sociala sammanhang på en arbetsplats 

med en önskan att eleverna ska få komma ut i arbete efter skolan. Dilemma uppstår i och med 

att man anser sig behöva frångå kunskapsfokuset i styrdokumenten för att samhällets krav i 

praktiken ser annorlunda ut.  
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8 Diskussion 
 

I diskussionsavsnittet diskuteras vårt resultat gentemot tidigare forskning under rubriken 

Resultatdiskussion. Vidare diskuteras metodvalet och dess relevans för studiens resultat samt 

hur det kan ses till trovärdighet och tillförlitlighet.  Slutligen finns avslutande reflektioner 

samt förslag på tänkbar vidare forskning. 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att studera hur några lärare i gymnasiesärskolan resonerar och 

problematiserar kring sitt uppdrag, i synnerhet gällande förutsättningar för elevens framtida 

delaktighet. Utifrån syftet valde vi att formulera följande tre frågeställningar: " Hur resonerar 

lärarna kring gymnasiesärskolan som skolform?", "Hur resonerar lärarna kring samhällets syn 

på personer med utvecklingsstörning?" samt "Vilka tankar har lärarna om elevernas 

framtidsutsikter efter avslutad utbildning?" 

Vårt resultat visade att samtliga av våra informanter förmedlade en kluven bild, då de ansåg 

att gymnasiesärskolan som skolform är nödvändig i det nuvarande utbildningssystemet, men 

att den också bidrar till stigmatisering. Dilemmat som informanterna beskriver har debatterats 

i flera sammanhang. Handikappombudsmannen, kommunförbundet samt FN:s konventioner 

har kritiserat särskolan som en motsättning till visionen om en skola för alla med full 

delaktighet och jämlikhet för personer med en utvecklingsstörning (Skolverket, 2016; Molin, 

2004). Utifrån lärarnas perspektiv, framkom ytterligare en dimension av skolformens 

dilemma. Vår studie visar att flertalet lärare upplever sig lågt prioriterade och inte delaktiga i 

beslutsfattande inom den kommunala skolorganisationen, något som även framgår i rapporten 

från Skolverket (2001b). Den visar att lärare inom särskolan upplever sig ensamma och 

utelämnade på grund av brister i den kommunala planeringen. Vi ställer oss frågan hur detta 

påverkar lärarnas förhållningssätt till sitt uppdrag och hur det i sin tur påverkar elevernas 

delaktighet? 

Haug (1998) lyfter fram dilemmat som skapats då Sverige haft som intention att skapa en 

inkluderande skola för alla men där det i praktiken gått i rakt motsatt riktning och ett 

kompensatoriskt synsätt har blivit centralt. Begreppet utvecklingsstörning ger signaler om 

tillkortakommanden på individnivå och i lagtexterna behöver man läsa mellan raderna för att 

tydliggöra den relativa innebörden (Szönyi, 2005). Detta förstärker dilemmatesen, då det även 

i lagtexterna finns drag av kompensatoriskt synsätt på personer med utvecklingsstörning och 

särskolan som skolform. Informanterna i vår studie stärker denna analys då de beskriver hur 
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eleverna är beroende av de anpassningar som gymnasiesärskolan kan erbjuda men som de 

anser att gymnasieskolan inte tar hänsyn till.  

Utifrån det ideologiska synsättet om en skola för alla, präglades den senaste reformeringen av 

gymnasiesärskolan. Utgångspunkten var att göra gymnasiesärskolan som skolform så lik 

gymnasieskolan som möjligt utan att upplösa skolformen (Skolverket, 2016). I vår studies 

resultat framgår kritik mot reformeringen från våra informanter. De anser att GYS13 i för stor 

utsträckning efterliknar gymnasieskolans styrdokument och ställer för höga krav på eleverna i 

gymnasiesärskolan.  Ett dilemma uppstår då det på samhällsnivå utformats en idébild om att 

uppnå ökad delaktighet genom att utforma styrdokumenten för gymnasiesärskola och 

gymnasieskola så lika som möjligt. I praktiken kan det upplevas som kraven i 

gymnasiesärskolan blir för höga och hämmar elevens kunskapsutveckling samt delaktighet. 

En annan infallsvinkel på informanternas resonemang kring GYS13 för högt ställda 

kunskapskrav går att koppla till hur Ineland (2013) beskriver olika förhållningssätt gentemot 

elever i särskolan, där ett alternativt synsätt innebär att man koncentrerar sig på elevens brister 

och tillkortakommanden. Kan detta kompensatoriska förhållningssätt delvis ligga till grund 

för kritiken mot att GYS13 upplevs ha allt för höga kunskapskrav? 

Som fortsättning på resonemanget ovan, så prioriteras sociala färdigheter framför 

ämneskunskaper, enligt vår tolkning av resultatet i studien. Dilemmat kring hur dessa 

prioriteringar bör ske, diskuteras även i Skolverkets (2016) uppföljning och analys av GYS13. 

Där framgår att det förekommer en diskussion bland lärare om vilka kunskaper eller 

färdigheter som är viktigast. I relation till vår studie, ställer vi oss frågande till huruvida detta 

har sin förklaring i att lärarna i vår studie gett efter för de för högt ställda kunskapskraven och 

istället fokuserat på mål de anser att eleverna behöver uppnå för sin framtida 

samhällsdelaktighet eller har informanternas synsätt präglats av ett kompensatoriskt synsätt?  

Informanterna menar att de sociala färdigheterna är av stor vikt för att eleverna ska kunna 

anpassa sig efter rådande krav som samhällsnormen ställer. Detta stärks genom den analys 

som Haug (1998) presenterar kring att kompensatoriska idéer styr i praktiken. Dyson och 

Millward (2000) förklarar att det förekommer grupper inom skolan som driver olika intressen 

och ideologier. Denna process kan ses som en mikropolitik och kan skapa en förhandling om 

vad som prioriteras. I vår studie kan vi se att denna förhandling handlar om vilka kunskaper 

lärarna anser viktiga för elevernas framtid. Det skapar i sin tur ett dilemma där statens 

intention att ha ett starkt fokus på ämneskunskaper hamnar i konflikt med våra informanters 

fokusering på sociala färdigheter.   
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Våra informanters oro för elevernas framtidsutsikter delas med rektorer för 

gymnasiesärskolan (Skolverket, 2016). Rapporten lyfter att även rektorer anser att samhället 

ställer krav på social förmåga som eleverna på gymnasiesärskolan kan ha svårt att uppfylla. 

Vi noterar att rektorerna kan vara en del av förhandlingen om vilka kunskaper som anses 

relevanta för elevernas framtida delaktighet. 

Ytterligare ett dilemma, som vi själva har erfarenhet av i vår yrkesroll på gymnasiesärskolan 

och som även framgår i vår studie, är att undervisningsuppdraget får stå tillbaka för 

omsorgsinriktade handlingar. Några av informanterna ansåg att samhället har ett bristande 

stöd för eleverna och deras familjer, exempelvis i kontakt med myndigheter och sjukvård. 

Detta leder till att några av lärarna i vår studie upplever att de tvingas hantera uppgifter som 

inte hör till deras yrkesuppdrag. Detta skulle kunna vara en förklaring till den kritik som 

Mineur (2013) riktat mot gymnasiesärskolans omsorgsfokus. I ett vidare perspektiv kan det 

bristande samhällsstödet, som informanterna talar om, leda till minskad delaktighet och 

stigmatisering för personer med en utvecklingsstörning. Samma problematik återfinns även i 

internationell forskning som belyser att samhällsstödet behöver utvecklas för att öka 

delaktigheten i samhället för unga personer med en utvecklingsstörning (Ali, et al., 2012; 

Palisera et al., 2016).   

Vår studie har belyst hur lärare i gymnasiesärskolan upplever att en grupp elever har 

svårigheter att förlika sig med sin formella tillhörighet i gymnasiesärskolan.  Denna grupp 

benämner Molin (2014) som "tuffingarna". Vår studie visar att informanterna anser att dessa 

elever befinner sig i ett slags ingenmansland, där de saknar tillhörighet och hamnar i 

utanförskap. Deras avståndstagande att tillhöra personkretsen och deras misslyckande att få 

vara en del av det som samhället anser som normalt, leder till att de har svårt att hitta sin roll i 

samhället. Denna problematik beskrivs i ett flertal studier som belyser de hinder som finns för 

personer med en utvecklingsstörning att bryta sig ur sitt utanförskap och sin stigmatiserade 

tillhörighet. Detta på grund av att samhället har en snäv syn på normalitet samt att det krävs 

ett erkännande av sin funktionsnedsättning för att få rätt till stöd (Jahoda et al, 2010; Ineland, 

2013).  

Enligt de normativa förväntningar som finns i samhället tänker vi att det vore det rimligt att 

anta att personer med en måttlig utvecklingsstörning som kanske avviker mer från normen 

borde vara de som upplever sig vara mer stigmatiserade i samhället än den grupp av eleverna 

som har en lindrig utvecklingsstörning och till det yttre inte har en synlig 

funktionsnedsättning. Assarson (2012) beskriver hur arbetsmarknaden idag har ett mer 
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kompensatoriskt förhållningssätt, där anställningsbarheten bedöms utifrån individen, något 

som inte alltid gynnar elever från gymnasiesärskolan. Utifrån studiens resultat kan vi se att 

samhällsorganisationen är bättre anpassad för personer med utvecklingsstörning som inte 

behöver konkurrera på öppna arbetsmarknaden, utan där daglig verksamhet bedöms vara 

lämplig. Kan det vara så att utanförskapet upplevs starkare för de personer med en lindrig 

utvecklingsstörning, där funktionsnedsättningen inte är synlig, då denna grupp möter ett 

samhälle med för högt ställda krav? 

Sammanfattningsvis visade vår studie att samtliga informanter förmedlade en kluven bild 

kring att gymnasiesärskolan är egen skolform. De anser att särskolan är nödvändig, då det 

skulle vara ohållbart för elever med en utvecklingsstörning att klara kraven och 

förutsättningar som ges på gymnasieskolan. 

I vår studie framgår även kritik från våra informanter mot reformeringen av läroplanen för 

gymnasiesärskolan, GYS13. Ett dilemma uppstår då det på samhällsnivå utformats en idébild 

om ökad delaktighet genom att styrdokument för gymnasieskola och gymnasiesärskola ska 

likna varandra så mycket som möjligt, men att det i praktiken upplevs som för höga krav och 

att det istället hämmar kunskapsutveckling och delaktighet för eleven. 

Informanterna anser att sociala färdigheter bör prioriteras för att underlätta elevens delaktighet 

i samhället. Det skapar i sin tur ett dilemma där statens intention är att ha ett starkt fokus på 

ämneskunskaper och informanternas fokus ligger på sociala färdigheter. 

Vår studie har även belyst hur lärare i gymnasiesärskolan beskriver en elevgrupp inom 

särskolan som saknar tillhörighet och hamnar i utanförskap, då de inte vill erkänna sin 

funktionsnedsättning men heller inte passar in i den snäva samhällsnormen. 
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8.2 Metoddiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur lärare i gymnasiesärskolan resonerar och 

problematiserar kring sitt uppdrag, i synnerhet gällande förutsättningar för elevers framtida 

delaktighet i samhället. Studiens ansats är kvalitativ. 

Då en kvalitativ ansats försöker finna förklaringar från informanternas erfarenheter och 

upplevelser, bedömde vi att denna ansats passade för vår studie. Den halvstrukturerade 

forskningsintervjun var en bra metod för vår datainsamling, då den öppnar för följdfrågor men 

ändå har en grundläggande struktur för intervjuns upplägg. Det är av vikt att reflektera kring 

de metodval som gjorts och hur de påverkar resultatets kvalitet. Man bör också förtydliga hur 

den egna medverkan kan ha påverkat studiens resultat ( Kvale & Brinkmann, 2009 ; Bryman, 

2011)  

I vår studie genomförde vi tolv intervjuer och empirin bidrog med ett innehållsrikt underlag 

för analys. Vi gjorde sex intervjuer var, vilket kan innebära att man får fram olika svar och 

tolkningar.  Detta var något vi hade i beaktning vid analysarbetet. Vår ovana vid 

intervjusituationer kan ha påverkat vår datainsamling, då intervjuteknik kräver träning och 

med erfarenhet ökar skicklighet. Transkriberingarna av intervjuerna underlättade även, då vi 

fick tillgång till varandras intervjuer samt att det vid analysarbetet är värdefullt för att 

tydliggöra innehållet samt att hitta meningsbärande enheter (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Med lång erfarenhet av arbete i gymnasiesärskolan, har vi under arbetets gång strävat efter att 

vara medveten om vår förförståelse och hur den kan inverka. I positiv bemärkelse, så har vår 

förförståelse hjälpt oss att ställa relevanta följdfrågor. Kvale och Brinkmann (2009) 

framhåller att en studies resultat kanske hade sett annorlunda ut om personer utan 

förförståelse för området bearbetat empirin. 

Vi har tagit konfidentialitet i stor beaktning under arbetets gång. Vi har brottats med hur 

mycket information om informanterna som kan vara med i studien och har under arbetets 

gång valt att ta bort viss information, för att skydda informanternas identitet i största möjliga 

mån.  

Då vår studie är genomförd med tolv informanter, så bör inga generella slutsatser av resultatet 

dras. Dock anser vi att vår studies innehåll kan användas i analytisk generalisering som 

innebär att studiens läsare fastställer om resultatet är generaliserbar till en liknande situation 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 
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8.2. Avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning 
Vår studies syfte var att studera hur lärare i gymnasiesärskolan resonerar kring sitt uppdrag 

om elevers framtida samhällsdelaktighet. För oss i vår yrkesroll som speciallärare i särskolan 

har genomförandet av denna studie givit oss en inblick hur andra lärare i särskolan resonerar 

kring delaktighet och vad som anses viktiga kunskaper för eleverna. Vår teoretiska 

referensram har hjälpt oss att se komplexiteten i att som lärare förhålla sig till läroplanen, 

skolans mikropolitiker, samhällskraven och den rådande norm som inte alltid är öppen för 

olikheter. Vår studie har visat att lärare ibland väljer ut vilken kunskap som ska ha högst 

prioritet och att detta i sin tur är styrt av en rad olika faktorer såsom bland annat en rotad 

tradition i kompensatoriskt förhållningssätt, bristande samhällsstöd samt omtanke för eleven. 

Vår förhoppning är att denna studie kan bidra till reflektion hos framförallt lärare som arbetar 

inom gymnasiesärskolan, kring komplexiteten och de faktorer som påverkar i arbetet med att 

ge förutsättningar för en framtida samhällsdelaktighet för elever i gymnasiesärskolan. 

Ett intressant perspektiv att använda inför vidare forskning vore att göra en liknande studie, 

men där eleverna på gymnasiesärskolan används som informanter och sedan jämföra resultat 

från denna studie. Detta för att skildra huruvida lärare och elevers uppfattning stämmer 

överens eller skiljer sig åt, gällande tankar kring framtida samhällsdelaktighet för personer 

med en utvecklingsstörning. 
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Bilaga 1- Begreppsförklaringar 
 

Daglig verksamhet/EDV: Daglig verksamhet är en av de tio insatser som LSS (lagen om 

stöd och service) erbjuder personer med en funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder har 

enligt LSS rätt till en sysselsättning genom daglig verksamhet. Syftet med daglig verksamhet  

är delvis att öka chanserna till att senare kunna övergå till de öppna arbetsmarknaden men 

även att stärka individens personliga utveckling. Arbetsuppgifterna i daglig verksamhet kan 

vara lik de som förekommer på den öppna arbetsmarknaden och kan innehålla både aktiviteter 

med habiliterande syfte eller mer produktionsinriktade uppgifter. Daglig verksamhet är dock 

inte en anställningsform och avsikten med verksamheten inte är att producera varor eller 

tjänster (socialstyrelsen.se).  

 

LSS (1993:387) - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och 

särskild service åt personer 

 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, 

eller 

 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som 

uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 

behov av stöd eller service.(Sveriges riksdag) kolla hur referens ska skrivas 

Lagens syfte är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för 

personer med funktionshinder. Målsättningen är att att alla ska få likvärdiga möjligheter att 

leva sitt liv som de vill och ha möjlighet att påverka vilket stöd de erbjuds (socialstyrelsen.se) 

 

APL (arbetsplatsförlagt lärande): APL är en stor del av gymnasiesärskolans utbildningen 

på samtliga nationella program. Kurser eller delar av kurser ska förläggas under totalt minst 

22 veckor på en eller flera arbetsplatser. Kommunernas rektorer och huvudmän ansvarar för 

att APL-platsen håller en god kvalitet (Skolverket, 2016) 
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Bilaga 2- Missivbrev 
 

Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Anna Ericsson och Janna Näs och läser sista terminen på speciallärarprogrammet 

med inriktning utvecklingsstörning, vid Mälardalens högskola.  

Vi håller nu på att skriva ett examensarbete där syftet är att undersöka lärare i särskolans 

resonemang kring sitt uppdrag, i synnerhet gällande förutsättningar för att eleven ska ha 

möjlighet att utvecklas till en ansvarskännande människa, som deltar och utvecklas i yrkes- 

och samhällslivet. 

Därför skulle vi vara mycket tacksamma om ni vill deltaga i en intervju. 

Vid skrivandet av vår uppsats samt under intervjun, följer vi Vetenskapsrådets fyra etiska 

principer (www.vr.se), vilket innebär att deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst 

avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att individ och skola inte går att identifiera. Resultatet kommer 

enbart användas till forskningsändamål. Efter uppsatsens godkännande kommer det inspelade 

materialet att raderas. 

Vi beräknar att varje intervju kommer ta ca. 45 minuter och med ditt medgivande avser vi att 

spela in intervjun.  

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Vänligen återkom med svar om 

deltagande så fort som möjligt. 

  

Med vänliga hälsningar! 

 Anna Ericsson                                                              Janna Näs                           

Anna.m.ericsson@gavle.se                                          janna.nas@edu.sandviken.se 

070-6501018                                                                  073-8009106 

 

 Handledare- Gunnlaugur Magnusson 

Lektor i didaktik 

Gunnlaugur.magnusson@mdh.se 

016-153734 

 

http://www.vr.se/
mailto:Anna.m.ericsson@gavle.se
mailto:janna.nas@edu.sandviken.se
mailto:Gunnlaugur.magnusson@mdh.se
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Bilaga 3- Intervjuguide 
 

Inledning/bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat i särskolan? 

Hur kom det sig att du började arbeta i särskolan? 

Vad har du för utbildning? 

Vilka ämnen undervisar du i på särskolan för tillfället? 

Hur tycker du att det är att arbeta i särskolan? Fördelar/nackdelar? 

Att arbeta i särskolan 

Hur ser du på att särskolan är en egen skolform? 

Hur resonerar du kring gymnasiesärskolans uppdrag att utbildningen ska främja elevernas 

framtida delaktighet i samhället. 

 Studie visar att 78 % av elever som gått i gymnasiesärskolan står utanför arbetsmarknaden 

efter avslutad skolgång Vilka utvecklingsområden tror du att man behöver prioritera i din 

verksamhet för att fler ungdomar med utvecklingsstörning ska kunna få en sysselsättning efter 

skolan? 

Hur resonerar du kring styrdokumentens kunskapsinriktade fokus? Möjligheter/utmaningar? 

Berätta om vilka kunskaper du anser vara viktigast för eleverna att få med sig från 

gymnasiesärskolan?  

Hur upplever du att dina elever förhåller sig till sin särskoletillhörighet? 

Samhället 

Vad är din erfarenhet av hur människor utan erfarenhet av särskolan, ser på personer med en 

utvecklingsstörning? 

Om man tänker utifrån studien vi nämnde tidigare. Vilka förändringar tror du att det krävs i 

samhället för att fler ungdomar med utvecklingsstörning ska kunna få ett arbete och en 

samhällsdelaktighet efter skolan? 

Vad har du för tankar om framtidsutsikterna för elever i särskolans efter avslutad utbildning? 

Hur tror du att ditt uppdrag påverkas av samhällets syn på personer med utvecklingsstörning? 

Hur upplever du att dina elever ser på sin framtid och delaktighet i samhället? 

  

  

 


