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Sammanfattning 

Studiens syfte var att synliggöra sex ungdomars egna erfarenheter och upplevelser av sin skoltid 

i grundskola och sedan i särskola. Medialt har särskolan fått ett dåligt rykte. I denna studie låg 

fokus på att lyfta fram elevernas egna erfarenheter av både grundskola och särskola och hur de 

har upplevt skoltiden. Det är en kvalitativ intervjustudie baserad på sex informanters 

livsberättelser. Studien kan ses vara inspirerad av en fenomenografisk metod. Studien ger en 

återblick av hur eleverna själva upplevt och minns tiden i grundskolan och särskolan.  I analysen 

görs jämförelser mellan de båda skolformerna. Resultatet visade att många av informanterna 

kände sig ensamma och utanför i grundskolan. I särskolan kände alla informanter att de kunde 

vara sig själva och de fick kompisar. I särskolan anpassades skolmaterialet och lärarna hade tid 

för varje elev. I grundskolan förväntades alla elever klara av samma skolarbete, trots olika 

förutsättningar. Resultatet är i överensstämmelse med vad tidigare studier visat. 

 

Nyckelord: elevers upplevelser av skolgång, lindrig intellektuell funktionsnedsättning, 

grundskola byte grundsärskola, kvalitativ studie, livsberättelser, integrering 
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Förord 

Vi går på Mälardalens högskola och läser speciallärarprogrammet 90 hp med inriktning mot 

utvecklingsstörning. Vi arbetar båda på särskolan idag men vi har även erfarenhet av att arbeta 

med barn i förskola och i grundskola vilket gör att vi har inblick i båda skolformerna. Det har 

förekommit olika debatter om elever som blivit felplacerade i särskolan. Det finns åsikter om 

att särskolan inte behöver finnas utan att alla barn ska kunna tas emot i grundskolan. Vi blev 

tidigt intresserade av hur ungdomarna själva upplever bytet från grundskola till särskola. Hur 

förändrades deras tillvaro? Blev det bättre eller sämre för dem? Vårt intresse resulterade i vårt 

examensarbete vilket omfattar 15 hp.  

Ett stort tack till alla ungdomar som ville dela med sig av sina personliga berättelser samt till 

vår handledare Gun-Marie Wetso som har stöttat oss genom hela arbetsprocessen. 
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Inledning 

Skolverket (2011) menar att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån 

sina förutsättningar. Som lärare i grundskolan och senare i särskolan har vi bred erfarenhet av 

att möta barn i behov av stöd. Under vår studietid på speciallärarprogrammet har vi läst litteratur 

som tagit upp skolans uppgift att värna om inkludering. Fokus i dessa texter har ofta legat på 

att alla elever mår bra av att inkluderas. Tankar har väckts om att de elever vi är intresserade 

av, nämligen de elever som växlat över från grundskola till särskola, kanske inte alltid känner 

samma sak om inkludering? Vi anser att det är viktigt att synliggöra elevernas egna upplevelser 

och låta dem berätta om sina erfarenheter av skolgången. I den här studien vill vi rikta oss mot 

särskoleelever och mer specifikt de som börjat sin skolgång i grundskolan och sedan blivit 

överflyttade till särskolan. Hur känner de när de tänker tillbaka på sin skolgång?  

Mycket av tidigare forskning kring inkludering i skolan, av elever med intellektuell 

funktionsnedsättning, utgår från andra än elevernas egna perspektiv. Ofta undersöker 

forskningen pedagogers och föräldrars syn på skolan och deras upplevelser (Fuchs, Fuchs & 

Stecker, 2010, Blustein, Carter och McMillan, 2016). Det är svårt att dra paralleller till 

internationell forskning på grund av att särskolan som skolform är unikt för Sverige. Därför 

finns lite relevant internationell forskning att hänvisa till.  

Medialt har särskolan figurerat som en skolform där elever ofta är felplacerade. Exempelvis 

hittas lätt rubriker som: ”Kräver tre årslöner för felplacering i särskola” (Skånska dagbladet, 

28/7 2015), "Felplacering i särskolan förstörde mitt liv” (Hej olika.se, 15/9 2014), “Hundratals 

felplacerade i särskola” (Tidningenleva.se, 18/12, 2014) ”Elever skadas av att gå i särskola” 

(Expressen, 31/7, 2013). Med denna studie avser vi att ta reda på hur elever med lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning ser på särskolan och vad den skolformen kan erbjuda. Vi vill 

lyssna på unga vuxnas egen erfarenhet och upplevelser. 

Syfte och frågeställningar 

Undersökningens syfte är att ta reda på hur sex unga vuxna har upplevt sin skolgång i 

grundskola och senare i särskola.  

1. Vilka minnen och upplevelser har eleverna av att gå i grundskolan?   

2. Vilka minnen och upplevelser har eleverna av att gå i  

grundsärskolan/ gymnasiesärskola?   
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Bakgrund 

Definition av intellektuell funktionsnedsättning 

Det finns flera begrepp för att definiera en och samma funktionsnedsättning. Enligt 

diagnosmanualen American Psychiatric Association, DSM 5 (2014) bör vi idag använda 

begreppet intellektuell funktionsnedsättning. Intellektuell funktionsnedsättning är en 

utvecklingsavvikelse som inkluderar både intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter 

inom kognitiva, sociala och praktiska områden och avvikelsen ska har uppkommit under 

utvecklingsperioden. Dessa tre kriterier måste vara uppfyllda för att diagnosen intellektuell 

funktionsnedsättning ska ställas. Andra begrepp är utvecklingsstörning, mental retardation och 

psykisk utvecklingsstörning. I denna studie kommer dessa begrepp användas synonymt då de 

återfinns i litteraturen som ligger till grund för studien.  

Exempel på intellektuella funktionssvårigheter kan bland annat handla om att kunna dra 

slutsatser, klara abstrakt tänkande och egen planering samt problemlösning. Adaptiva 

svårigheter kan exempelvis ta sig uttryck i svårigheter i att kommunicera, klara att fungera i 

olika sociala sammanhang i olika miljöer, klara att läsa av och vara delaktig och självständig i 

skola, hem, arbete och kunna delta i samhället. De specifika svårigheterna kan graderas som 

lindriga, medelsvåra, svåra eller mycket svåra (American Psychiatric Association, 2014). 

Intellektuell funktionsnedsättning definieras på olika sätt i olika kulturer och i olika 

sammanhang (Granlund och Göransson, 2011). Det som är gemensamt för de olika uttalande 

definitionerna är att personen ifråga har svårt att ta in och bearbeta information, bygga kunskap 

samt tillämpa kunskap. De flesta menar också att det medför att personer med 

utvecklingsstörning har svårigheter att klara av vardagslivet självständigt i kombination med 

en försvagad intelligens. En person anses lida av en utvecklingsstörning när intelligenskvoten 

understiger 70 och övriga kriterier är uppfyllda (ibid). Tideman (2000) menar att gruppen 

normalbegåvade ligger runt IQ100 - ett begåvningsgenomsnitt enligt normalfördelningskurvan. 

Det innebär att gruppen som befinner sig på 70-85 är svag- eller lågbegåvade.  

Nivåer för intellektuell funktionsnedsättning  

Skolbarn med lindrig intellektuell funktionsnedsättning har bland annat kognitiva svårigheter 

enligt DSM-5 (2014). De kan beskrivas som inlärningssvårigheter gällande abstrakta/teoretiska 

färdigheter så som läsning och räkning samt förståelse för tid och hantering av pengar. De 

sociala färdigheterna som skolbarn med lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan ha 

svårigheter med är till exempel att uppfatta kamraters sociala signaler. De har också svårigheter 
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i att tolka och hantera känslor. De löper risk för att bli manipulerade av andra då de inte kan 

tolka andras avsikter och kan därmed lätt bli ledda på fel spår (ibid). 

De kognitiva svårigheterna hos barn med medelsvår intellektuell funktionsnedsättning visar sig 

ofta redan under förskoletiden. De utvecklar sitt språk och kunskaper långsamt. För skolbarn är 

läs-skriv- och räkneförmågan samt förståelse för tid och pengar tydligt begränsad i jämförelse 

med andra jämnåriga utan en intellektuell funktionsnedsättning. De här barnen avviker påtagligt 

i sociala och kommunikativa situationer jämfört med jämnåriga (ibid).  

För personer med svår intellektuell funktionsnedsättning finns uppenbarliga stora svårigheter 

att utveckla abstrakta och kognitiva färdigheter. I allmänhet finns betydande svårigheter att 

förstå innebörden av siffror, tid och pengar. Ofta måste omsorgspersonal ge ett livslångt stöd 

för att få vardagen att fungera. Talet kan bestå av enstaka ord, tonfall och röstlägen. 

Kommunikationen fokuseras på vardagliga ting här-och-nu (ibid).  

Personer med mycket svår intellektuell funktionsnedsättning kan klara av att använda föremål 

på ett målriktat sätt för avkoppling eller egenomsorg. På grund av sin avsaknad av förmåga att 

förstå abstrakta ting och symboler blir kommunikationen väldigt begränsad. Personen använder 

en icke-verbal, icke-symbolbaserad kommunikation för att uttrycka sina känslor. Personen kan 

njuta av musik, se på film eller gå promenader (ibid).  

Historik om skola och bildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning 

Det första steget mot en skola för alla togs när den svenska folkskolan infördes 1842. Varje 

socken skulle inrätta en folkskola och alla barn skulle förvärva vissa kunskaper och färdigheter 

(Eriksson-Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011). Diskussioner pågick tidigt om hur man 

skulle förhålla sig till barn som var avvikande eller på annat sätt hade svårigheter att 

tillgodogöra sig undervisningen. I början ställde man mindre krav på dem än andra och en 

åtgärd var att gå samma årskurs flera gånger. Efter några årtionden segregerade man dessa 

elever från den reguljära undervisningen och startade hjälpklasser. För barn med fysisk 

funktionsnedsättning skapades särskilda institutioner eller specialskolor.  

Sophia Wilkens startade en ”idiotskola” 1859 i Karlskrona. Sophia var en tidig förespråkare för 

integrering och delaktighet och i hennes skola blandades barn med och utan 

funktionsnedsättning. Skolan flyttades senare in till Karlskrona för att inte barnen skulle 

isoleras. Emanuella Carlbeck öppnade 1866 ”Hemmet för sinnesslöa barn”, och sägs vara 

grundare till den skolform som sedan kom att benämnas särskola (ibid). Ahlberg (2013) menar 

att de lågt begåvade barnens närvaro i klassrummet inte ansågs gynna någon part och att gallra 
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ut de svagaste eleverna skulle möjliggöra en effektivare undervisning. Att inrätta särklasser 

eller hjälpklasser ansågs lösa problemet med elevers olikheter och problemen låg hos individen 

själv.  

Grunewald (2011) menar att personer med olika funktionsnedsättningar under perioder i 

historien har varit helt hänvisade till institutioner, betraktats som obildbara eller 

omyndigförklarats. Metoderna som användes var tvångssterilisering, äktenskapsförbud och 

inlåsning. Fram till 1980-talet fanns stora institutioner för utvecklingsstörda. Föräldrar 

uppmanades att lämna bort sina utvecklingsstörda barn och barnen ansågs inte ha samma behov 

som andra. Samtidigt bodde många tusen människor med psykisk ohälsa på stora 

mentalsjukhus. Omsorgen om människorna samt boendemiljöerna var torftiga på dessa 

institutioner och mentalsjukhus, och livet var helt separerat från samhället i övrigt. De som 

bodde på institutioner formades av den institutionella miljön av att vara en bland andra.  

Handikapprörelsen ställde dock krav på integrering och normalisering för barn med 

funktionsnedsättningar. 1967 kom Omsorgslagen (SFS:1967:940) och då blev skolan 

obligatorisk oavsett grad av funktionsnedsättning och under 1970- och 80-talet förflyttades 

särskolans elever och lokalintegrerades i den ”vanliga” grundskolan. Landstinget stod som 

huvudman för särskolans och institutionernas verksamhet ända fram till mitten av 1990-talet då 

institutionerna avvecklades och det blev kommunernas ansvar att ordna lägenhet eller 

gruppbostad för personer med psykisk ohälsa (Grunewald, 2011).  

En skola för alla? 

När kommunerna övertog ansvaret för särskolan, under 1990-talet, var målet att grundskolan 

och särskolan skulle närma sig varandra eftersom de fick samma huvudman (Skolverket, 

2006). Det fanns en vision om ”en skola för alla” där alla elever, med olika förutsättningar 

och förmågor, skulle undervisas tillsammans utifrån sina behov och egenskaper. Därmed 

inkluderas även elever med någon form av funktionsnedsättning. Under samma årtionde 

skedde också förändringar i grundskolan med tydligare mål, större undervisningsgrupper, 

nedskärningar av personal och mer självständigt arbete. Detta ledde till problem för elever, 

särskilt för elever med utvecklingsstörning. Det fanns ett behov av mer homogena grupper 

och detta bidrog till en ökning av att diagnostisera elever som på något sätt inte passade in i 

den övriga elevgruppen. Några år efter kommunaliseringen uppmärksammades en kraftig 

ökning av elevantalet i särskolan. Fram till 2010 har särskolan mer än fördubblat sitt elevantal 

under en tioårsperiod, även om det finns lokala skillnader (ibid). 
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Styrdokument 

Enligt Barnombudsmannen (2014) är det för barn med funktionsnedsättning nästan fyra gånger 

så vanligt att utsättas för mobbing i jämförelse med andra barn och pojkar är mer utsatta än 

flickor. Elever med funktionsnedsättning skattar sin hälsa lägre i jämförelse med andra barn. 

De upplever oftare psykisk ohälsa och stressrelaterade symptom. De har dessutom mindre 

möjligheter att påverka sin situation i jämförelse med andra barn och unga (ibid). 

FN:s barnkonvention 

Konventionen om barns rättigheter togs i bruk 1989 av Förenta Nationernas generalförsamling. 

Det är ett folkrättsligt dokument som de flesta länder i världen har skrivit under. Det innebär 

att staterna som skrivit under har juridiskt förbundit sig att genomföra dess intentioner (FN:s-

barnkonvention refererat i Brodin & Lindstrand, 2010). Barnkonventionen gäller barn upp till 

18 års ålder. Det finns fyra grundregler och i den andra lyfts en av de viktiga grundtankarna 

fram, nämligen att alla barn har fullt och lika människovärde och det ska finnas ett jämställt 

värde mellan barn. En annan viktig regel är att barnets bästa alltid ska komma i främst rummet, 

oavsett om det gäller privata eller offentliga sammanhang och att barnen har rätt att göra sin 

röst hörd, bli lyssnade till och få sina åsikter beaktade (ibid).  

Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationens mål var ”alla elevers rätt till likvärdig utbildning”. Detta innebar att 

92 regeringar och 25 internationella organisationer samlades för att tillsammans utarbeta och 

diskutera rekommendationer samt resonera om de förändringar som behövde ske för att gynna 

en integrerad skolgång. Skolan skulle kunna möta alla elever och särskilt elever i behov av 

särskilt stöd. Deklarationen betonar att alla skolor ska ge plats åt alla barn och respektera 

olikheter, stödja inlärning och tillgodose alla behov utan hänsyn till speciella svårigheter eller 

funktionsnedsättningar (Svenska Unescorådet, 2006). 

Särskola eller individuell integrering? 

För barn med en utvecklingsstörning som inte bedöms nå grundskolans mål finns den 

obligatoriska särskolan som omfattar grundsärskola och träningsskola samt gymnasiesärskola 

(Skolverket, 2006). Elever i den obligatoriska särskolan har skolplikt i nio år, men de har rätt 

att gå ett tionde år. Träningsskolan är avsedd för barn med allvarligare funktionsnedsättningar, 

som inte kan uppnå målen i grundsärskolan. En noggrann prövning krävs för att se om barnet 

har rätt till en särskoleplacering. Utredningarna omfattar psykologiska, medicinska, sociala och 

pedagogiska aspekter på barnet svårigheter. Om diagnosen intellektuell funktionsnedsättning 

ställs väljer vårdnadshavarna om barnet ska skrivas in i särskolan eller inte. Andelen elever som 
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är mottagna i särskolan men går i grundskolan är ca 22 %. Det betyder att eleven läser efter 

grundsärskolans läroplan, men är fysiskt placerad i grundskolan. Ungefär hälften av alla 

särskoleeleverna har gått ett eller flera år i grundskolan innan de senare börjar grundsärskolan 

och grundsärskoleelever som lämnar den obligatoriska skolan fortsätter sedan till 

gymnasiesärskolan (Skolverket, 2006). 

Ineland, Molin och Sauer (2013) menar att det finns tre goda skäl för att ha kvar grundsärskolan 

som egen skolform; För att kunna ge kompensatoriska insatser till barn i behov av särskilt stöd 

för att de senare ska kunna vara en del av samhällsgemenskapen, för att kunna tillgodose 

speciella behov för de som inte bedöms nå kunskapsmålen i grundskolan, samt för att det 

svenska samhället inte klarar att ordna en skola som tar tillvara alla elevers resurser (ibid). 

Särskolan som egen skolform är ett hinder som kan tas bort, menar de som förespråkar en 

inkludering i grundskolan, (Rosenqvist 2008). Den stora minoritet som värnar om särskolans 

fortlevnad hävdar att särskolan erbjuder trygghet i liten grupp samt särskild kompetens hos 

pedagoger. Synen på hur olikhet kan och bör hanteras har stor betydelse för elevökningen i 

särskolan. Placeringen i särskolan får dock aldrig bli en placering för barn och ungdomar med 

allmän problematik. Inte heller elever med annan etnisk bakgrund får, på vaga grunder, bli 

särskoleelever (ibid).  

Definition av integrering, placering, inkludering 

Det finns tre aspekter av inkludering hävdar Asp-Onsjö (2006). Den rumsliga – eleven befinner 

sig i samma lokal - denna aspekt kan likställas med integrering, någon anpassning äger inte 

rum, var sig socialt eller didaktiskt. Den andra aspekten är den sociala – eleven är delaktig i ett 

socialt sammanhang med klasskamrater och lärare. Den tredje, didaktiska 

inkluderingsaspekten, avser hur väl undervisningen är anpassad till eleven. En elev kan vara 

inkluderad ur alla tre aspekterna, men även endast ur en eller två. Att befinna sig i klassrummet 

och vara socialt delaktig innebär inte att undervisningen är anpassad så att elevens lärande och 

kunnande utvecklas (ibid). 

Nilholm och Göransson (2013) menar att många kanske uppfattar inkludering som att det 

handlar om att undvika särlösningar, till exempel genom att lägga ner särskilda 

undervisningsgrupper, men det är bara en aspekt av inkludering - egentligen handlar det om att 

alla elever ska ha en bra skolsituation. Skolans verksamhet handlar inte bara om individernas 

situation utan det är viktigt att även fokusera på hur den gemenskap som erbjuds ser ut. För att 

lyckas fullt ut med inkludering krävs nytänkande och reflektion – vad gör vi och varför? 
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Åtgärder som gör skolmiljöer inkluderande är aspekter som till exempel social utveckling, 

kunskapsutveckling och demokratifostran (ibid).  

Enligt Crain (2011) begränsar vi barnens utveckling och stressar dem in i den akademiska 

världen när vi hindrar deras chanser att utveckla speciella styrkor i deras egna livsfaser. Det är 

svårt för oss vuxna att lita på barn och deras tillväxtprocess. Vi tycks ha särskilt svårt att tro 

barn verkligen kan lära sig på egen hand, utan vår ledning och övervakning (ibid). Den ryske 

psykologen Vygotskij menade att psykologiska processer har sin grund i de aktiviteter som sker 

mellan människor (Crain, 2011). En ömsesidig förändring sker mellan människor och kultur 

och samspel mellan människor är inte att betrakta som en metod, utan snarare är lärande och 

utveckling. Språket är ett viktigt verktyg och lärandets grund står att finna i växelspelet mellan 

yttre och inre aktiviteter. Vygotskij hävdar att intelligens är något som finns mellan människa 

och kultur. Barn med utvecklingsstörning har svårt för abstrakt tänkande; just därför måste de 

få möta det. Detta kräver situationer i samspel med andra (ibid).  

Innehållsmässigt exkluderas elever med intellektuell funktionsnedsättning i skolans 

undervisning på så sätt att de får ta del av ett begränsat undervisningsinnehåll - även i de delar 

som påstås vara skolformsövergripande (Frithioff, 2012). Funktionsnedsättningen i sig är inte 

någon grund för exkludering och det finns en risk att undervisningen erbjuder en begränsad, 

språklig lärmiljö med avsaknad av kunskapsutvecklande utmaningar (ibid). 

Stigma och självkänsla 

Enligt Goffman (1972) består identiteten av tre aspekter: social identitet, personlig identitet 

samt jagidentitet. En person som har det stigma som utvecklingsstörningen innebär stämplas i 

social interaktion utifrån den sociala identiteten som en grupp människor har. Goffman menar 

att stämplingen gör att individen förflyttas till en lägre position, vilket innebär en moralisk 

degradering. Det påverkar individens uppfattning och värdering om sig själv - individen övertar 

de föreställningar och attityder om sitt stigma som omgivningen förmedlar (ibid). Frihiof (2007) 

hävdar att handikapp skapas i mötet mellan en individ med funktionsnedsättning och en icke- 

anpassad omgivning/miljö. Personer med utvecklingsstörning blir en kategoriserad grupp 

föremål för stöd, service, vård, omsorg och utbildning, i enlighet med rådande ideologier och 

synsätt. Personernas egna röster har varit tysta eller marginaliserade så det är knappast 

personernas egna val som påverkat utvecklingen. Szönyi (2005) anser att varje elevs behov av 

att känna social- och uppgiftsorienterad delaktighet måste garanteras och de som behöver 

särskilt stöd måste få det. Eleverna i särskolan har unika erfarenheter som behövs i ett levande 
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samtal om ett samhälle där man ser människors olikheter som en tillgång och inte ett problem, 

där fokus snarare riktas mot förändringar och anpassningar av miljö och utbildning än mot att 

korrigera individer och behandla deras tillkortakommanden. Det här är en balansakt där 

elevernas erfarenheter och bedömningar bör väga tungt (ibid).   

KASAM, Känsla av sammanhang 

Aaron Antonovsky (2007) fann att individer som klarar sig bra trots svåra förhållanden har en 

känsla av sammanhang, det vill säga att tillvaron upplevs som begriplig, meningsfull och 

hanterbar. Antonovsky menar att barnet behöver se sin egen roll i ett sammanhang och förstå 

sina egna känslor och sig själv. Detta kan utvecklas med hjälp av vuxna som finns runt 

individen. Relationen mellan begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet är sammanflätade 

och beroende av varandra. Meningsfullhet anses som den viktigaste komponenten och betyder 

att alla får känna sig delaktiga och aktiva i ett sammanhang som känns meningsfullt för var och 

en, man är medveten om varför man gör det man gör. Om verksamheten utformas utifrån 

KASAM-perspektivet upplever eleverna en trygghet - de vet vad de kan förvänta sig och de får 

verktyg för att klara av situationer på egen hand. 

Tidigare forskning inom området  

Inkluderande kultur 

Dyson, Howes och Roberts (2002) menar att vissa skolor kännetecknas av en ”inkluderande 

kultur” där det finns en ömsesidig förståelse bland vuxna som respekterar olikheter och gör ett 

åtagande för att erbjuda alla elever möjlighet till utbildning. Nyckeln är gemensamma 

problemlösningar, ett gott samarbete med föräldrar samt skolledare som har inkluderande 

värderingar och en ledarstil som uppmuntrar alla att delta. Rix, Hall, Nind, Sheehy och 

Wearmouth (2009) skriver även de om vikten av engagerade skolledare som stödjer en 

klassrumsinteraktion som baseras på dialog mellan lärare och elever och mellan elever själva. 

Lärarna behöver utgå från barnens erfarenheter och bygga vidare kunskap därifrån (ibid).  

Leafstedt, Richards och LaMonte (2007) har studerat gymnasieelever med 

inlärningssvårigheter. Två fokusgruppsintervjuer genomfördes vid två gymnasieskolor i södra 

Kalifornien och studien omfattade 10 elever med inlärningssvårigheter som integrerats i 

grundskolan. Vägledande frågor användes för att söka elevernas uppfattningar om hur 

deltagandet i vanliga klassmiljön har förändrat deras liv, deras lärande och deras 

kamratrelationer. Resultaten visade tydligt positiva effekter både vad gäller lärandemiljön och 

attityden hos studenterna. Mer positiv självbild, trivsel och större motivation att arbeta och lära. 

En annan, oväntad effekt innebar högre tolerans för studenter med funktionshinder. De 
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upplevde att speciallärare gav tydligare instruktioner än vad klasslärare gjorde och när de var i 

klassrummet var det svårt att få den hjälp som de behövde. Detta innebar att generella 

instruktioner och insatser inte nådde fram till eleverna med inlärningssvårigheter (ibid). 

Andersson och Wilder (2015) har också forskat om klassrumsmiljöer för barn med lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning som integreras i grundskolan. Studien visade att lärarassistent 

endast fanns tillgänglig vid två tillfällen av 39 lektioner. De lokalintegrerade eleverna var 

ensamma stora delar av tiden och det kunde gå långa perioder utan att någon form av arbete 

eller inlärning skedde, vilket är anmärkningsvärt. Att forma positiva, inkluderande miljöer tar 

tid och detta kräver en organisation öppen för samarbete. Aspekter som främjar inkluderande 

klassrumsmiljöer för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning är speciallärare, 

korta instruktioner med kontinuerlig återkoppling och tillgång till personal med bred kompetens 

för att möta behoven hos alla elever, menar Andersson och Wilder (2015).  

En grekisk studie av Soulis och Floridis (2010) gjordes i syfte att ta reda på vilka situationer 

som orsakar stress för elever med lätt intellektuell funktionsnedsättning som var placerade i en 

reguljär skola. 20 elever intervjuades om känslor och tankar och i vilka situationer som 

eventuell stressade känslor förekom. Fem kategorier hittades: Skolprestationer och delaktighet 

i klassrummet, kamratinteraktioner, studenters beteende och skaderisk, föräldrars förväntningar 

samt acceptans från lärare. Bland annat fanns exempel på att eleverna kände sig oroliga för att 

svara fel om deras lärare frågade om något och en elev beskrev att hen gick långsamt till skolan 

för att slippa diktamen i klassrummet. Många elever vittnade om kamratrelationer som 

stressframkallande. Exempelvis att alltid få skulden om hen var med i laget som förlorade och 

att de fick höra att de inte skulle säga ointelligenta saker. Könsskillnader visade sig i form av 

att pojkar ofta reagerade med ilska och gråt medan flickorna reagerade med att gå tillbaka till 

klassrummet om ingen ville leka. Grundläggande slutsats från studien: reguljära skolor bör 

omvandlas till inkluderande samhällen där elevernas skillnader respekteras fullt ut och där alla 

barn, med och utan funktionshinder, stöds enligt deras individuella förmågor, möjligheter och 

behov (Soulis & Floridis, 2010).  

Bentum och Aaron (2003) visar resultaten av en longitudinell studie av effekterna av 

undervisning i ett resursrum där 294 barn deltog. Resultaten visade att barnens läsförmåga inte 

hade förbättrats som ett resultat av resursrummets undervisning, däremot hade en nedgång i 

stavning noterats och en nedgång i uppmätt IQ rapporteras - vilket är anmärkningsvärt. Det 

hade alltså skett en utarmning av andra större möjligheter till lärande. Utöver det fanns en 
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korrelation mellan tiden i resursrummet och nedgången i förmågan - ju längre barnen hade varit 

i resursrummet, desto sämre var deras intellektuella färdigheter samt stavningsförmåga. 

En omfattande studie baserad på systematiska observationer gjord i England av Webster och 

Blatchford, (2013) visade att elever (9 och 10 år) med särskilda behov, i reguljära skolor, 

dagligen fick hjälp med skolarbetet av assistenter och inte av lärare. Det visade sig också att 

den akademiska utvecklingen av elever med särskilda behov påverkades negativt med en 

undervisande assistent till skillnad från elever utan särskilda behov som undervisades av en 

assistent. Resultatet i studien visade att eleverna spenderade så mycket som 25 % utanför 

klassrummet och ifrån sina lärare och klasskompisar. Även inne i klassrummet visade 

undersökningar att elever kände sig segregerade på grund av att de hade en speciell plats i 

klassrummet, separerat från de andra eleverna. Ett tydligt resultat visade det nära sambandet 

mellan lärarassistent och platser i och ifrån klassrummet, där elever med särskilda behov 

vanligtvis undervisades. Rapporten visade att ett visst antal timmar med lärarassistentens stöd 

identifierades som en nyckelfaktor. Skolans beslut verkade komma i vägen för det bästa sättet 

att anpassa pedagogiken för elever med de mest uttalade inlärningssvårigheterna. Därför blev 

resultatet att elever i behov av särskilt stöd var i mindre interaktion med klassen och med läraren 

och hade betydligt färre kamratrelationer, som en följd av att de talat med, och talat till 

assisterna. Resultaten, som redovisas här, visar att de klarade en mer allmän pedagogik. Den 

pedagogiska erfarenheten av eleverna kännetecknades av en hög grad av separation från 

klassrummet, deras lärare och kamrater, det vill säga att de exkluderades både socialt och 

pedagogiskt (Webster och Blatchford, 2013). 

Attityder och förhållningssätt - elever  

Hughes, Copeland, Guth, Rung, Hwang, Kleeb och Strong (2001) har i sin studie undersökt 

vilka uppfattningar som gymnasieelever har till elever med funktionsnedsättning. 

Undersökningen syftade även till att öka det sociala samspelet mellan gymnasieelever och 

elever med svåra funktionsnedsättningar. Deltagarna upplevde att de hade positiva attityder till 

sina kamrater med svåra funktionsnedsättningar samt att de upplevde en personlig utveckling, 

till exempel samhällsansvar. Den dubbla rollen som hjälpare och vän hade inte hindrat 

utvecklingen av vänskap (ibid). 

Även om de flesta studenter med utvecklingsstörning har tillgång till gymnasieutbildning i 

Spanien, finns det få studier som undersöker studenternas synpunkter om deras pedagogiska 

erfarenhet, skriver López, Etxabe och Montero (2016) i sin studie ”Views of Students with 

Disabilities about Their Experice in Secondary Education in the Basque Bountry, Spain”. 
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Forskargruppen bestod av universitetsforskare och yrkesverksamma från en icke-statlig 

organisation för personer med funktionshinder. Tre enkäter samlade in från studenter, deras 

familjer och lärare. Studien visade att eleverna värdesatte positivt skolklimat, det var viktigt att 

ha vänner och ta emot hjälp från klasskamrater och lärare. Vissa hade blivit utsatta för 

mobbning, men de visste inte vem de kunde be om hjälp. Lärarna strävade efter att göra lärandet 

tillgängligt och anpassat till eleverna. Det bör betonas att forskarna understryker metoder som 

låter eleverna utveckla sin självständighet och kompetens för vuxenlivet (ibid).  

O´Brien och O´Brien (1995) presenterar i sin studie argument och bevis från forskning och 

praktik för att stödja en rad uttalanden om införande av studenter med funktionsnedsättning 

som en kraft för förnyelse. Inkludering ökar medvetenheten om skolan som samhället och 

inkludering är en kulturell kraft för förnyelse av skolan. Att lära sig att bygga gemenskap 

innebär att länka från person till person - social kompetens. Att bygga gemenskap är kreativt 

arbete och utbildning är vägen till att bli en mänsklig varelse enligt forskarnas tolkning. 

Utbildning sker i sällskap med andra och när vuxna och elever samarbetar för att stödja arbetet 

i skolan. Studenter med betydande funktionshinder och deras föräldrar kan frigöra och 

organisera mycket kreativitet i skolvärlden enligt det resultat som forskarna lyfter fram. Allt 

som krävs är modet att omförhandla bekanta gränser, normer, relationer och strukturer och 

beständigheten att lära sig hur - trots de svårigheter som uppstår (O´Brien och O´Brien, 1995).  

Attityder och utbildning – lärare 

I metastudien Visible Learning (Micheletta, 2013) samlar, jämför och analyseras resultaten av 

många tidigare studier inom utbildning. Vad är god undervisning och hur man blir en 

framgångsrik skola? Synligt lärande är en syntes av mer än 50000 studier som omfattar mer än 

80 miljoner elever. I studien visade det sig att läraren är den centrala aspekten av framgångsrikt 

lärande i skolan. Vad som händer i klassrummet är viktigare än strukturella reformer (ibid). 

Taube (2007) menar att det finns ett samspel mellan bristande läs- och skrivförmåga, självbild 

och motivation. Det är viktigt att se hela barnet för att förstå beteendet och kunna ge stödet som 

ger varaktig framgång i skolan. Om barnet har stora svårigheter med att lära sig läsa och skriva 

blir de ofta passiva, uthålligheten saknas och valet av strategier blir slumpmässiga - det skapas 

en ond cirkel, menar Taube (2007). Thornberg (2013) hävdar att lärare medvetet måste sträva 

för att utveckla och upprätthålla varma, positiva och stödjande relationer med eleverna. Det 

finns en stark relation mellan lärarens höga förväntningar på elever och elevers goda 

studieprestationer (ibid).  
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Newman (2008) visar i en sammanställande rapport, gjord i USA, att lärare i gymnasieskolans 

allmänna klasser med typiska klassammansättningar, ofta inte anpassar verksamheten för elever 

med inlärningssvårigheter. Resultaten visade att lärarna använde sig av i stort sätt samma 

synsätt och strategier gentemot hela klassen, detta trots att lärarna såg skillnader i elevernas 

klassrumsaktivitet. Elever med inlärningssvårigheter ansågs konsekvent vara mindre benägna 

att delta aktivt än deras klasskamrater (ibid). 

Skriftlig information från en specialpedagog en gång per vecka till klasslärare kan ha effekt, 

det enligt en studie i Seoul, Sydkorea (Kim, Park, Snell, 2005). I brevet från specialpedagoger 

till lärarna stod hur arbetet skulle läggas upp och hur stödet kunde ges. Specialpedagogernas 

uppgift var att utbilda lärare om hur man kan inkludera barn med funktionsnedsättning i 

klassrummen en del av skoldagen. Studien omfattade 30 allmänna lärare och 300 elever med 

funktionsnedsättning. En interventionsgrupp och en kontrollgrupp användes för att bedöma 

lärares attityder till inkludering samt acceptans för barn med funktionsnedsättning. De lärare 

som fått stöd i form av brev fick en ökad acceptans mot elever med funktionsnedsättning och 

elever med funktionshinder visade på bättre studieresultat efter att studien genomförts jämfört 

med tidigare skolprestationer (Kim, Park, Snell, 2005). 

Kilgore, Griffin, Sindelar och Rodman (2001) har gjort en undersökning i en skola som har 

utvecklat och genomfört en modell för att förbereda lärare för inkludering. Denna modell 

erbjuder studenterna olika redskap för att lära sig om och få erfarenheter av att umgås med barn 

med funktionsnedsättning. Henning och Mitchell (2002) skriver även de om vikten av att 

förbereda lärare för inkludering som involverar och ger erfarenheter av att arbeta med barn med 

funktionsnedsättningar. Båda undersökningarna visar att det många gånger är fördomarna 

förknippat med osäkerhet, men möter lärarstudenterna dessa barn tidigt i utbildningen så visar 

deras forskning att lärarnas attityder förbättras vad gäller att undervisa barn med 

funktionsnedsättning (ibid). 

Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie grundar sig på Skolverkets granskning (2006) om 

faktorer som missgynnar elever med lindrig utvecklingsstörning samt en socialkonstruktivistisk 

syn på kunskapsbildning. Lärande sker genom ett kommunikativt socialt utbyte med andra och 

genom mötet med andras tankar, upplevelser och erfarenheter. I denna studie finns teoretiska 

kopplingar till Antonovskys (2007) teorier om KASAM - känsla av sammanhang, samt 

Goffmans (1972) teori  om stigma - att individen övertar de föreställningar och attityder om sitt 
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stigma som omgivningen ger. Vad gäller synen på undervisning och kunskap hänvisar studien 

till Vygotskys tankar om kunskap. Kunskap är, enligt Vygotskij, något som skapas i ett utbyte 

med andra människor (Säljö, 2015). Skolmiljön är viktig och den kan stärka eller försvaga 

elevens möjligheter att lyckas i skolan. Skolmiljön inkluderar lärares attityd, förhållningssätt, 

kunskap och sätt att organisera den pedagogiska praktiken samt den fysiska miljön och hur 

utbytet med lärare och kamrater tas till vara. Enligt Vygotskys teori, sker lärande baserat på att 

vi är kulturbärare och att kunskap reproduceras och utvecklas genom dialog och reflektion. Det 

är våra behov av att lösa olika utmaningar som utvecklar våra föreställningar och ger oss chans 

att växa mentalt. Genom att vi möter andra och tar del av andras sätt att lösa uppgifter kan vi 

utvecklas. En miljö som inte bidrar till utmaningar ger oss inte chansen att utveckla språket och 

mentala föreställningar. I skolan är en god undervisningsmiljö förutsättningen för att eleverna 

ska lyckas. Lärare behöver anpassa undervisningen till elevers tidigare kunskap och utmana 

lärandet. Detta kallar Vygotskij den proximala utvecklingszonen - skillnaden mellan vad en 

person kan utföra på egen hand eller tillsammans med någon som har mer kunskap och färdighet 

(Säljö, 2015). Ett barn följer den vuxnes exempel och gradvis utvecklar barnet en förmåga att 

arbeta mer självständigt. Vygotsky synliggjorde vikten av att skapa ett utbyte mellan människor 

i en god miljö. Material och språkliga uttryck bör vara anpassade för att lärandeprocessen ska 

stärkas. För att möta individens tankar och uttryck på rätt nivå ska samtalet föras av den mer 

kunnige och tillsammans med anpassat material kan man skapa en proximal utvecklingszon – 

ett tillväxtområde. En anpassad didaktik kan svara upp mot individens behov för att lära och 

valet av rätt stöd har ett starkare inflytande på lärandet än vad barnets uppmätta IQ har. Genom 

att förstå var ett barn befinner sig i sin utveckling kan läraren stötta lärande genom instruktioner 

som utgår från vad barnet kan, men som samtidigt gör det möjligt för barnet att gå vidare menar 

Vygotskij (Säljö, 2015). Vygotskys teorier lyfter även aspekter på hur väl en verksamhet svarar 

upp mot individens behov. Hur anpassas samspel, individ, miljö och material till lärande och 

utveckling? Finns det obalans mellan individens behov och vad miljön erbjuder – är till exempel 

aktiviteter ändamålsenliga och hur leds dessa? Bidrar verksamheten till att skapa en god miljö 

eller brister det någonstans, och hur påverkar det individens möjligheter att kunna utvecklas 

och nå målen? Känner eleverna sig delaktiga och hur fungerar interaktion och utbyte? 

Vygotskijs kunskapssyn vad gäller att skapa ändamålsenliga aktiviteter är därför teorier som 

används som utgångspunkt i denna studie. Vad var skillnaden mellan stödet som eleverna fick 

i grundskolan respektive särskolan? Vad anser informanterna om stödet i de olika 

skolformerna? Vilka villkor har de mött och vad gagnade deras lärande? Kände eleverna själva 

att de utvecklades? Klarade de att arbeta mer på egen hand eller vad skedde? Fick de stöd under 
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hela skoldagen? Hur fungerade utbytet med skolkamrater i de olika skolformerna? Inför arbetet 

med studien fanns många frågor som hade relevans för studien. I syftesformuleringen gjordes 

istället valet att avgränsa till några öppna frågeställningar.   

Metod 

Det här avsnittet beskriver den teoretiska ansats som använts för studien. Här förklaras också 

vad en kvalitativ studie innebär. Livsberättelser med tematisk analys är den metod för att samla 

data som ansetts relevant för studien. I Metoden kommer att tas upp och beskrivas med 

hänvisning till hur den har använts i tidigare forskning. I detta kapitel beskrivs urvalet av 

informanter, hur intervjuer har utformats och genomförts. Sist i metoddelen beskrivs hur 

empirin har analyserats, hur vi ser på tillförlitligheten och etiska överväganden i studien.  

Metodval 

Kvalitativ forskningsansats 

Studien baseras på kvalitativ ansats, en metod där forskaren använder sig i större grad av ord, 

utsagor och beskrivningar än av siffror som bas under insamlingen av data och vid analysering 

samt bearbetning av data (Bryman, 2011). Inom den kvalitativa forskningen används en 

induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik, vilket betyder att teorin utformas med 

hjälp av de empiriska forskningsresultaten. Kvalitativ metod utgår från en kunskapsteoretisk 

utgångspunkt där fokus ligger på att studera den sociala verkligheten och hur deltagarna tolkar 

denna verklighet (ibid). Enligt Fejes och Thornberg (2015) innebär induktiv ansats att forskaren 

drar generella slutsatser utifrån en mängd enskilda fall, teorin utformas genom de empiriska 

forskningsresultaten. Metoden innebär också att det är det sociala samspelet som är resultatet 

(ibid). Därför passar denna metod bra i den här studien som tar upp hur ungdomar ser på sin 

skoltid i två olika miljöer.  

Metodansats 

Studien har baserats på djupintervjuer med sex informanter. Metodansatsen är inspirerad av 

livsberättelser, som på engelska kallas life story eller life history, Fejes och Thornberg (2015). 

Det är ett sätt att ta reda på människors tidigare upplevelser. Syftet i den här studien var att 

komma nära, lyssna in för att ta del av och skapa förståelse för informanternas livsvillkor. 

Livsberättelser har tidigare används av forskare för att för att undersöka elevers perspektiv på 

skolan och lärares erfarenheter att arbeta som lärare (ibid).  

Benjaminson (2008) har genomfört livsberättelseintervjuer på ungdomar och skrivit en 

avhandling om ungdomars erfarenheter av emotionell utsatthet under uppväxten där syftet var 

att fördjupa kunskapen om skolsituationen för barn och ungdomar i samhällsvård samt kring de 
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processer varigenom de unga finner vägar genom skolan och samhällsvården mot ett 

självständigt liv som unga vuxna. För denna studie har det också hämtats metodologisk 

inspiration från bland annat Weitz (2011). Avhandlingen handlar om ungas erfarenheter av 

skola, samhällsvård och vuxenblivande. Det är en studie av fem livsberättelser och i studien 

används en kvalitativ livsvärldsansats. Fejes och Thornberg (2015) menar att 

livsberättelseforskare är intresserade av ett längre perspektiv och vill gärna skapa tillfälle till 

reflektion kring det som hänt. Det handlar ofta om retrospektiva intervjuer, det vill säga 

tillbakablickande. Det är ett sätt att förstå människors liv, som de själva minns och berättar och 

det primära är inte det som är sanning - om informanterna minns rätt utan det är informanternas 

upplevelse som är det primära (ibid). I denna studie undersöks just detta, hur minns 

informanterna sin skoltid, i de två skolformerna?  

Urval 

I denna studie var intentionen att synliggöra informanternas eget perspektiv på skolgången i 

grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Fokus var att samtala/intervjua myndiga 

ungdomar (18 år eller äldre) och elever som slutat skolan och som har erfarenheten av att ha 

börjat sin skoltid i grundskolan och sedan bytt till grundsärskola eller gymnasiesärskola. Ett så 

kallat bekvämlighetsurval gjordes. Enligt Bryman (2011) är bekvämlighetsurval ett urval som 

görs genom att forskaren kontaktar personer som finns i dennes närhet. En lärare i 

gymnasiesärskolan kontaktades för att få förslag på tidigare elever som hen ansåg vara 

kommunikativa och som sannolikt skulle uppskatta att tala om sin tidigare skolgång och sina 

erfarenheter samt upplevelser från de olika skolformerna, grundskola och särskola. Utifrån 

dessa förslag kontaktades flera personer via sociala medier. Vidare togs kontakt med tre 

ungdomar och samtliga av dessa intervjuer genomfördes på en skola efter skoldagens slut. Alla 

informanter fick ta del av "En förfrågan om deltagande i en studie", (se bilaga 1) samt 

intervjufrågorna (se bilaga 2) i god tid innan intervjun skedde. Vid de första tre intervjuerna 

fanns två intervjuare med under samtalet, men en person var ansvarig. Det fanns en viss 

kännedom om dessa tre informanter innan intervjutillfället. Kvale och Brinkman (2014) menar 

att den information som ges till informanterna bör innehålla information om syfte, upplägg och 

risker och fördelar med att delta i undersökningen. Hänsyn togs till detta.  

Med hjälp av en av informanterna kontaktades en lärare på ytterligare en gymnasiesärskola. 

Läraren informerade klassen om studien och flera elever anmälde intresse för att delta i intervju. 

Vid detta tillfälle intervjuades ytterligare tre informanter, i skolans lokaler och under skoldagen.  

Informanterna intervjuades en i taget men vid detta tillfälle medverkade endast en intervjuare i 
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rummet. Inför mötet med dessa ungdomar saknades helt information eller kännedom om 

informanterna. Strax innan genomförandet av intervjuerna fick dessa ta del av studiens syfte 

samt en genomgång av de etiska förutsättningarna och intervjufrågorna. 

Genomförande 

Frågorna utformades så att svaren skulle vara mer utvecklade och ingående än om det hade 

gjorts en enkätundersökning med fasta svarsalternativ. Vid en kvalitativ intervju används sällan 

ett standardiserat frågeformulär, eftersom det ska ske så lite styrning som möjligt från 

forskarens sida. En intervjumanual användes för att täcka de olika områden som var intressanta 

för studiens syfte. Ordningen på frågorna hamnade i olika följd beroende på hur intervjun 

förlöpte. Hänsyn togs till nya idéer och infallsvinklar som dök upp under samtalets gång. 

Intervjuerna ägde rum ostört i ett arbetsrum som hade valts ut i förväg. Formen var en 

halvstrukturerad intervju, för att det med fördel skulle bli lättare att ställa följdfrågor och för att 

få mer uttömmande svar och därmed ge möjlighet till större förståelse för intervjupersonernas 

upplevelser. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner och ambitionen var att föra 

samtal om minst 30-60 minuter. Genom samtal och intervjuer delgav informanterna, i det här 

fallet forskarna, sina minnen. Empiri till studien hämtades och baserades på att lyssna till och 

genom att ta del av deras livsberättelser.  

Kvale och Brinkman (2014) hävdar att den kunskap som produceras av kvalitativ forskning 

genom intervju är beroende av den sociala relationen och den bygger på intervjuarens förmåga 

att skapa en situation där intervjupersonen känner sig trygg nog för att lämna ut privat 

information. Det är en fin balansgång där intervjuaren vill komma få ut värdefull kunskap 

samtidigt som den måste värna om intervjupersonens integritet (ibid). Denna information togs 

hänsyn till, och i studien beaktades detta under samtalen med informanterna.  

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. 

Gemensamma teman identifierades och de olika berättelserna skrevs samman enligt tematisk 

innehållsanalys (Fejes & Thornberg, 2015). Själva utmaningen i en kvalitativ analys är att skapa 

mening ur en massiv mängd data, att identifiera betydelsefulla mönster. Larsson (2005) menar 

att i en kvalitativ intervju handlar om att sätta parentes om förförståelsen, vilket innebär att 

bortse från alla förutfattade meningar man har om fenomenet som man önskar beskriva något 

som vi försökte förhålla oss till under genomlysningen av data. Metodvalet Livsberättelser 

gjordes för att denna metod gör det möjligt att höra enskilda elevers berättelser och deras 

personliga upplevelse. Den utskrivna texten utgjorde själva analysenheten. I texten markerade 
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vi vem som sagt vad och sedan delades in i meningsbärande enheter, ord och meningar och 

dessa utgjorde grunden för analysen. Analysen riktades till att få fram gemensamma faktorer 

men även för att se vad som skiljer dem åt. Transkriberingarna skrevs ut och klipptes isär och 

därefter sorterades texten in i underrubriker och grupperades vad gäller likheter och skillnader 

i informanternas tidigare upplevelser från sin skolgång. Resultatet delades in i två undergrupper 

(1) erfarenheter från grundskola och (2) erfarenheter från särskola. Sedan sorterades data till 

underrubriker, exempelvis kompisar, raster, anpassat material och klassrumssituationer. 

Därefter skrevs materialet ihop, det vill säga informanternas liknande erfarenheter av, 

exempelvis raster, skrevs ihop och placerades efter underrubrikerna. Vår teoretiska 

utgångspunkt utgår från bland annat Vygotskij, vilket innebär att all inlärning sker genom ett 

kommunikativt socialt utbyte med andra och genom mötet med andras tankar, upplevelser och 

erfarenheter (Vygotsky, 1981). Även kopplingen till Antonovskys (2007) teorier om KASAM 

- känsla av sammanhang, samt Goffmans (1972) teori om stigma - att individen övertar de 

föreställningar och attityder om sitt stigma som omgivningen förmedlar, vilket blev mycket 

tydlig när analysen bearbetades. Skolmiljön är mycket viktig och vad den erbjuder kan stärka 

eller försvaga elevens möjligheter att lyckas i skolan.  

Etiska överväganden 

Myndiga informanter intervjuades, det vill säga att alla var över 18 år och anses ha förmåga att 

själva ta beslut över personliga val. I detta fall att ta ställning till att vilja delta, beskriva och 

berätta om sin skolgång. De etiska forskningsprinciperna presenterades noggrant, först i 

missivbrevet och sedan innan varje intervju startade.  

Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna har beaktats (Vetenskapsrådet, 2011). Lärare i 

gymnasiesärskolan kontaktades och då berättades om syftet med studien. Lärarna kunde i sin 

tur ge namn på ungdomar som de ansåg skulle tycka om att prata om sin tidigare skolgång i 

grundskolan och grundsärskolan. Genom ett brev (se bilaga 1) kontaktades sex ungdomar. I 

brevet informerades deltagarna om studiens syfte (Informationskravet) och att deltagandet är 

frivilligt och vilka moment som ska ingå i undersökningen. De ombads sedan att via sms 

kontakta oss om de ville delta i studien. Samtyckeskravet uppfylldes för att deltagarna hade rätt 

att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet beaktades för att personer, skolor och 

kommuner som nämnts i studien har avidentifierats. Nyttjandekravet har uppnåtts på grund av 

att avsikten är att endast använda vår insamlade data till denna studie och att data förvaras så 

att ingen obehörig kan komma åt den.  



25 

 

Arbetsfördelning 

Under studiens gång har arbetet fördelats mellan författarna. Detta har gjorts genom att 

dokumentet har skickats via e-post och fyllts på vart efter. När intervjuerna transkriberades 

skrevs tre var. Analysen och gruppering av resultatet gjordes tillsammans. En dialog över 

hanteringen och genomförande samt resultatbearbetning har skett kontinuerligt. Detta gjordes 

för att inte missa viktiga aspekter i arbetet och för att kunna tolka helheter och delar.  

Resultat 

Resultatredovisningen börjar med en kort presentation av informanterna och efterföljs av 

redogörelse för de olika kategorierna som är funna under analysen. Därefter beskrivs olika 

upplevelser som informanterna har av grundskolan, sorterat utifrån teman. Därpå beskrivs 

informanternas olika upplevelser av att gå i särskola, utifrån teman som hittades i resultatet.  

Presentation av informanterna 

Intervjuer och samtal har skett med sex informanter, var av fem stycken fortfarande går i 

gymnasiet. Informanterna har i resultatpresentationen fått fiktiva namn. Inledningen ger en kort 

presentation av respektive informant, vilket ligger i linje med livsberättelsetraditionen. Detta 

görs för att kunna ger en bild av vems röst vi möter och lyssnar till. Vanligtvis presenteras 

livsberättelser som hela berättelser men i den här studien vill vi jämföra hur ungdomarna 

beskriver tiden i grundskolan och särskolan och därför har vi valt att skriva fram resultatet som 

en jämförelse mellan olika upplevelser och minnen som ungdomarna bär med sig från sin 

skoltid. Namnen är fiktiva.  

Zara är 24 år, hon bor själv i en lägenhet, hon har tagit körkort och arbetar som vikarie inom 

barnsomsorgen. Hon bytte till grundsärskola innan hon skulle börja årskurs 7.  

Mimmi är 19 år och bor växelvis i familjehem och hos en förälder. Mimmi tycker om musik 

och att titta på TV. Hon började i grundsärskola i årskurs sex.  

Eva är 20 år. Hon bor hemma hos sina föräldrar och syskon. Hon älskar djur. Eva började 

grundsärskolan i årskurs fem.  

Johan är 20 år gammal och började grundsärskolan i årskurs fem. Han tycker om musik, teater 

och att umgås med sina vänner.  

Ines är 18 år och bor med sin mamma och sina syskon. Hon har bott i Sverige i tio år och hon 

gick i grundskolan till och med årskurs nio för att sedan börja på särgymnasiet efter några dagar 

på ”vanligt” gymnasium.  
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Denise bor med sin mamma och pappa. Hon är 19 år och hon har bott i Sverige i 11 år. Denise 

skadade sig i en olycka i sitt hemland och satt i rullstol tills hon var fjorton år. Därefter började 

hon gå, i början med hjälp av kryckor. Hon började på grundsärskolan i årskurs fyra. 

Elevernas erfarenheter av grundskolan  

Extra stöd i vilken form? 

Fem informanter av sex berättar om stora klasser med 24-40 elever och uteblivet stöd på grund 

av få vuxna och många elever. Fyra informanter talade också om att de ofta fick vänta länge 

när de räckte upp handen eftersom det ofta bara fanns en lärare. Ibland fanns en klassassistent 

som hjälpte läraren. Personlig assistent hade bara ett fåtal och endast vid speciella tillfällen eller 

under vissa perioder. Vissa dagar fick de ingen extra hjälp alls. 

Zara "Nej, då var det inte anpassat och då liksom struntade jag i det. Då sitter jag hellre tyst och 

låtsas. Liksom låtsas lyssna istället för att, låtsas skriva med någonting. Bara försökte hänga 

med så gott det gick." Ibland har Zara fått gå till ett mindre grupprum och det upplevde hon 

som "ganska skönt för då fick man sitta den tid man behövde istället för att stressa igenom."  

Zara berättade också om ett speciellt tillfälle när hon vart arg och frustrerad över att hon inte 

fick den hjälp hon behövde trots att hon räckt upp handen länge. "Nej, jag fick inte den hjälp 

jag behövde och då bröt jag ihop och bara, ja, bara gapa och skrek."  

Mimmi fick veta att hon skulle ingå i en grupp som skulle få en extralärare eftersom hon 

riskerade att få underkänt och hon ogillade känslan av att bli utpekad. "Jag gillade det inte, jag 

tyckte det var jättejobbigt." Mimmi berättade att det fanns ungefär 35 elever i klassen. "Vi var 

ganska skrikig klass så jag kunde inte koncentrera mig ordentligt.” 

Ines menar att skolan försökte hjälpa henne och att hon ibland hade enskilda lektioner hos 

speciallärare. Där fick hon fick spela mycket spel, ibland på datorn, men hon tyckte inte själv 

att hon lärde sig något av det. Hon hade önskat att hon hade fått hjälp för att få upp betygen 

istället för att spela. 

Eva berättar att hon inte varit så mycket i klassrummet tillsammans med de andra eleverna. Hon 

satt till stor del tillsammans med en speciallärare i ett avskilt rum. På fredagarna hade klassen 

teater och då fick hon vara med, det tyckte hon var roligt. Hon minns även att hon fick vara 

med en stund när klassen hade nutidskryss. Hon beskriver en önskan om att vara som de andra. 

"Jag vet att jag inte klarade så mycket. Jag vet att jag kunde inte sitta still men det var väldigt 

kul att vara med de andra också”. På frågan om hon skulle velat vara mer i klassrummet svarar 

hon ”Nej, det var så väldigt många elever”. 
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Alla informanter berättade om en önskan att få vara en i klassen, att vara som alla andra. Johan 

berättar: "Jag vet inte hur många gånger jag slängde böcker, rev sönder papper, pennor och allt 

möjligt. För jag ville vara i klassen."  

Anpassad undervisning gör att ämnet blir roligt 

Alla informanter berättade om vikten av att få anpassat skolmaterial. Eva gillade matte mest för 

där fick hon göra många övningar som gjorde att matten blev roligt. Zara avskydde matte 

tidigare men efter att ha bytt skola och fått mer stöd så ändrades det. Hon menar att det fanns 

en bra lärare och en bra elevassistent som tillsammans gjorde att matte var jättekul. "Om man 

får den hjälp och den grad som man ligger på så är det något som… matte är jättekul! Om man 

ligger på för hög nivå - då blir det tråkigt." Zara tyckte att det är många lärare som inte har rätt 

kunskaper i att ge eleverna rätt balans när de väljer läromedel, det är antingen för svårt eller för 

lätt.  

Zara gillade även idrotten för att man fick göra så många roliga saker och man får utmana sig 

själv. Hon menar att i de praktiska ämnena såsom slöjd och idrott var det lättare för då behöver 

man inte läsa och skriva.  

Zara berättade att hon tyckte att svenska, engelska, no och so var de tråkiga ämnena. "Äh, varför 

ska jag lära mig det för? Det är ju bara tråkigt. Jag tyckte att det var svårt, det kanske var för 

svåra uppgifter.” Hon berättar dock att det var jättekul var att jobba med ”Läståget” i svenska. 

På frågan varför svarade hon "Ja, rätt nivå liksom. Rätt tänk och så. Att man läste dom här ris 

och ros, para ihop dem och klippa och klistra dit, lite på lagom nivå. Pilen, var också bra 

material som låg på olika nivåer och det kunde jag jobba med själv till exempel, vissa mattetal 

kunde jag jobba med själv, bara om allt var förberett för min nivå, så kunde jag göra det själv. 

Om det inte var förberett, nä, då struntade jag i det." Zara är mycket tydligt med att det som var 

för svårt och inte förberett för henne - det var bara jobbigt och tråkigt. 

Mimmi: "Vi hade väldigt stora böcker som jag aldrig kunde förstå och så många ord som vi 

skulle göra, glosor. Det var mycket att lära in och jag visste ju inte att jag skulle få så mycket i 

huvudet." Mimmi menar att mängden stoff blev för mycket och då kände hon sig så förvirrad. 

Hon beskriver det som ”kaos i huvudet.” 

Eva berättade om att hon fick samma mattebok som sina klasskompisar. Hon ville testa och 

göra lika som de andra. "Ja, det var ganska så svårt. Men det var kul att ha den ändå för då 

kände man sig som en i gänget eller något." 

Johan berättar han hatade alla ämnen när han gick i grundskolan.  
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Reflektion över resultat: Andra förmågor kan komma fram än de rent teoretiska. Konkreta 

övningar ökar förståelsen för ämnet. Lärarens roll är oerhört viktig eftersom rätt nivå och rätt 

stöd kan betyda allt för hur eleven upplever ämnet. Det finns en önskan att passa in, att 

åtminstone få prova ett material trots att det är för svårt. Många uttrycker att de inte får den 

hjälp som de behöver. Trots det menar Mimmi att hon upplevde det jobbigt att bli utpekad och 

tillhöra den gruppen som behövde extra stöd. Detta kan kopplas till Vygotskij proximala 

utvecklingszon eftersom det handlar om att möta eleverna på rätt nivå och ge rätt stöd. Även 

KASAM-teorin går att koppla till att Mimmi gärna vill vara en i ”gänget” trots att matteboken 

är för svår för henne. Att vara en del av ett sammanhang är viktigt. 

Kompisar – utanförskap och ensamhet 

Fem av sex informanter hade extra hjälp på vissa teoretiska lektioner men i de praktiskt-

estetiska ämnena uteblev det. De hade inget extra stöd på rasterna och de kände sig ofta 

ensamma och utsatta i många situationer där det inte fanns vuxna som kunde stötta dem. När 

Ines får frågan om vad hon skulle velat ha hjälp med under tiden i grundskolan blev svaret: 

"Nästan med allt. Med ämnen, med elever. Ha vänner.” Hon bytte grundskola men upplevde 

även där att hon inte hade några vänner och att hon inte fick någon hjälp. "När jag räckte upp 

handen och eller pratade eller någonting, alla började skratta." Detta ledde till att Ines var så 

rädd att klasskompisarna skulle skratta åt henne, att hon slutade prata under lektionerna.  

 

Fem av sex informanter upplever sin tid i grundskolan som problematisk och samtliga uppger 

att de känt sig ensamma. Johan: "Jag var alltid hemma själv, lekte själv." Mimmi: "Jag gjorde 

inte så mycket. Jag var väldigt ensam av mig." Denise: "Jag kände mig ensam." Ines: "Jag var 

alltid själv." Eva: "Jag hade inte så många kompisar och så där." Ines berättar att hon fick höra 

att hon inte skulle komma för nära. "Dom ville inte gå med mig.”  

Mobbning och utanförskap dyker ofta upp i våra samtal. Johan berättar: "Jag fick alltid stå vid 

sidan om. Det var utstötning, det var taskiga ord, det var knuffar och allt möjligt. Jag var alltid 

själv. Det var aldrig någon som sa: Kom och sätt dig här." Han säger även att: "Ibland är det 

väldigt jobbigt att se tillbaks." Johan berättar också om ett speciellt tillfälle som satt djupa spår: 

han arbetade tillsammans med en klasskompis i klassrummet och när läraren skulle ta ett kort 

på dem så flyttade sig hen ifrån honom. Han berättar om hur han efteråt såg det på fotot och att 

han upplevde ett tydligt avståndstagande. 
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Fyra av sex informanter berättade om frånvaron av vuxna som ser vad som händer. De menar 

att lärarna inget ser och deras funktionsnedsättning kan göra att de har svårt för att berätta. 

Denise: "Jag bara döljer. Jag gillar inte att prata med någon."  

Eva: "Jag var arg för lärarna såg inte. Jag skulle nog ha berättat men jag har väldigt svårt att 

berätta. Jag kan inte prata. Det hände på raster och så - då de vuxna inte såg. De umgicks inte 

så mycket med mig för att de flesta retade mig. De kallade mig dumma saker och de jagade 

hem mig från skolan och kastade stenar efter mig." På frågan om hur ofta hon kände sig mobbad 

under tiden i grundskolan svarade hon: "Det var ungefär hela tiden." 

Mimmi: "Jag kommer ihåg att jag blev mycket mobbad och fick dåliga betyg och det var jag 

inte glad för. Jag blev mest utfryst och jag visste inte hur jag fick kontakt och lärarna såg inte 

hur dåligt jag mådde. Jag fick konstiga blickar och några skrattade åt mig bara för att jag såg 

annorlunda ut. Till slut mådde jag så dåligt att jag inte ville gå tillbaka till skolan på grund av 

att det blev så här. Jag kommer ihåg att jag var väldigt mycket ledsen." 

Johan: "Jag vet att jag inte gillade att vara där överhuvudtaget. Så jag gick alltid med en klump 

i magen. Jag ville inte vara där. Jag var beredd på att något skulle hända." 

Eva berättade att hon höll mycket av det som hände inom sig och att det resulterade i att hon 

mådde illa och inte ville gå till skolan.  

Ines menade att det vände i årskurs nio. Tidigare ville hon inte gå till skolan. Det var mycket 

bråk, men i nian fick hon några vänner och då ville hon gå till skolan varje dag, även lördag 

och söndag. 

Detta visar på hur mycket det betyder att ha vänner i skolan. Utan vänner vill Ines inte gå till 

skolan, men när hon äntligen får kompisar vill hon gå till skolan även på helgen. 

Reflektion över resultat: Alla våra informanter uppger att de känt sig ensamma. De har upplevt 

trakasserier och avståndstagande. De vittnar om frånvaron av vuxna som ser vad som inträffar 

och som ingriper. Tre informanter uttrycker att de velat ha hjälp med att få kompisar – hjälp 

från personalen – men ingen uppger att det har fått stöd i det. Detta kan knytas an till 

Antonovskys KASAM-teori det vill säga att informanterna ville känna att de var del av ett 

sammanhang som är begripligt för henne. 

Försök att anpassa sig  

Tre av informanterna upplever att det är lättare att umgås med de som är yngre eftersom det 

känns lättare, det känns mer som att de är på rätt nivå vad gäller intressen med mera. Eva "Jag 
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lekte med klätterställningen fast då lekte jag med yngre barn för det var väl lättare. Så har det 

alltid varit nog." 

Fyra informanter berättar om sin önskan att passa in och vara som de andra. De pratar även om 

sina försök att få kontakt med jämnåriga.  

Mimmi "Att jag försökte se bra ut, ha ett bra utseende och se bra ut med kläder och så. Jag fick 

testa med smink en dag. Det gick inget vidare. Jag fick inga tillbakablickar eller någonting. Jag 

försökte vara mig själv bara. Men det gick inte." På frågan om hon kände sig annorlunda svarade 

Mimmi: "Ja, jag var ingen alls, jag hade ingen. Ingen, vem skulle jag vara? Vad skulle jag göra, 

jag hade ingenting och sen gjorde jag om mig helt och det gick inget vidare. Allt gick bara bort. 

Jag kunde inte göra någonting åt det. Jag var jätteledsen." 

Andra sätt att anpassa sig och smälta in är att försöka göra de aktiviteter som kompisarna gör. 

Eva: "Sedan tror jag att jag spelade schack i fyran men det gick inte så bra. Men jag försökte i 

alla fall." 

Johan berättade att han inget annat ville än att vara tuff och en i gänget. "När de skaffade 

skateboard, jag skaffade en skateboard. Jag ville vara med i deras gäng. Men det blev inte så. 

När jag skaffade skateboard så hamnade den i en soptunna, alltså en sådan här stor, grön 

container. De bröt den och sedan slängde de den." På frågan om några vuxna såg detta svarade 

Johan ”ja”, men de hade sagt att det går över. 

Reflektion över resultat: Det finns en genomgående önskan hos våra informanter: önskan att 

passa in och vara en i gänget. De berättar om hur de på olika sätt anstränger sig för att duga, för 

att passa in och för att få kontakt med kamrater. När ansträngningarna inte bär frukt så blir de 

väldigt ledsna och uppgivna. Detta kan knytas an till Goffmans (1972) stigmatiseringsteori där 

han menar att man lätt man får en stämpel, när man avviker från normen.  

Funktionsnedsättning 

Eva beskrev att idrott inte var något favoritämne. Hon har hjärtfel och astma och tycker inte om 

att springa. Hoppa kunde hon inte och ibland hade hon svårt för att gå. Hon upplevde inte att 

det skedde några anpassningar för hennes skull. Hon skulle göra som alla andra. Ofta gick hon 

och satte sig på bänken för att det inte var kul. Denise hade också svårt på idrottslektionerna. 

Benen ville inte alltid lyda henne och hon satt i rullstol efter en olycka, men lärde sig att gå igen 

efter en tid. När hon satt i rullstol upplevde hon att alla tittade. Hon kände sig onormal för att 

hon inte kunde gå. Hon hade även svårt att röra sin ena hand men upplevde låg förståelse för 

det. Hon berättade att hon inte tyckte om idrotten för att hon bara fick sitta i rullstolen och titta 
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på. Inget var anpassat för henne. När hon började gå med hjälp av kryckor så trodde eleverna 

att hon ljög och då försökte de ta kryckan ifrån henne.  

Zara berättar om hur hon handskas med sin funktionsnedsättning: "Ja, så är det bara, när man 

har det här liksom, gilla... Så är det liksom. Så har det varit hela livet”. 

Reflektion över resultat: De informanter som har en fysisk funktionsnedsättning upplevde låg 

förståelse för detta, både hos klasskamrater och hos personalen. Denise som satt i rullstol fick 

inte idrottslektionen anpassad efter henne och hon kände sig väldigt utpekad. Detta kan kopplas 

till Goffmans (1972) tankar om att individen övertar de föreställningar om stigma som 

omgivningen förmedlar. 

Erfarenhet av byte från grundskola till särskola  

I klassrummet 

Alla informanter berättade om den stora skillnaden mellan de båda skolformerna och många 

hade också höga förväntningar och förhoppningar på att det skulle bli bättre för dem i 

grundsärskolan. De ansåg att de äntligen fick det stöd och hjälp som de behövde 

inlärningsmässigt. Mycket visade sig handla om att arbetsuppgifterna var på en lagom nivå och 

att de nu kunde arbeta självständigt. Fem informanter berättar också om hur skönt det kändes 

med en klass med få elever och menade att nu vågade de äntligen prata inför klassen och kände 

sig sedda.  

Reflektion över resultat: Lärartätheten och anpassningen av skolmaterialet gör att skolan blir 

hanterbar för eleverna och de känner känsla av sammanhang, KASAM. Lärarna anpassade 

material så att eleverna kunde arbeta självständigt, visar att läraren hittade den, enligt Vygotskij, 

proximala utvecklingszonen för eleverna. 

Att börja i särskola 

Alla informanter berättar om att de kände en typ av lättnad och att de nu kunde vara sig själva, 

och känna en gemenskap i särskolan som de tidigare inte hade erfarit. 

 

Denise: ”Första gången jag började var det bästa. För då fanns elever som mig, typ. Satt i rullstol 

och hade lite fel i handen och sådana saker. Så jag kände mig inte ensam med det. Det var andra 

barn också”.  

Johan: ”Det var som en helt ny, det var som en dörr öppnade sig på särskolan. Allt bara kom, 

det var kompisar, det var lärare som brydde sig om mig. Allt öppnade sig på ett positivt sätt. 

Det var något som jag saknade då, som jag har fått nu”. Han berättar vidare att han äntligen fick 
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kompisar och det umgänge han saknade ”Få åka till och från skolan med dem. Prata och skratta 

och ha kul istället för att sitta själv.”  

Eva berättar om att hon på en gång kände att hon trivdes jättebra i den grundsärskola som hon 

bytte till och hon fick kompisar och bra hjälp och lärarna som förstod henne. ”Det kändes skönt. 

Det var som att jag fick vara mig själv. Jag slapp låtsas vara som de andra för att visa att jag 

skulle passa in.” 

Ines berättar om att hon numera, när hon går på gymnasiesärskola, gillar allt i skolan. När 

lärarna säger att hon ska göra nästa sida, så har hon redan gjort den. Hon gillar även idrott som 

hon förut inte alls tyckte om. Hon har svårt att förklara varför ”Idrott är kul!”. Ines berättar 

också om hennes tidigare rädsla för att prata inför klassen ”När jag kom hit, jag vågar nu. Men 

förut våga jag inte alls.”   

När Zara berättar om hur det var att börja i grundsärskolan säger hon ”Nej, då fick man den 

hjälp man behövde liksom. Dom såg en liksom, var och en liksom. Det var en liten klass och 

då ser lärarna på ett helt annat sätt. Det var ju två lärare. Vad var vi, fyra, fem, sex stycken, 

alltså. Då ser man ju eleverna på ett helt annat sätt. Då har man tid att hjälpa den personen lite 

längre om man är två”.    

Mimmi berättar att hon till en början var den blygaste och tystaste i klassen ”men sedan jag 

började prata med allihop då började allt falla på plats och då kände jag att nu trivs jag härinne”. 

Hon tyckte att det var roligt med elever som hon kände sig trygg med. ”Jag tänkte bara: Här 

stannar jag! Det här vill jag inte gå ifrån!” 

Reflektion över resultat: Alla informanter kände en trygghet och lättnad när de började i 

särskolan. De kände att de passade in socialt och fick ett umgänge som de tidigare inte hade. 

Det går att koppla samman med KASAM-teorin eftersom de nu kände en begriplighet - de hade 

hittat kompisar som gillade dem, hanterbarhet- de klarade nu av både interaktion med kompisar 

på rasten och även lektionerna blev hanterbara, när de visste vad som förväntades av dem och 

meningsfullhet- när skolmaterialet är anpassat och man får den hjälp man behöver - då blir 

skolan meningsfull. 

 

Skolans anpassning 

Alla informanter berättar om att de fick mycket lättare, anpassade böcker och läromedel när de 

började att gå i särskola.  Eva: ”Om man går i en vanlig skola. De flesta har samma matteböcker 

och böcker i svenska eller något. Men när man kom hit så har man det man klarar själv.” Hon 
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berättar också om att hon inte behövde så mycket hjälp i klassrummet längre på grund av att 

materialet gjorde att hon kunde jobba mer självständigt. Alla informanterna menar att det inte 

var för lätt pedagogiskt material. Vidare anser de att rasterna i särskolan är roliga och att de nu 

hade kompisar att umgås med. 

Zara har en klar bild om hur hon tycker att anpassningen i särskolan ska ske. För henne är det 

viktigt att inte komma ifrån det sociala umgänget i den stora ”orginalklassen”. Hon önskade att 

hon hade fått vara tillsammans med sin gamla klass i större grad. Hon hade hemkunskap en 

gång i veckan i sin gamla ”orginalklass” vilket var, enligt henne, det roligaste under hela 

veckan. Hon hade gärna varit med dem vid flera tillfällen, exempelvis på idrottslektionen och 

andra mer praktiska ämnen. Zara hade önskat att hon hade haft en elevassistent vi de teoretiska 

ämnena istället för att byta skolform till särskola. Hon är dock den enda som nämner detta och 

hon tror heller inte att det skulle passa alla elever som går i särskola.  

Eva hade tidigare haft idrott som inte var anpassad och då tyckte hon inte om det alls. "Det var 

svårt. Man skulle göra samma sak. Det var inte anpassat." Men nu var den det." När hon bytte 

skola och fick en annan idrottslärare som hade förmågan att anpassa undervisningen blev 

idrotten rolig. Hon tyckte så mycket om det att hon hade extralektioner ihop med andra klasser. 

Reflektion över resultat: Zara har en klar bild över hur hon tyckte att skolan skulle anpassa sig 

efter hennes behov och då skulle hon inte behöva ändra skolform till särskola. Zara kände att 

hon inte ville bli stigmatiserad och ville inte bli en ”elev i särskolan”. Hon kände sig som en 

del i ett sammanhang som hon förstod (KASAM) när hon fick vara tillsammans med sin gamla 

klass.  

Utsatthet på grund av funktionsnedsättning/stigmatisering 

Det fanns dock informanter som berättade om känslan av utsatthet av att vara ”en som går i 

grundsärskola”. Zara berättar om känslan att synas tillsammans med klasskompisar som hade 

synliga funktionsnedsättningar som exempelvis satt i rullstol och hade CP-skador. När tidigare 

klasskompisar såg att hon satt med ”särskolan” i matsalen. ”Där käkade vi tillsammans. Där 

kan det vara lite jobbigt ibland kan man ju tycka och tänka, säger jag som är väldigt normal och 

så sitter man där med ett helt gäng andra. Jaha, här sitter jag. Undrar vad de tycker och tänker 

om mig liksom?” Zara hade en rädsla för att hennes gamla klasskompisar skulle se henne på ett 

annat sätt nu när hon gick i grundsärskola. ”Det var lite pinsamt. Det var lite skämmigt, kan jag 

säga för då hänger man med sina klasskompisar som man gick sista året med, in i särskolan. 

Vad ska dom tycka och tänka? Tycker dom att jag är cp-skadad nu? Alltså, det är den bilden 

man får av särskolan. Tyvärr så är det så. Man blir mycket utsatt när man går i särskolan.”   
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Reflektion över resultat: Detta visar återigen hur stigma kan visa sig. Zara berättar tydligt om 

hur hon inte ville vara en i ”särskolan”. Det fanns en oro för vad de tidigare klasskompisarna 

skulle tycka om henna då. Hon menar också att man blir utsatt om man går i särskola. 

Diagnos 

Fyra av informanterna berättar om att de inte kände till sin funktionsnedsättning när de gick i 

grundskolan och de menade att de kände en lättnad när de fick veta att de hade en diagnos. Eva 

berättar: Nej, jag visste inte. Jag kände mig annorlunda bara. Sedan när jag gjorde en utredning 

när jag skulle börja i särskolan. Då så fick jag reda på det. Det var en lättnad. Men mamma och 

pappa visste ju redan sen jag var liten. Jag var väldigt efter jag har också fel på min hypofys”. 

Hon berättar vidare att hon har en dröm om att bli barnmorska, men tror inte att hon kommer 

att klara av det och att det då känns jobbigt att ha den diagnosen som hon har. Hon har däremot 

planer om att läsa vidare på Komvux för att bli undersköterska. 

Fyra informanter pratar om utredningar, tester, funktionsnedsättning och vad de har för 

svårigheter. Diagnoser som nämns är bland annat dyslexi och autism. Andra svårigheter som 

nämns är koncentrationssvårigheter, vill ha ordning och reda, svårt att komma ihåg saker, tappar 

ord, svårt att lära mig saker, skador i min hjärna. Under ett flertal samtal kommer ordet 

”utvecklingsstörning” upp som en fråga. Ingen av informanterna nämner själva att de har någon 

typ av utvecklingsstörning, utan berättar istället om andra diagnoser eller svårigheter.  

Reflektion över resultat: Det är anmärkningsvärt att ingen av informanterna använder ordet 

utvecklingsstörning när de berättar om sin/sina diagnoser eller svårigheter. Det finns något 

”fult” i ordet och ingen av informanterna vill bli förknippad med det. Dessa informanter har 

alla gått i särskola, vilket innebär (idag) att de behöver fyra utredningar som pekar på att 

särskola är rätt placering. En av de fyra utredningarna är en psykologutredning som utgår från 

ett intelligenstest. Hur hårda var skolorna som tog emot dessa informanter? Hade alla en 

psykologutredning som visade att de hade fått diagnosen lätt utvecklingsstörning/lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning? Eftersom frågan är känslig, gick vi inte djupare in på den 

frågan under intervjun. Men frågan är trots detta intressant. Kopplingar till stigmatisering gå 

också att göra - informanterna vill inte vara en del av den sociala kategorin som kopplas 

samman med utvecklingsstörning. 

Liten valmöjlighet 

Tre av informanterna beklagade sig över bristen på valmöjligheter beträffande val av 

gymnasieprogram. Kommunen som dessa elever kommer ifrån är relativt liten och 

gymnasieskolan har under ett antal år både bytt lokaler och elevantalet har minskat vilket har 
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resulterat i en nedskärning av gymnasieprogram. Zara berättar att hon inte kunde välja det 

program som hon egentligen hade velat gå, för det hade just blivit nedlagt.  

Reflektion över resultat: Det är ett dilemma med små kommuner som inte kan erbjuda det som 

eleverna efterfrågar. Att göra ett gymnasieval, där inte valet är det man egentligen önskar 

missgynnar förmodligen hela gymnasietiden. 

 

Gymnasietiden 

För Zaras del blev det mycket rörigt under gymnasietiden. Hon berättar om att hon började i 

vård och omsorgsprogrammet, när eleverna där redan hade gått ett år. Hon hoppade emellan sin 

klass på gymnasiesärskolan och klassen på vård och omsorgsprogrammet. 

 

Så det var lite tokigt i efterhand, då kanske man skulle ha hoppat in på en gång på kurs 

ett. Och sen göra i sin egen takt. Hoppa in från första början i gymnasiet och sen att man 

läste vård och omsorg parallellt på vissa saker, på sin egen plats och även där. Så var ju 

första tanken vet jag, när man pratade om gymnasiet, när man skulle byta till 

särskolegymnasiet, så skulle man liksom, göra så, men så vart det inte…   

 

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan låg i samma område men i olika byggnader. När Zara 

skulle börja i vård och omsorgsprogrammet kände hon åter igen en oro över att inte passa in. 

”Ok nu släppte vi in liksom lite särskolebarn i det här i vård och omsorg och såhär... Och då var det lite 

pinsamt att gå i dom där korridorerna om man inte liksom är riktigt trygg och gå i dom där korridorerna 

med dom där stora. Nu kommer jag liksom, och vad ska dom tycka… Nu kom det där liksom tillbaka 

liksom”.  

Zara berättar att hon inte tyckte att hon fick det stöd hon behövde på gymnasiet. Till en början 

hade hon inte någon dator och elevassistenten som hon hade, följde bara med till dörren, sen 

fick hon vara ensam i klassrummet. ”Det var en stor miss. När man ska lära sig vård och omsorg 

när man är van att läsa på sin egna nivå.” De var också svårt för Zara att hinna med och anteckna 

på lektionerna och sedan visste inte lärarna på gymnasiesärskolan vad hon hade för uppgifter. 

”Alltså mina vanliga lärare på särgymnasiet. -Du behöver vara med på det här och det här…- 

Men jag ska ju ha lektion om en timme där och då måste jag förbereda det här.”  Zara menar 

att det var en miss från lärarnas sida att de inte samarbetade mellan de olika skolformerna. ”Så 

det var en miss. Så det kan jag säga, på gymnasiesärskolan tappade jag två och ett halvt år. 

Allting man byggt upp på grundsärskolan, tappade jag ju ganska lätt. Matten, svenskan hängde 

efter. Och det tänker man på nu... Jag kanske ligger med matten och svenskan på en treas nivå 
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igen istället för att man fick den hjälp man behövde. Så gymnasiet. Nej. Särgymnasiet behöver 

liksom, upp! Lära sig lite och bättre utbildade lärare.” I efterhand tycker Zara att det hade varit 

bättre om hon hade gått alla fem dagarna i veckan på vård och omsorgsprogrammet.  

Både Johan och Eva berättar om att de inte heller trivdes på den gymnasiesärskolan. Eva 

berättar om gymnasietiden: ”Då gillade jag nog ingenting. Det var jättetråkigt. Det var 

jättesvårt. Jag längtade inte efter någonting. Inte ens gympan tyckte jag var kul då längre. Hon 

berättar vidare om att läraren på gymnasiesärskolan hade beställt samma böcker till alla elever. 

”Calle hade beställt samma svenskaböcker, matteböcker och typ no-böcker, so-böcker, 

engelskaböcker och allt var jättesvårt. Han såg inte vad vi klarade utan han skulle gå efter vad 

han ville. Så det var många som tyckte det var svårt. Alla klarar inte samma sak, alla har olika 

hjärnor och alla fungerar olika.” 

Johan och Eva bytte till en annan gymnasiesärskola i en angränsande kommun. Där trivs de 

båda förträffligt! Eva berättar om hur hon känner nu i gymnasiet: ”Men alla, vi är ju inte i våran 

ålder utan vi är ju fortfarande yngre än vår ålder på mentala nivån eller vad man ska säga. Så 

vissa kanske gillar ”Frost” och vissa gillar barnsaker och har gosedjur och sådant och det är kul 

för då är vi oss själva. Ingen i klassen retar en för den man är, ingen i skolan. Även fast vi är så 

många.” 

När Johan får frågan om han känner sig annorlunda nu i gymnasiesärskolan svarar han: ”Nej, 

jag känner mig som en helt vanlig person. Vi har våran våning och det är vårat”. Även Ines 

berättar om hur hon trivs i gymnasiesärskolan ”Det var… Första dagen, det var inte så bra jag 

tänkte typ, att det var samma min andra skola att dom var elaka och så… Men efter några dagar 

jag såg att dom var jättesnälla.”  

Reflektion över resultat: Det finns mycket missnöje kopplat till en speciell lärare under 

gymnasietiden. Det individuella utvecklingen tycks inte ha tagits i akt och inte heller att hjälpa 

eleverna till den proximala utveckingszonen. Enligt Vygotskij sker utveckling i samspel med 

andra. Om inte samspel med läraren sker, finns en risk att utvecklingen avstannar eller i alla 

fall inte utvecklas gynnsamt. Återigen kan KASAM-teorin kopplas till informanternas sätt att 

känna samhörighet och att de får vara sig själva, utan att anstränga sig.  

Diskussion 

I denna avslutande del diskuteras resultaten av studien med utgångspunkt till syfte, 

forskningsfrågor, genom att bakgrund och resultat sammankopplas. Syftet var att få höra om 
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unga vuxnas tidigare upplevelser och erfarenheter av att ha gått i två olika skolformer. 

Avslutningsvis finns förslag på fortsatta studier i ämnet. 

Metoddiskussion 

Kvale och Brinkman (2014) menar att många av metodbesluten måste fattas på platsen, under 

intervjun och det kräver en hög färdighetsnivå hos intervjuaren som måste ha kunskap om 

intervjuområdet och vara bekant med de metodologiska alternativen (ibid). På grund av god 

erfarenhet att undervisa i grundsärskola kunde informanternas berättelser, upplevelser och svar 

lätt förstås och kopplas till studiens syfte. Tre av informanterna fanns det en viss kännedom om, 

innan intervjun. På grund av detta var det lättare att få kontakt, och informanterna öppnade upp 

sig för ett djupare samtal mer skyndsamt. Djupintervjuerna om informanternas upplevelser av 

att ha gått i grundskola och senare särskola har lett till att vi sedan har kunnat sortera och 

kategorisera likheter och skillnader i informanternas erfarenheter.  

Studien har genomförts genom intervjuer och samtal med sex informanter i åldrarna 18-24 år. 

En av informanterna hade slutat gymnasiet, skaffat körkort och jobbade som vikarie inom 

barnomsorgen. De övriga gick i gymnasiet. Urvalet för att få deltagare till studien var kraftigt 

begränsad av flera skäl. Antalet elever med denna form av erfarenhet av skolgång – övergång 

från grundskola till särskola – omfattar få elever. De elever som skulle kunna ingå i studien 

behövde kunna beskriva eller berätta om sina egna upplevelser. Ringsby Jansson (2002) menar 

att det finns en fördel av att välja olika fall i en undersökning eftersom möjligheterna för att 

skapa olika infallsvinklar ökar. Hon har i sin studie om vardagslivet i boendeenheter för 

personer med utvecklingsstörning valt tre olika typer av bostadsområden för att öka 

möjligheterna till att se vilka kontraster och likheter som kan urskiljas. I denna studie fanns 

också möjlighet att möta ungdomar som gått i olika skolor men som hade liknande erfarenheter 

av mötet med de två skolformerna och skolmiljöerna i grundskolan och särskolan. Berättelserna 

innehöll liknande tolkning av personliga upplevelser. Upplevelsen av denna studie är att 

intervjuerna gav mer innehåll och var av större kvalité än vad som förutsattes. Informanterna 

kom ihåg mycket och kunde berätta om många olika situationer. De kunde och vågade även 

berätta om sådant som var både jobbigt och känsligt.  

Intervjuerna hölls i huvudsak av en person, den andra observerade och hade möjlighet att 

kompletterande med frågor. Intervjuerna varade i cirka 50 minuter vardera. Det blev stor 

skillnad i starten på de sista tre intervjuerna på grund av kontakt inte hade tagits tidigare. Det 

tilldelades varsitt grupprum och fick då veta att tre elever ville intervjuas. Ingen kännedom 
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fanns om vilka elever som tackat ja till intervjun. Frågeformuläret och godkännandet gicks 

igenom och gavs till informanterna innan intervjun startade. Kontakten med dessa tre 

informanter skedde genom deras lärare. Det var svårare att få dessa tre informanterna att öppna 

sig eftersom det inte fanns någon kännedom om dem innan. På grund av att de inledande 

intervjufrågorna var av lättsam karaktär kom intervjun ändå igång på ett bra och önskvärt sätt. 

Intervjuerna blev inte lika långa som tidigare, samtalen varade i cirka 30 minuter. Intervjuerna 

skedde en-till-en. Det var mer effektivt om vi delade på oss då det fanns en viss tidspress, fanns 

ingen möjlighet att hjälpa varandra, vilket var synd eftersom vi kände att det var så positivt att 

sitta med båda på intervjuerna tidigare. Två av informanterna hade inte svenska som modersmål 

och det märktes att svaren blev korta och fåordiga på grund av ett bristfälligt ordförråd. Det var 

svårt att utveckla intervjufrågorna med följdfrågor för då blev ofta svaret till exempel "vet inte".  

Tillförlitlighet (giltighet, validitet, reliabilitet) 

Det finns en viss risk med att intervjua elever som har gått i särskola på grund av att de kan ha 

svårt att tänka tillbaka och reflektera över sin skolgång. Att få dessa informanter, med 

intellektuell funktionsnedsättning, att resonera om vad som hade varit den bästa lösningen för 

deras skolsituation samt om något saknades, var svårt. En sammanställning över 

problemområden som dokumenterats och identifierats (Ringsby Jansson, 2002) enligt följande: 

- Otillräcklig bakgrundsinformation som leder till att inte adekvata frågor kan ställas. 

- Abstrakta frågor vilket medför korta eller fåordiga svar. 

- Idyllisering eller önsketänkande som utgångspunkt, en ovilja mot att kritisera. 

- Ja-sägande oavsett vilka frågor som ställs. 

- Intervjueffekt som leder till ett tillfredsställande svar som de tror att forskaren söker. 

En stor erfarenhet om skolvärlden och även viss kännedom om elever, lärare och skolor som 

informanterna hade gått i, kan ha påverkat intervjuerna och följdfrågorna. Det fanns svårigheter 

att vara helt neutral i vissa frågor och i rollen som intervjuare men detta togs i beaktande 

(Ringsby Jansson, 2002) i studien och i mötet med ungdomarna. Upplevelsen var att en 

informant hade ett visst önsketänkande och det fanns en motvilja mot att kritisera. Det var 

hennes egen uppfattning och berättelse och ingen vet om sanningen. Det fanns tillfällen då 

informanternas berättelse inte höll ihop. Med hjälp av följdfrågor försökte situationen redas ut 

men berättelserna gick inte alltid att förstå.   

Enligt Kvale och Brinkman (2014) ska frågeställningarna i en kvalitativ intervju i huvudsak 

vara öppna frågor men ledande frågor kan behöva ställas om informanten tappar fokus och 
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intervjun behöver styras upp. Syftet med det kan vara att pröva tillförlitligheten i informanternas 

svar och verifiera informantens tolkningar och på sätt öka reliabiliteten i intervjun. Det är inte 

bara frågorna som kan vara ledande utan kroppsuttryck, verbala reaktioner och följdfrågor kan 

fungera som positiv eller negativ förstärkare för svaren och därigenom påverka vilka svar som 

ges. På så sätt kan olika intervjuare komma fram till olika resultat i en undersökning (ibid). 

Det är viktigt att tänka på kvalitetskontroll genom hela arbetet. Är alla steg i 

forskningsprocessen försvarbara och bekräftar det som vi försöker sträva efter? Valideringen 

hänger ihop med forskarens hantverksskicklighet. Studien behöver ständigt kontrolleras, 

ifrågasättas och teoretiskt tolkas efter resultaten (ibid). Larsson (2005) hävdar att validiteten 

hos resultaten är flytande eftersom gestaltningen, sättet att framställa något är en så central del 

av kvalitativa resultat. Kvale och Brinkman (2014) menar att socialkonstruktivistiska ansatser, 

till exempel diskursanalys, är en social konstruktion där data inte är given utan skapas i och 

genom samtal och där intervjun ses som en meningsskapande praktik (ibid). Samtalen har gett 

oss en chans att få fram och ta del av personliga möten med ungdomarna som tidigare gått i 

både grundskola och grundsärskola och deras livserfarenheter. Kunskapen om 

funktionsnedsättningen bidrog till en lyckad genomförd datainsamling och upprätthöll ett 

respektfullt och inkännande lyssnade i mötet med informanterna och deras olika förutsättningar 

att uttrycka sig. 

Göransson och Nilholm (2009) skriver om smygrepresentativet i pedagogiska avhandlingar och 

menar att det är viktigt att uppmärksamma att ett litet urval inte ska eller få representera en mer 

övergripande kategori, i det här fallet andra elever med intellektuell funktionsnedsättning. Den 

här undersökningen har endast sex respondenter som alla bär på värdefull livserfarenhet men 

resultatet gäller för den här undersökningen och studien ger oss en inblick i deras livshistorier. 

Men studien är liten och kan ses ge låg generaliserbarhet. Det är snarare det unika och just det 

personliga som är intressant och det de berättat kan vi hålla för troligt utifrån att det handlar om 

deras upplevelser. Metoderna har passat för studien och gett kunskap om vad byte av skolform 

kan innebära och upplevas och hur olika undervisningsmiljöer har erbjudit olika förutsättningar 

för just de här ungdomarna, i den bemärkelsen kan studiens resultat ses som trovärdigt. 

Resultatdiskussion   

Brist på stöd 

I studien har det framkommit att samspelet med andra elever i grundskolan inte alltid har varit 

positivt. Samtliga informanter har på olika sätt känt sig utsatta av kamrater. Informanterna 

vittnar om uteblivet stöd från lärare och assistenter i samband med detta. Efter flytten till 
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särskolan kände informanterna en trygghet och stabilitet de tidigare inte mött. Crain (2011) 

hänvisar till Vygotskij och menar att barn med utvecklingsstörning har svårt med abstrakt 

tänkande och behöver träna detta i situationer i samspel med andra. Dessutom menar Vygotskij 

att det är den vuxnes roll att hjälpa barnet att hitta den proximala utvecklingszonen, den nivå 

där eleven kan utvecklas som mest. Resultatet har tyvärr visat att informanterna har fått för lite 

stöd när de har gått i grundskolan. Enligt Skolverket (2006) är andelen elever som är mottagna 

i särskolan men går i grundskolan är ca 22 %. Det betyder att eleven läser efter grundsärskolans 

läroplan, men är fysiskt placerad i grundskolan. Zara hade önskat att hon kunnat stanna i 

grundskolan men på grund av bristande stöd från skolan så gick det inte. Enligt FN:s 

barnkonvention ska alltid barnets bästa komma främst, vilket inte var fallet med Zara. Som 

blivande speciallärare är det därför viktigt att se till elevernas bästa och lyssna till elevens egna 

tankar om skolan och det stöd som behövs. 

Utbildning av lärare 

Kim, Park och Snell (2005) menar att fortbildning hos lärare kan leda till en ökad acceptans för 

elever med funktionsnedsättning och resultera i ökade studieresultat. Kilgore, Griffin och 

Sindelar (2001) undersöker uppfattningar hos högstadielärare, personal och studenter och 

skolan har utvecklat och genomfört en modell för att förbereda lärare för inkludering. Denna 

modell erbjuder studenterna olika redskap för att lära sig om och få erfarenheter av att umgås 

med barn med funktionsnedsättning. Studien visar även att när elever med intellektuell 

funktionsnedsättning inkluderas i en grundskoleklass, behöver skolan upprätta en plan för hur 

stödet kring eleven ska ske. Andra studier, som vi tidigare hänvisat till, visar att lärare i 

grundskolan behöver specialpedagogisk utbildning för att möta elever med intellektuell 

funktionsnedsättningarna på bästa sätt. Tyvärr hjälper inte utbildning om klasserna är stora, 

samt för lite personal.  I vår studie berättar alla informanter om skillnaden på 

klassrumssituationen i grundskolan och särskolan. I särskolan fanns personal som hann med 

dem och lyssnade på dem. Även Andersson och Wilders (2015) studie visar samma resultat. 

Lärare i klasser med elever med intellektuell funktionsnedsättning hinner inte med dessa elever. 

Det kunde gå långa perioder utan att eleverna fick någon form av arbete eller inlärning och 

lärarassistenter fanns endast tillgängliga vid två av 39 lektioner vilket förmodligen påverkat 

elevernas chanser att delta i undervisningen.  

I studien berättar Zara att hennes bästa skoltid var under en period när hon hade en elevassistent 

som följde henne under hela skoldagen. Webster och Blatchfords rapport (2013) visade att 

elever (9 och 10 år) med särskilda behov i allmänna skolor dagligen fick hjälp med skolarbetet 
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av assistenter och inte av lärare. Ett visst antal timmar med lärarassistentens stöd har 

identifierats som en nyckelfaktor. Skolan anpassar organisationen för att ge assistentstöd, men 

det medför inte att det är det lämpligaste sättet för att anpassa pedagogiken för elever med det 

mest uttalade inlärningssvårigheterna. Det visade sig också att den akademiska utvecklingen av 

elever med särskilda behov påverkades negativt med en undervisande assistent till skillnad från 

elever utan särskilda behov som undervisades av en assistent. Anmärkningsvärt är att det i 

största grad är just outbildade assistenter som idag arbetar med de mest komplicerade eleverna 

i skolan. Som blivande speciallärare är det därför viktigt att tänka på att handleda och tydliggöra 

arbetssätt för assistenterna som arbetar i skolan.  

Studien visade att alla informanter upplevde att de inte blev lyssnade på i grundskolan. Det var 

exempelvis när någon annan elev hade gjort något elakt ute på skolgården eller när de behövde 

hjälp i klassrummet. Rix, Hall, Nind, Sheehy och Wearmouth (2009) menar att det ligger stort 

ansvar på vikten av engagerade skolledare som stödjer en klassrumsinteraktion som baseras på 

dialog mellan lärare och elever och mellan elever själva. Zara hade en bra lösning på sin 

situation i gymnasiet men upplevde inte heller att någon tog henne på allvar och lyssnade på 

hennes åsikter. 

Flera av informanterna beskriver att de kände sig utanför när de inte fick vara med i 

klassrummet, under sin grundskoletid. Eva beskriver det som ett av de roligaste tillfällena i 

veckan när det var nutidsorientering/frågesport, för då fick hon vara med klassen i klassrummet. 

Webster & Blatchford (2013) styrker detta och menar att den pedagogiska erfarenheten av 

eleverna kännetecknas av en hög grad av separation från klassrummet, deras lärare och 

kamrater, det vill säga att de exkluderades både socialt och pedagogiskt. Det finns tre aspekter 

av inkludering hävdar Asp-Onsjö (2006). Den rumsliga – eleven befinner sig i samma lokal, 

den andra aspekten är den sociala – eleven är delaktig i ett socialt sammanhang med 

klasskamrater och lärare. Den tredje avser hur väl undervisningen är anpassad till eleven. En 

elev kan vara inkluderad ur alla tre aspekterna, men även endast ur en eller två. Att befinna sig 

i klassrummet och vara socialt delaktig innebär inte att undervisningen är anpassad så att 

elevens lärande och kunnande utvecklas (ibid). På grund av större personaltäthet och minder 

elevgrupper, än i grundskolan, har speciallärare och pedagoger i särskolan goda förutsättningar 

att möta barnen på rätt nivå och ge dem stöd i sitt lärande. Det finns möjlighet att anpassa 

undervisningen till elevernas tidigare kunskap och utmana lärandet för att, enligt Vygotsky nå 

den proximala utvecklingszonen - skillnaden mellan vad en person kan utföra på egen hand eller 

tillsammans med någon som har mer kunskap och färdighet (Säljö, 2015). För en lärare 
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grundskolan som har integrerade elever med intellektuell funktionsnedsättning, är 

förutsättningarna annorlunda. 

Vänskap 

Resultatet i vår studie visar att alla informanter hade problem att skaffa vänner under tiden i 

grundskolan. Enligt DSM-5 (2014) löper elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning 

lätt risk att bli manipulerade av andra, då de inte kan tolka andras avsikter. Det finns då en risk 

att elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning lätt blir lurade och tror att de har 

vänner, trots att det inte är ömsesidig vänskap. Mimmi, i studien, berättade om en kompis som 

hon beskriver som sin roligaste vän. Objektivt sett var det en flicka som hon åkte sparkcykel 

med och som hon aldrig var hemma hos, vilket kan tyda på att flickan inte var annat än en ytlig 

bekant. 

Informanterna i vår studie har samtliga upplevt den stigmatisering som utvecklingsstörningen 

innebär. Informanterna har talat om att de ibland har upplevt det pinsamt att gå tillsammans 

med andra elever från särskolan som har synligare funktionsnedsättning, exempelvis 

rullstolsburen. Det finns också informanter som menar att de nu kan vara sig själva och att de 

har en egen ”våning” i skolan, vilket de uppskattar. Goffman (1972) menar att stämplingen gör 

att individen förflyttas till en lägre position, vilket innebär en moralisk degradering. Det 

påverkar individens uppfattning och värdering om sig själv - individen övertar de 

föreställningar och attityder om sitt stigma som omgivningen förmedlar. Som blivande 

speciallärare i särskolan det därför av stor vikt att se till att eleverna där känner att de tillhör ett 

större sammanhang än bara särskolan eller klassen. Detta kan göras genom aktiviteter utanför 

klassrummet, exempelvis genom samarbete med grundskolan eller att ”synas” och ”finnas” i 

samhället. Även vårdnadshavare kan bidra till detta genom olika typer av fritidsaktiviteter. 

Detta kan ge eleverna en känsla av sammanhang - KASAM (Antonovsky, 2005). 

Utveckla självständighet 

Zara hade starka åsikter om hur hennes gymnasietid skulle ha kunnat bli bättre men hon berättar 

även om hur jobbigt hon tyckte att det var att bli lämnad själv de dagar som hon skulle gå på 

undervisning i vård- och omsorgsprogrammet. Det är viktigt att låta elever med intellektuell 

funktionsnedsättning klara så mycket de kan och stärka dem i de val de gör. Målet är att de ska 

kunna stå på egna ben, men de behöver mycket stöttning. O´Brien och O´Brien (1995) stärker 

detta genom sin studie visa att studenter med betydande funktionshinder och deras föräldrar 

kan frigöra och organisera mycket kreativitet i skolvärlden. Allt som krävs är modet att 

omförhandla bekanta gränser, relationer och strukturer och beständigheten att lära sig hur - trots 
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de svårigheter som uppstår. Detta påstående styrks även av López, Etxabe och Montero (2016) 

som betonar att de understryker metoder som låter elever utveckla sin självständighet och 

kompetens för vuxenlivet. Som blivande speciallärare i särskolan är det viktigt att 

uppmärksamma och hjälpa eleverna till att bli så självständiga som möjligt. Ett ”problem” i 

särskolan är att det finns mycket personal. Därför är det lätt att hjälpa eleverna lite för mycket. 

Det är därför viktigt att personalen i särskolan ibland ta ett steg tillbaka och inte alltid finns vid 

elevernas sida. Detta för att ge möjlighet för eleverna att utvecklas på egen hand. 

Ett viktigt resultat som studien har visat är vikten av lärarens sätt att anpassa material och 

undervisning till elever med intellektuell funktionsnedsättning. Samtliga informanter har 

påpekat vikten av att undervisningen och läromedlen är individanpassade och på rätt nivå för 

dem. Om läraren dessutom har en god relation till eleverna och ger dem rätt stöd är många 

gånger avgörande för hur de upplever sin skolsituation. I särskolan har läraren färre elever vilket 

underlättar både gällande anpassat material och i undervisningssituationer. Det är dessutom 

lättare att hinna med alla elever och stärka dem i deras olika val. Detta resultat styrks av 

Tornberg (2013) som hävdar att lärare måste medvetet sträva för att utveckla och upprätthålla 

varma, positiva och stödjande relationer med eleverna. Det finns en stark relation mellan 

lärarens höga förväntningar på elever och elevers goda studieprestationer.  

Med detta resultat kan vi som blivande speciallärare se vikten av att individanpassa 

skoluppgifter och ha en större förståelse för hur den tidigare skolsituationen kan se ut för många 

elever som kommer till särskolan från grundskolan. Att det är i största grad är just outbildade 

assistenter som agerar lärare åt barn med funktionsnedsättning både i grundskolan och i 

särskolan är anmärkningsvärt. Som speciallärare känns det därför angeläget att ge assistenterna 

god handledning i arbetet med eleverna.  I skolan är en god undervisningsmiljö förutsättningen 

för att individerna ska lyckas. Lärare behöver anpassa undervisningen till elevers tidigare 

kunskap och utmana lärandet för att nå den proximala utvecklingszonen, enligt Vygotsky (Säljö, 

2015). 

Förslag på fortsatta studier 

Om studien skulle utvecklas är det önskvärt att intervjua vårdnadshavare om hur de upplevde 

flytten från grundskola till särskola. Det skulle även vara intressant att intervjua lärare om deras 

erfarenheter av att ha elever i sin klass som senare bytte till särskola. Hur ser de på elevernas 

skolgång, kamratrelationer och behovet av flytt till grundsärskolan. En ytterligare aspekt på 

detta är att intervjua lärare som arbetar på särskola och som har tagit emot elever som kommer 

ifrån grundskolan eller att intervjua klasskamrater till de elever som senare har flyttats till 
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särskolan. Hur har de uppfattat sina tidigare klasskamrater? Etiska överväganden bör då göras 

först. 

Slutsats  

Genom denna studie har ytterligare dimension skapats angående synen på unga människor med 

funktionsnedsättningar. Det är imponerade att se vilken kraft det finns i var och en av 

informanterna och hur duktiga de var på att uttrycka sig och komma ihåg sin skoltid. Som 

speciallärare i grundsärskolan möter vi elever varje dag och gläds över deras utveckling. Ofta 

går progressionen mycket långsamt och ibland är det påfrestande att inte se utveckling på länge. 

Studien har skapat en positiv känsla hos oss. Om elever i särskolan får utvecklas i sin egen takt 

och med rätt material och stöd så kan de utvecklas till personer som kan uttrycka sina känslor 

och åsikter precis som ungdomarna i den här studien. De kunde även göra jämförelser och se 

lösningar på hur skolsituationen kunde ha arrangerats för dem så att de hade kunnat få en bättre 

skolgång och inlärningssituation. Studien visade på vikten av anpassat material och en stor del 

av en speciallärares planeringstid går åt till just detta. Det är viktigt för elevernas skolresultat 

och för de här eleverna att de i särskolan ska känna att de duger att de kan klara sin lektion med 

stöd av det material som de har fått sig tilldelat. Att det är ändamålsenligt och genomtänkt för 

att matcha just den elevens förutsättningar och behov. Tillsammans med positiv, direkt 

feedback och stöd i umgänget med kamrater kan elever i särskolan utvecklas till ungdomar som 

klarar att stå på egna ben och att tro på sin egen förmåga. Studien har visat att om vi som 

speciallärare lyckas med att stödja dessa elever på ett konkret och ändamålsenligt sätt genom 

att vara lyhörda i vårt dagliga arbete påverkar det elevernas utveckling, självkänsla samt hela 

upplevelsen av skoltiden. 

Relevans för specialläraryrket 

Studie visar hur viktig läraren är för att eleverna ska lyckas med studierna och känna att de 

utvecklas. Läraren är en nyckelperson för hur eleverna kommer att lyckas med det eller inte. 

Som yrkesverksam speciallärare på särskolan finns det möjlighet att följa eleverna genom hela 

skoldagen och ge dem stöd de behöver i sitt lärande. Med rätt stöd och hjälp i skolan kan 

eleverna nå den proximala utvecklingszonen och dessutom få en känsla av sammanhang 

(KASAM). Som speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning har vi de bästa 

förutsättningarna att lyckas med det. 
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Mälardalens högskola Eskilstuna, Västerås bilaga 1 

En förfrågan om deltagande i en studie 

Denna inbjudan riktar sig till speciallärare i särskolan  

Vi är två studeranden som läser till speciallärare med inriktning mot särskola. Vi planerar inför 

våren 2017 att genomföra vårt examensarbete och vi behöver därför komma i kontakt med 

personer som är myndiga och som har börjat sin skolgång i grundskolan och sedan blivit flyttad 

till särskolan. I studien ska vi undersöka hur tidigare elever upplevde sin skolgång i de olika 

skolformerna, genom en intervju. 

Studien syftar till att belysa hur dessa personer själva ser på sin tidigare skolgång och hur de 

upplevt de olika skolformerna.  Vi utgår från följande frågeställningar: 

- Hur var dina relationer till lärare och klasskompisar i grundskolan respektive 
grundsärskolan? 

- Fick du det stöd du behövde i de olika skolformerna?  
- Om du i efterhand fick bestämma, hur skulle din skolgång ha sett ut? 

 
Varje intervju beräknas ta c:a 40-60 minuter. Tid och plats för en intervju kan vi tillsammans 

komma överens om. Vi ser gärna att intervjun spelas in. Det för att underlätta senare 

transkribering och att vårt fokus under samtalet kan läggas på innehållet.   

Vetenskapsrådets etiska regler för uppsatsskrivande och forskning ska beaktas för studien. 

Det innebär att Ditt deltagande ska bygga på att du har fått information om studiens syfte. 

Det ska vara frivilligt att delta och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

behöva ge förklaring till detta. Konfidentialitet ska gälla, det innebär att all information 

anonymiseras så att det inte framgår vem som deltagit eller skolans namn. Intervjuerna ska 

endast användas för vår studie. Inspelningarna kommer att förstöras när studien blivit 

godkänd. En återkoppling av resultat till de deltagande ser vi som önskvärt. 

Vi hoppas att detta mail väcker intresse för vår studie. Din medverkan skulle vara till stor hjälp. 

Vi avser att genomföra intervjuerna under februari-mars 2017. 
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Deltagarens samtycke för medverkan 

Jag har tagit del av informationen vad gäller konfidentialitet, studiens genomförande och 

frivillighet och lämnar mitt samtycke till att delta i studien. 

Namn 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum och ort 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Har du frågor angående denna studie kontakta oss gärna. 

Namn, e-post: Tel:                                                                       

Studerande                                                                                        

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Namn, e-post: Tel:  

Studerande                                                                                        

Du kan också kontakta vår handledare under uppsatsskrivandet: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fil. Dr. Gun-Marie Wetso 

UKK, Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation,  

Institution för Specialpedagogik   

Mälardalens Högskola 

 

Tack på förhand 
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INTERVJUFRÅGOR     bilaga 2  

Bakgrund basfakta 
Kan du berätta lite om dig själv? (Var du bor och om din familj, framtidsplaner.) Hur gammal 

är du? 

 Vilka intressen har du, vad gillar du att göra? 

 Vad har du gjort sedan du slutade skolan? 

 

Fokusfrågor:  

 Vilka skolor har du gått i? Vilken var din första skola? 

 Om du tänker tillbaka på skolan och tiden i skolan, vad kommer du ihåg från din första 

skoltid i grundskolan? (lärare, assisten, klasskompisar, raster) 

 Hade du kompisar i klassen? Vad tyckte du om att göra tillsammans med dina 

klasskompisar? 

 Vilka ämnen tyckte du bäst om? Varför då? Hur kändes det när du jobbade med det 

ämnet? Varför då? 

 Vilka ämnen tyckte du sämst om? Varför då? Hur kändes det när du jobbade med det 

ämnet? 

 Fanns det något som var lätt i skolan/ fanns det något som var svårt i skolan, varför då? 

Beskriv – berätta….      Hur fick du arbeta i skolan? 

 Vad fick du för hjälp i skolan? Vad anser du själv att du behövde hjälp med (i eller 

utanför klassrummet?) Beskriv – berätta….. 

 Trivdes du i skolan då? Varför då? (Jämförde du dig med dina klasskompisar?) 

……………………………………………………………………………… 

 Sedan bytte du skola, kommer du ihåg något av det?  

 Ville du byta skola? (Vet du varför du bytte skola?) Hur kändes det att byta skola?  

 Hade du några kompisar i den nya skolan/klassen? 

 Vad tyckte du om att göra tillsammans med dina nya klasskompisar? 

 Vilka ämnen tyckte du bäst om? Varför då? Hur kändes det då att jobba med detta ämne 

i nya skolan? 

 Vilka ämnen tyckte du sämst om? Varför då? Hur kändes det då att jobba med detta 

ämne i nya skolan?  

 Fanns det något som var lätt i skolan/ fanns det något som var svårt i skolan, varför då? 

Beskriv – berätta….   Hur fick du arbeta i den nya skolan? 

 Vad fick du för hjälp i den nya skolan? Vad anser du själv att du behövde du hjälp med 

(i eller utanför klassrummet?) 

 Trivdes du i skolan då?(Jämförde du dig med dina klasskompisar?) 

Var det någon skillnad mellan att gå i grundskolan och senare särskolan?  

Vad var bäst för dig, varför då? 

 Om du tänker tillbaka på din skoltid, var det något du hade velat förändra? 

 

 Är det något om skolan som du vill berätta, men som jag har glömt att fråga om? 


