
 

       

 

 

 

Linköpings universitet 

Speciallärarprogrammet 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jill Johansson 
 

Som alla andra  
Delaktighet och identitetsutveckling hos elever i gymnasiesärskolan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 15 hp Handledare: 
  Ragnar Furenhed 
LIU—IBL/SPLÄR-A-14/16-SE Institutionen för 
  Beteendevetenskap och Lärande 
  



       
 

 

 

Avdelning, Institution 

Division, Department 
 

Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande 
581 83 LINKÖPING 
 

 
 

Datum 2014-06-23 

Date 

 
 

 

 

Språk 

Language 

 
 

Rapporttyp 
Report category 

 
 

ISBN 

 

Svenska/Swedish 
 

 Examensarbete 
 

 
 

ISRN LIU-IBL/SPLÄR-A-14/16-SE 

 
 

  
 

 
 

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    
 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
 

  

 
 

 

Titel Som alla andra - Delaktighet och identitetsutveckling hos elever i gymnasiesärskolan 
 
Title Like everyone else – Participation and identity development among pupils with intellectual disabilities in 
special schools. 
 

Författare Jill Johansson 
 
 

Sammanfattning Abstract 
Särskolan är idag en skolform för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med denna studie är att 
få ökad kunskap om och fördjupad förståelse för hur tillhörighet till särskolan kan upplevas och påverka 
identitetsutveckling hos elever med lindrig utvecklingsstörning. Studien är kvalitativ med hermeneutisk ansats 
och bygger på semi-strukturerade intervjuer med elever i gymnasiesärskolan. I studien framkommer att 
eleverna i gymnasiesärskolan upplever tillhörigheten tudelat. Samtidigt som särskolan upplevs som en trivsam 
och trygg miljö, positiv för social delaktighet och kunskapsmässig utveckling upplever de en skam och sorg 
över tillhörigheten som de därmed försöker att hemlighålla. Det framkommer även att tillhörigheten till 
särskolan kan påverka identitetsutvecklingen både positivt och negativt. Då den genom att vara anpassad efter 
elevens förutsättningar kan bidra till en positiv självbild kan den också bidra till identitetsförvirring då eleven 
för omgivningen hemlighåller tillhörigheten och därmed inte fullt ut kan ta till sig identiteten som elev i 
särskolan. 
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Inledning 
Gymnasiesärskolans uppdrag är att bidra till allsidig utveckling hos eleverna. Skolan är en 

kulturell och social mötesplats som ska vila på en demokratisk grund, stimulera och stärka 

elevernas tro på framtiden och på sig själva och också utveckla deras förmåga att delta i 

samhällslivet (Skolverket, Lpf 13). 

 

Tillhörigheten till särskolan som egen skolform kan av eleverna upplevas både negativt och 

positivt (Molin, 2004, Szönyi, 2005). Hur kan det inverka på identitetsutvecklingen? Hur 

påverkas eleverna i tonårstiden, den tid i livet som bedöms vara som mest känslig för 

utveckling av identitet, självbild, då man också funderar över hur man uppfattas av andra 

(Erikson, 1963)? 

 

Då jag har arbetat som lärare i särskolan ett antal år med elever i olika åldrar har jag mött 

elever som trivts men också elever som vantrivts och inte kunnat identifiera sig med att 

tillhöra skolformen och dess övriga elever. De elever som vantrivts har jag främst mött på 

högstadiet och i gymnasiet. De har visat och uttryckt att de lidit väldigt av att tillhöra 

särskolan vilket påverkat både dem själva och människor i deras närhet. Vissa elever i 

gymnasiesärskolan har till och med hemlighållit sin skoltillhörighet för delar av sin 

omgivning. Några elever i grundsärskolan har valt att sluta i lokalintegrerad särskoleklass för 

att istället gå individintegrerat i grundskolan. De har upplevt detta som positivt då de därmed 

fått gå i samma klass som sina kompisar. Detta har dock inte varit ett alternativ för eleverna i 

gymnasiesärskolan då möjligheten att gå individintegrerad i den skolformen inte funnits. 

Detta har medfört att några istället valt att hoppa av skolan.  

 

Under mina år som lärare i särskolan och även därefter har jag funderat mycket på hur man 

kan organisera skolan på bästa sätt för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Detta 

gäller särskilt elever med lindrig sådan eftersom det utifrån min erfarenhet är de som är mest 

medvetna om och funderar mest över sin funktionsnedsättning. Även om jag förstår att det 

finns lika många upplevelser av detta som elever vill jag genom detta arbete ta del av några 

av dem. Den egna upplevda förförståelsen tillsammans med den teoretiska förförståelsen har 

jag med mig in i studien och vid tolkningen av materialet. 
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Mot bakgrund av ovanstående har jag valt att göra en empirisk studie där jag vill få fram 

elevernas perspektiv. Genom elevintervjuer hoppas jag få kunskap om och fördjupad 

förståelse för hur elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan uppleva sin 

skolgång i gymnasiesärskolan. Jag har valt att intervjua elever i gymnasiesärskolan då de 

eleverna kan ha erfarenhet både av tidigare tillhörighet till grundsärskola men också av att ha 

blivit inskriven i skolformen vid övergången till gymnasiet. En ökad kunskap om deras 

upplevelser kan vara betydelsefullt när det gäller förståelse för eleverna och därmed bidra vid 

planering och utveckling av gymnasiala studier för elever med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning. Det skulle kunna bidra till idéer om anpassningar av utbildningen som 

förhoppningsvis skulle kunna öka trivsel och delaktighet och även förhindra att vissa elever 

väljer att hoppa av skolan. 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att få ökad kunskap om och fördjupad 

förståelse för hur tillhörighet till särskolan kan upplevas och påverka identitetsutvecklingen 

hos elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Mina frågeställningar är:  

 Hur upplever eleverna att gå i gymnasiesärskolan? 

 Hur kan tillhörigheten till särskolan påverka identitetsutvecklingen? 

Bakgrund 
I bakgrunden introduceras först särskolans framväxt och gymnasiesärskolans program som 

efterföljs av en presentation av pedagogiska och ideologiska perspektiv. Därefter presenteras 

definitioner av begreppen intellektuell funktionsnedsättning och identitet och vidare en 

beskrivning av identitetsutveckling hos personer med intellektuell funktionsnedsättning innan 

bakgrunden avslutas med en presentation av tidigare forskning inom ämnesområdet. 

Särskolans framväxt 

1842 infördes obligatorisk folkskola i Sverige (Grunewald, 2008). Alla barn skulle då följa en 

gemensam skolplan, men i verkligheten utestängdes barn med funktionsnedsättningar som 

inte kunde följa med i den ordinarie undervisningen. Då staten inte ansåg sig att ha ekonomi 

för att starta upp skolor för de ”sinnesslöa” barnen åtog sig Landstinget i slutet av 1800-talet 

att öppna skolhem för att bedriva undervisning med målet ”att omvandla odugliga och 

tärande barn till verksamma och närande” (sid. 55, Grunewald, 2008). Man började 
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nivåbestämma barn som ”bildbara” och ”obildbara”, där endast de ”bildbara” fick 

undervisning. Nivåindelningen har sedan levt kvar i form av grundsärskola och träningsskola. 

Den första undervisningen för sinnesslöa barn startades av privatpersoner och föreningar och 

Emanuella Carlbeck var den första som på privat initiativ öppnade sinnesslöskola i Göteborg 

1866 (Grunewald).  

 

1944 kom den första lagen om undervisning för ”bildbara sinnesslöa” SFS 1944:477 (Szönyi, 

2005). I takt med att den ordinarie undervisningen blev mer organiserad blev det för fler 

elever svårare att uppnå folkskolans kunskapskrav och antalet elever som avskildes från 

undervisningen ökade. Lösningen blev att de elever som ansågs vara ”bildbara sinnesslöa” 

skulle placeras i särskilda grupper med speciellt utformad pedagogik för att kunna 

tillgodogöra sig undervisningen. I verkligheten skapades inga sådana grupper i skolan utan 

undervisningen bedrevs på anstaltsliknande internat, vilket innebar att barnen till stor del 

växte upp på institution. Tilltron till segregerad undervisningsform var stor och sågs som en 

förutsättning för elevernas sociala och intellektuella utveckling enligt Szönyi. 

 

Undervisning i externatform ökade under 1950-talet och medförde att eleverna fick möjlighet 

att bo hemma. I Lagen om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna som kom 1954 

i SFS 1954:483 användes ordet särskola för första gången vilket medförde att undervisning 

stärktes och förvaring nedtonades (Szönyi, 2005). Personer med grav utvecklingsstörning 

ingick dock fortfarande inte i utbildningssystemet. Yrkeshem med olika yrkesinriktningar 

som exempelvis storkök, vaktmästeri och mekanik öppnades för dem i internatform 

(Skolverket, 2013). Kritik mot institutionsvård och segregerande verksamheter växte dock, 

vilket blev inledning till ett nytt ideologiskt förhållningssätt med integrering och 

normalisering som ledord. I samband med att Omsorgslagen, SFS 1967:940 infördes gavs 

alla barn rätt till utbildning oavsett grad av utvecklingsstörning. Skolhemmen ersattes av 

särskolan som delades upp i grundsärskola och träningsskola för de elever som tidigare 

ansetts som ”obildbara”. Särskolan integrerades i grundskolans lokaler vilket skulle bidra till 

ökad social delaktighet mellan individer med och utan funktionsnedsättning i skolan och 

därmed också i samhället i stort. Integreringsideologins målsättning var också att barn med 

utvecklingsstörning skulle ha möjlighet att växa upp och gå i skola i sin hemmiljö (Szönyi, 

2005).  
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Utbildningen i yrkeshemmen delades med tiden upp i verksamhetsträning, yrkesträning och 

yrkesundervisning utifrån elevernas förutsättningar. 1973 kom Läroplan för särskolan, Lsä 73 

vilken gällde både grundsärskolan och yrkessärskolan som var föregångare för 

gymnasiesärskolan. Grundsärskolan fick senare en ny läroplan Lsä 90 medan Lsä 73 fortsatte 

att gälla för yrkessärskolan fram till att Läroplanerna för de frivilliga skolformerna Lpf 94 

började gälla. Den läroplanen skulle vara gemensam för alla frivilliga skolformer. I och med 

Lpo 94, en gemensam läroplan för grundsärskola och grundskola och Lpf 94 omfattades 

särskolan av samma läroplaner som övriga skolformer (Skolverket, 2013).  

 

Avskaffande av särskolan har diskuterats och Carlbecksutredningen, SOU 2004:98 utredde 

särskolan och dess vara eller inte vara. Utredningen ledde inte till något sammanhållet 

skolsystem utan särskolan blev kvar som egen skolform (Frithiof i Barow & Östlund, 2012).  

 

Särskolan idag kan indelas i en obligatorisk och en frivillig del där den obligatoriska består 

av nio årskurser och innehåller grundsärskola för elever med lindrig utvecklingsstörning och 

träningsskola för elever med grav och måttlig utvecklingsstörning Den frivilliga särskolan 

innehåller gymnasiesärskola och särvux. Gymnasiesärskolans program är fyraåriga och består 

av nationella och individuella för de elever som inte kan följa ett nationellt. Möjlighet finns 

även till specialutformade program. Återigen har både grundsärskolan och gymnasiesärskolan 

fått separata läroplaner, Lgr 11 och Lpf 13. På särvux, särskild utbildning för vuxna kan 

personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada fortsätta att studera från det år 

de fyller 20 år. Utbildningen omfattar både grundläggande nivå motsvarande grundsärskola 

eller träningsskola och gymnasial nivå motsvarande gymnasiesärskolans nationella program 

(Skolverket, 2013). 

Gymnasiesärskolan 

Ungdomar som avslutat grundsärskolan eller grundskolan och inte har förutsättningar att 

klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en hjärnskada eller utvecklingsstörning kan 

ha sin utbildning i gymnasiesärskolan. Inför mottagande i gymnasiesärskolan kan det finnas 

behov av komplettering av tidigare underlag för att säkerställa om eleven tillhör målgruppen 

för gymnasiesärskolan. Hemkommunen gör då en utredning med en psykologisk, pedagogisk, 

medicinsk och social bedömning som får ligga till grund för beslutet (Skolverket, 2013). 

 

Gymnasiesärskolan har nio nationella program vilka ska förbereda eleverna för ett yrkesliv.  
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 Programmet för administration, handel och varuhantering. 

 Programmet för estetiska verksamheter. 

 Programmet för fastighet, anläggning och byggnation. 

 Programmet för fordonsvård och godshantering. 

 Programmet för hantverk och produktion. 

 Programmet för hotell, restaurang och bageri. 

 Programmet för hälsa, vård och omsorg. 

 Programmet för samhälle, natur och språk. 

 Programmet för skog, mark och djur. 

 

Alla elever på nationella program ska ha arbetsplatsförlagt lärande, apl minst 22 veckor för 

att få yrkeskunskaper. Möjlighet till lärlingsutbildning finns också för eleverna då de är ute 

på en eller flera arbetsplatser mer än hälften av utbildningstiden (Skolverket, 2013). 

 

De individuella programmen utgår från den enskilde elevens förutsättningar och behov 

utifrån följande ämnesområden. 

 Estetisk verksamhet. 

 Hem- och konsumentkunskap. 

 Idrott och hälsa. 

 Natur och miljö. 

 Individ och samhälle. 

 Språk och kommunikation. 

 

Elever som gått grundsärskolan kan också gå något av gymnasieskolans 

introduktionsprogram vilka är Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och 

Språkintroduktion. 

 

Intentionerna med den nya gymnasiesärskolan är bland annat att bidra till ökad delaktighet i 

samhället och ge en god förberedelse för kommande arbetsliv. Gymnasiesärskolan ska också 

ha ökad samverkan med gymnasieskolan och öppna för större flexibilitet och möjlighet att 

anpassa utbildningen utifrån elevens behov och önskemål. Eleven ska därmed kunna ha sin 

utbildning eller delar av den i gymnasieskolan eller att kombinera ämnesområden på 

individuellt program samtidigt som på nationellt (Skolverket, 2013).  
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Pedagogiska perspektiv 

Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) urskiljer inom det specialpedagogiska området 

två synsätt, ett kategoriskt och ett relationellt. Dessa innebär olika sätt att förstå, förklara och 

bemöta elevers svårigheter. Det kategoriska perspektivet syftar till att kompensera 

individuella brister, skolrelaterade svårigheter som kopplas till eleven. Eleven ses som 

avvikande och är den som ska förändras, ofta med segregerande lösningar. Man talar här om 

elever med svårigheter. Med ett relationellt perspektiv anses att svårigheterna uppstår i mötet 

mellan undervisning och elevens förutsättningar. Här fokuseras på att utforma och anpassa 

undervisningen för att möta elevens förutsättningar, gärna med inkluderande miljö. Här talar 

man om elever i svårigheter. Nilholm (2005) har lanserat ett tredje perspektiv, 

dilemmaperspektivet som utgår från de dilemman som uppstår då det inte finns ett uppenbart 

svar på hur man bäst bör handla och som skolan måste hantera för att anpassa och möta 

elevers olikheter. 

Ideologiska perspektiv 

Integrering/inkludering 
Integreringsmålet har enligt Szönyi (2005) lyfts fram i flera internationella och nationella 

beslut, deklarationer och lagar som Sverige ställt sig bakom och som återspeglas i skolans 

läroplaner. Detta betonar att undervisningen ska göras tillgänglig för alla elever med endast 

tillfälliga undantag och att alla elever ska ges möjlighet att delta i ordinarie undervisning. 

Exempel är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, SFS 1993:387 och 

FN:s Standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning 

vilka tar upp människors rätt till inflytande och delaktighet, allas lika värde och rätt till lika 

förutsättningar och möjligheter i livet. Salamancadeklarationen från 1994 uttrycker att barn i 

behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor och att gemensamma skolor är ett 

bra sätt att motverka diskriminering. I Salamancadeklarationen började också enligt Szönyi 

begreppet inclusion att användas för att betona vikten av inkluderande undervisning för alla 

elever. Synen på hur man förklarar och förstår elevers skolsvårigheter har fått en större 

betydelse i strävan mot en inkluderande skola (Szönyi). 

 

Persson (2008), men även Brodin och Lindstrand (2010), anser att integrering innebär att 

eleven endast är närvarande fysiskt, vilket inte är tillräckligt. De anser att det krävs mer än 

fysisk placering i en klass för att en elev ska kunna ha möjlighet att ingå i en meningsfull 
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social gemenskap. Emanuelsson (i Tössebro, 2004) anser att integrering också har föregåtts 

av segregering. 

 

Brodin och Lindstrand (2010) tar upp olika former av integrering.  

 Individintegrering. Innebär att en elev med funktionsnedsättning placeras i en grupp 

med elever utan funktionsnedsättning. 

 Gruppintegrering. Innebär att 3-5 elever med liknande eller avvikande 

funktionsnedsättning placeras i en vanlig klass. 

 Lokalintegrering. Innebär att en eller flera klasser med till exempel särskoleelever 

finns placerad på en grundskola. 

 Funktionell integrering. Innebär att elever i grundskolan och i till exempel särskolan 

har vissa aktiviteter gemensamt. 

 

Haug (1998) delar upp integrering i segregerande och inkluderande integrering. Segregerande 

integrering innebär enligt Haug att vissa elever som är i behov av särskilt stöd skiljs från 

andra elever. Deras undervisning sker i särskild undervisningsgrupp utanför klassen, i 

särskola eller på institution. Här blir skillnaden mellan specialundervisning och undervisning 

påtaglig. Inkluderande integrering innebär enligt Haug att elevens undervisning sker i 

ordinarie klass och anpassas till denne. Tanken är att eleven är en naturlig del av samhället 

och då också ska vara det i skolan. Även Persson (2008) beskriver en inkluderande skola som 

en skola där alla elever med och utan funktionsnedsättning går tillsammans och är en del av 

en helhet. Där har alla möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar och allas bidrag ses som 

en tillgång. Enligt Persson kom begreppet till i slutet av 1980-talet i USA och innebar att 

högre krav ställdes på att verksamheter i skola och övriga samhälle anpassades för att öka 

möjligheten till delaktighet, meningsfullhet och gemenskap för alla. Aktivt deltagande och 

inte endast fysisk placering är vad inklusion står för enligt Brodin och Lindstrand (2010). De 

anser att begreppet har skapats för att innehålla något mer än vad integrering gör. 

Emanuelsson (i Tössebro, 2004) menar att undervisningen i en inkluderande verksamhet 

planeras och genomförs så att den inom ramen för den gemensamma gemenskapen kan möta 

alla elevers behov. 

 

För att kunna bygga ett demokratiskt samhälle där alla tillsammans ska kunna vara delaktiga i 

samhället krävs en demokratisk grund redan i skolan anser Haug (1998). Han framhåller att 
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en inkluderande verksamhet kan bidra till detta då alla i en sådan utifrån sina förutsättningar 

har möjlighet att delta och påverka. Studier visar dock att en inkluderande verksamhet kan ha 

både positiva och negativa effekter på kunskaps- och social utveckling (Tideman 1998, 

Emanuelsson 2004, Nilholm, 2006 mfl). Nilholm (2006) lyfter de positiva faktorerna med att 

barn i en inkluderande verksamhet övas i att fungera med alla sorters människor då en sådan 

miljö speglar samhället, och därmed förhindrar kategorisering och segregering. Nilholm för 

även fram negativa aspekter och menar att inkluderade särskoleelever ofta har en dålig social 

situation i skolan, att inkludering inte håller i längden utan endast i de lägre åren och att 

barnen inte får rätt stöd av speciallärare med specifik kompetens. Även Rosenqvist (i 

Tideman, 2000) menar att individintegrerade särskoleelever kan känna sig utsatta och 

mobbade.  

Normalisering 
Normalisering har tillsammans med integrering varit och är fortfarande handikappideologiska 

ledstjärnor enligt Tideman (2000). Från början var normaliseringsprincipen ett led i att 

förbättra institutionerna för personer med intellektuell funktionsnedsättning som levde 

åtskilda och under sämre levnadsförhållanden än övriga i samhället. Utgångspunkten var då 

att dessa personer hade rätt till samma standard och levnadsvillkor som andra medborgare. 

Normaliseringsbegreppet syftar sålunda till att skapa förutsättningar för ett normalt liv för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning och understryker betydelsen av vanliga 

livsvillkor. Utgångspunkten är att tillgängliggöra miljö och normalisera villkoren utan att 

förändra individerna. Personer med funktionsnedsättning ska genom lagstiftning ha speciellt 

stöd och service och därmed få likvärdiga villkor med andra och så normala förutsättningar 

som möjligt. Alla människor oavsett om de har funktionsnedsättning eller inte ska ha samma 

förutsättningar och möjligheter att leva ett vanligt liv. Levnadsvillkor i form av arbete, 

boende, ekonomi och dylikt ska alltså vara på samma nivå för personer med till exempel 

intellektuell funktionsnedsättning som för andra i samhället (Tideman, 2000). 

Delaktighet 
Delaktighet definieras i Nationalencyklopedin (www.ne.se, 140330) som att ha del i något. 

Enligt Molin (2004) anser vissa att delaktighet är detsamma som integrering medan andra 

anser att det handlar om att tillgängliggöra samhället och att det är individers engagemang i 

detta som utgör delaktighet. Delaktighetsbegreppet ger då uttryck för att människor med 

funktionshinder förväntas att delta aktivt i samhällslivet. Inom den svenska handikappolitiken 

har delaktighetsbegreppet en framskjuten plats där det betonas att samhället ska utformas så 

att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga. Enligt Molin är rätten 

http://www.ne.se/


12 

 

till delaktighet en demokratisk grundtanke som ska förhindra utanförskap hos personer med 

funktionsnedsättning. Vidare framhåller Molin att delaktighet kan betyda olika saker för olika 

personer och innebära både aktiv och passiv handling. Det kan handla om att göra saker 

tillsammans med andra. Det kan också handla om att vara med i olika sammanhang och vara 

engagerad i något utan att delta med andra och istället göra saker på egen hand. Delaktighet 

kan innebära att ha inflytande och vara delaktig i beslut och även handla om identitet och 

tillhörighet. Molin anser att social och/eller fysisk tillgänglighet är en förutsättning för 

delaktighet.  

Intellektuell funktionsnedsättning 

Personer med denna funktionsnedsättning har genom historien benämnts på olika sätt. Idiot, 

sinnesslö, efterbliven, utvecklingshämmad, begåvningshandikappad, psykiskt efterbliven, 

psykiskt utvecklingsstörd, intellektuellt funktionshindrad är några av dem (Grunewald, 2008).  

I dag framhålls att funktionsnedsättningen måste ses i relation till de krav och förutsättningar 

som finns i omgivningen och uppfattas inte endast som en egenskap hos individen. Hur 

funktionshindrad en person är beror på miljö och bemötande från omgivning. 

Funktionsnedsättningen medför en långsammare utvecklingstakt under barn- och 

ungdomsåren, den finns med hela livet och innebär en nedsatt intellektuell och adaptiv 

förmåga. Den adaptiva förmågan handlar om att kunna klara sin vardag och anpassa sig till 

omgivningen, exempelvis att kunna hantera pengar och sköta ett hem. Det finns olika grader 

av intellektuell funktionsnedsättning, från lindrig till grav (SOU 2011:8). Lindrig: IQ 55-70, 

måttlig: IQ 40-55, svår: 25-40, grav: IQ ˂ 25 (Granlund & Göransson, 2012). Gemensamt för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning är att de förstår och uppfattar sin omvärld på 

ett mer konkret sätt än vad andra gör (SOU 2011:8).  

 

En elev som bedöms att inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av 

intellektuell funktionsnedsättning ska enligt Skollagen (2010: 800, 7 kap., 5 §) skyndsamt 

genomgå en utredning inför ett eventuellt mottagande i grundsärskolan. Utredningen ska 

omfatta fyra bedömningar, pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social. Under 

utredningens gång är det viktigt att kommunicering sker med barnets vårdnadshavare. 

 

Utvecklingsstörning är det begrepp som idag används i skolans styrdokument, men då min 

uppfattning är att många elever i särskolan uppfattar det som negativt väljer jag att använda 
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intellektuell funktionsnedsättning i mitt arbete. Jag anser också att det bättre beskriver att det 

är en funktionsnedsättning bland andra. 

Identitet 

Enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se, 140330) definieras identitet som självbild, 

medvetenhet om sig själv som en unik individ. 

Identitetsutveckling hos personer med intellektuell 
funktionsnedsättning 

Identitetsutvecklingen hos personer med intellektuell funktionsnedsättning sker som hos alla 

andra i ett samspel med andra där grunden är den psykologiska och sociala livsmiljön 

tillsammans med personens biologiska förutsättningar. Utvecklingen av identiteten påverkas 

av de livsvillkor som råder och det bemötande man får (Thunman i Bakk & Grunewald, 

2004). Thunman anser att funktionsnedsättningen kan påverka identitetsutvecklingen negativt 

under tonårstiden då den kan begränsa möjligheterna till frigörelse från familjen, 

psykologiskt, socialt och praktiskt, då ungdomen kan vara beroende av extra stöd från 

familjen. Många ungdomar blir under den här perioden då de vill frigöra sig och planera för 

framtiden medvetna om sin funktionsnedsättning och vilka konsekvenser den kan medföra 

när det gäller exempelvis studier och arbete. Detta kan naturligtvis leda till många 

funderingar och känslor. Medvetenheten om funktionsnedsättningen, beroendeställningen och 

insikten om att vara annorlunda kan bidra till stark ilska, sorg och besvikelse. Dessa känslor 

kan även finnas hos personer i omgivningen som också känner osäkerhet inför framtiden och 

inte vet hur de kan hjälpa ungdomen. De kanske då försöker avleda den unga människans 

tankar från problemen istället för att tillåta hen att vara ledsen och arg vilket kan öka 

förvirringen kring identiteten menar Thunman. 

 

Tidigare forskning 

Molin (2004) har i sin avhandling undersökt vad delaktighet kan innebära för ungdomar som 

går i särskolan. En del av den består av en fältstudie där han genom observationer och 

intervjuer med elever, skolpersonal och skolledare undersökt på vilket sätt olika 

delaktighetsformer framträder i vardagliga skolsituationer för en grupp ungdomar i 

gymnasiesärskolan. De former av delaktighet som Molin såg i studien var formell 

tillhörighet, aktivitet, makt, interaktion, informell tillhörighet, autonomi och engagemang. 

Det framkom också att delaktighet i särskolan inte för alla elever var något positivt, vissa 

http://www.ne.se/
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elever valde bort aktiviteter i särskolan för att visa sin tillhörighet till något annat som inte 

var förknippat med särskolan. Elever i undersökningen upplevde både delaktighet och 

utanförskap och för vissa innebar tillhörigheten till särskolan ett hot för självbilden.  

 

Szönyi (2005) har i sin avhandling genom intervjuer med och observationer av elever från de 

första skolåren till gymnasiesärskolan utforskat vad det innebär att gå i särskola. I Szönyis 

studie står särskoleelevernas egna berättelser i centrum och hon utgår därmed ifrån elevernas 

inifrånperspektiv. I undersökningen framkom att eleverna upplevde både delaktighet och 

utanförskap. Tillhörigheten till särskolan upplevdes av de flesta som positiv samtidigt som 

det framkom en önskan om att vara en vanlig elev och tillhöra den vanliga skolan. I Szönyis 

studie framkom hos eleverna en strävan efter att vanliggöra det som av andra uppfattades som 

avvikande. Tre typer av vanliggörande framträdde. Radikalt vanliggörande vilket innebär att 

sträva efter att umgås med ”vanliga” och helt ta avstånd från särskild omsorg och särskilda 

rättigheter. Omsorgsrelaterat vanliggörande som består av att utföra samma aktiviteter som 

andra ungdomar i skola och på fritid, men då i särskilt organiserad verksamhet. 

Framtidsinriktat vanliggörande där eleverna ser sin funktionsnedsättning som tillfällig och 

övergående när de lämnar skolans värld. Hos eleverna i gymnasiesärskolan framkom vikten 

av att hävda vanligheten extra tydligt. Eleverna i gymnasiesärskolan upplevde den sociala 

och uppgiftsorienterade delaktigheten i särskolan som positiv men den medförde också en 

konflikt med funderingar över vem man är och hur man uppfattas av andra. Funderingar över 

framtiden blev också särskilt tydligt hos gymnasiesärskolans elever.  

 

Jones (2012) har undersökt hur ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning uppfattar 

sig själva utifrån den stämpel de fått som funktionsnedsatta och hur det påverkar deras 

självbild. Flertalet av de intervjuade eleverna identifierade sig som funktionsnedsatta medan 

några inte gjorde det utan tog avstånd från att de hade en intellektuell funktionsnedsättning 

och även från övriga elever i klassen och ansåg att de själva var felplacerade i särskolan. 

Jones kom också fram till att vid uppbyggandet av självförtroende och självkännedom är 

föräldrarnas support och familjens ekonomiska status viktiga faktorer. 

 

Mineur (2013) har följt en grupp elever i gymnasiesärskolan under två år med syftet att öka 

kunskapen om elevers erfarenheter av sin skolvardag och tillhörighet till gymnasiesärskolan. 

Hon kom fram till att eleverna upplevde trygghet och stöd och omsorg från personalen. Men 

att samma saker som leder till trygghet hos eleverna även skapar osäkerhet då omsorgen får 
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dem att fundera över hur de uppfattas av andra. Hon såg också att skolformen markerar ett 

annorlundaskap och att det fanns en särskild ”vi i särskolan”-kultur hos skolorna i studien. 

Detta synliggör skolformens komplexitet, bland annat i förhållande till hur 

funktionsnedsättningen både konstrueras och reduceras i gymnasiesärskolan.  

Teoretisk ram 
Teorier utgör en grund och en ram i forskningsarbetet och används vid tolkning av resultat 

och för att förstå företeelser (Bryman, 2011).  

 

Jag har valt att använda Bronfenbrenners utvecklingsekologi som teori för att beskriva hur 

olika system kan forma elevens utveckling och Eriksons identitetsteori för att beskriva 

identitetens utveckling med fokus på ungdomsåren.  

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 

Bronfenbrenner (1979) ser människans utveckling som en produkt av den omgivande miljön. 

Då jag är intresserad av hur tillhörighet till och miljön i särskolan kan påverka elevens 

identitetsutveckling anser jag den lämplig att ha som teoretisk ram i mitt arbete. 

 

Bronfenbrenner (1979) betonar samspelet mellan individ och omvärld och anser att 

utvecklingen måste ses i hela sitt sammanhang och att den är en produkt av samspelet mellan 

individ och miljö. Han anser att människan är aktiv till sin natur och därmed skapar sin miljö 

samtidigt som miljön också är aktiv och föränderlig. Detta bidrar till interaktion mellan miljö 

och individ och att båda anpassar sig till varandra. För att förstå utvecklingen menar 

Bronfenbrenner att människan ska studeras i sin naturliga miljö. Han anser att miljömässiga 

och biologiska förutsättningar är lika viktiga för utvecklingen, men att fokus ska ligga på 

samspelet mellan arv och miljö. Miljön beskrivs av Bronfenbrenner som fyra 

sammanhängande system på olika nivåer. Systemen benämns mikro, meso, exo och makro 

och anses påverka personens utveckling genom direkt och indirekt kontakt. Fokus lägger 

Bronfenbrenner på närmiljöerna, alltså hur processer i mikro- och mesosystemen påverkar 

individens utveckling.  

 

Bronfenbrenner (1979) definierar utveckling som en bestående förändring hos individen i 

sättet att uppfatta och agera. Förändringarna, utvecklingen sker som ett resultat av de miljöer 

och relationer individen utsätts för och interagerar med. Enligt Bronfenbrenner handlar det då 
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inte om psykologiska processer som inlärning, tänkande, perception och motivation utan 

fokus ligger istället på innehållet av dessa, som vad individen lär in, uppfattar, önskar, fruktar 

och tänker på. Bronfenbrenner betonar individens uppfattade verklighet och hur den växer 

fram i medvetandet genom aktiv inblandning i social och fysisk miljö. 

 

 Human development is the process trough which the growing person acquires a more  

 extended differentiated, and valid conception of the ecological environment, and becomes 

 motivated and abel to engage in activities that reveal the properties of, sustain, or 

 restructure that environment at levels of similar or greater complexity in form and 

 content. 

 (Bronfenbrenner, 1979, sid. 27.) 

 

Viktigt enligt Bronfenbrenner är att studera ekologiska övergångar i individens miljö då de 

anses ha stor påverkan på utvecklingen. Dessa är tillfällen eller perioder då förändringar i 

aktiviteter, relationer eller roller inträffat som exempelvis att börja skolan, få ett syskon, 

föräldrars skilsmässa och dylikt.  

 

För att beskriva hur processer och strukturer i avlägsen och nära miljö påverkar 

utvecklingsförloppet under hela livet har Bronfenbrenner utvecklat en serie av teoretiska 

hypoteser, propositioner och definitioner att ha som stöd i utvecklingsekologisk forskning. 

Hypoteserna uttrycker antaganden om samband och processer, propositionerna formulerar 

vissa styrande utgångspunkter och definitionerna tar upp och klargör grundläggande begrepp 

och deras innebörd. 

 

Bronfenbrenners olika system 
Mikrosystemet  

Mikrosystemet utgörs av individens närmiljö och är den första och innersta nivån. 

Närmiljöerna kan bestå av exempelvis familj, skola, kamratgrupp och arbetsplats. I en 

närmiljö utvecklas ett flertal relationer som påverkar individens utveckling. Ålder kan 

påverka vilka och hur många mikrosystem individen ingår i. Det lilla barnet exempelvis 

börjar med att ingå i familjen för att sedan utöka med att ingå i fler närmiljöer. 

 

 A microsystem is a pattern of activities, roles, and interpersonal relations  

 experienced by the developing person in a given setting with particular 

 physical and material characteristics. 

 (Bronfenbrenner, 1979, sid.22) 
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Aktiviteter, roller och relationer anses av Bronfenbrenner vara de viktigaste faktorerna i 

microsystemen. Dessa anses vara konkreta uttryck för barnets utvecklingsnivå och bidra till 

barnets utveckling. Det är därför i ekologisk forskning på mikrosystemnivå viktigt att studera 

vad man gör och hur man gör, vilket gäller både den utvecklande individen och människorna 

i omgivningen. Detta för att upptäcka olika roller och förekommande sociala relationer. 

 

Mesosystemet 

Den andra nivån, mesosystemet består av kopplingar, relationer mellan de olika närmiljöerna 

eller mikrosystemen. För att förstå hur personens utveckling är beroende av och påverkas av 

dessa relationer är det viktigt att vara medveten om dem. Ju fler positiva och stödjande 

kontakter det finns mellan olika närmiljöer som individen ingår i angående aktiviteter, roller 

och relationer desto större positiv betydelse har det för utvecklingen. Exempelvis är ett barns 

möjlighet till koncentration och lärande i skolan inte endast beroende av vad som sker i 

skolan. Även relationen mellan hem och skola, miljö i hemmet, stöd från föräldrar och dylikt 

påverkar. 

 

 A mesosystem comprises the interrelations among two or more settings in which 

 the developing person actively participates (such as, for a child, the relations 

 among home, school, and neighbourhood peer group; for an adult, among family 

 work and social life). 

 (Bronfennbrenner, 1979, sid. 25) 

 

Exosystemet 

Exosystemet vilket är den tredje nivån utgörs av miljöer som individen själv inte har 

direktkontakt med, men som ändå ger konsekvenser och påverkar dess utveckling direkt eller 

indirekt. Exempel på detta kan vara föräldrars arbetsförhållanden eller kommunens 

familjestöd.  

 

 An exosystem refers to one or more settings that do not involve the developing 

 person as an active participant, but in which events occur that affect, or are 

 affected by, what happens in the setting containing the developing person. 

 (Bronfenbrenner, 1979, sid. 25) 

 

Makrosystemet 

Den fjärde nivån i Bronfenbrenners modell är makrosystemet. Detta utgörs bland annat av de 

generella dragen i ett samhälle. Exempelvis centralt fattade beslut inom skolpolitik som kan 

innebära positiva eller negativa konsekvenser för den enskilde individen eller familjen.  
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 The macrosystem refers to consistencies, in the form and content of lower-order 

 systems (micro-, meso- and exo-) that exist, or could exist, at the level of the 

 subculture or the culture as a whole, along with any belief systems or ideology 

 underlying such consistencies. 

 (Bronfenbrenner, 1979, sid. 26) 

Eriksons psykosociala teori 

Erikson (1963) har delat in människans hela liv i åtta utvecklingsfaser som alla ska gås 

igenom från spädbarnsålder till ålderdom. Han anser att vi har en identitet när vi själva vet 

vilka vi är och hur andra ser på oss, vilket också ska stämma överens med hur vi ser på oss 

själva. De olika utvecklingsfaserna sker i en förutbestämd ordning och kännetecknas var och 

en av en speciell kris då man möter speciella problem. Inom varje fas finns två poler, en 

positiv och en negativ mellan vilka krisen utspelar sig. Hur krisen och problemen bearbetas 

och löses blir avgörande för om utvecklingen i varje fas utmynnar i en negativ eller positiv 

påverkan på hur identiteten formas. Positiva erfarenheter bör överväga de negativa för att 

utvecklingen ska bli tillfredställande. Mekanismer från tidigare stadier kan enligt Erikson 

återkomma i senare stadier. Den utvecklingsfas jag i första hand kommer att fokusera på är 

Identitet kontra splittring då den behandlar ungdomsåren där mina informanter befinner sig, 

men jag kommer även att beröra faser innan då de påverkar den fortsatta utvecklingen.  

 

Eriksons åtta utvecklingsfaser 
1. Grundläggande tillit kontra grundläggande misstro 

Spädbarnets utveckling. Beroende på erfarenheterna från omgivningen under denna 

period kan barnet utveckla en känsla av tillit och lita på sin omgivning eller tvärtemot 

utveckla en misstro.  

 

2. Självständighet kontra blygsel och tvivel 

Det lilla barnet som nu börjar bli mer rörligt och självständigt kan utifrån erfarenheterna 

av vilket bemötande det får här utveckla en känsla av tro på sin förmåga, en 

självständighet eller motsatsen att tvivla på sin förmåga och blygsel. 

 

3. Initiativ kontra skuldkänslor 

Barnets förmåga till att ta egna initiativ har ökat. Beroende på om bemötandet av barnets 

initiativförmåga är uppmuntrande eller hämmande fortsätter initiativförmågan att 

utvecklas eller istället hämmas barnet och får skuldkänslor. 
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4. Arbetsflit kontra underlägsenhetskänslor 

Barnet har här uppnått skolåldern vilket medför att det får lära sig att samarbeta och att 

flit och prestation premieras. Om barnet finner sig tillrätta utvecklas arbetsflit, om inte 

kan barnet misströsta om sin förmåga och status bland kamrater, vilket kan leda till känsla 

av oduglighet och underlägsenhetskänslor. 

 

5. Identitet kontra splittring av rollerna 

Ungdomsåren då barnet närmar sig vuxenlivet och ska skapa en egen identitet. Här 

ifrågasätts den tidigare identiteten. Funderingar sker över vem man är, vem man skulle 

kunna vara och hur man uppfattas av andra. Ungdomen börjar även fundera över yrkesval 

och framtid. Söker sin roll hos olika grupper med olika normer och värderingar och 

kamratgruppen blir här extra viktig. Snabb fysisk mognad tillsammans med att ungdomen 

befinner sig mellan barn och vuxen bidrar till ifrågasättande av sin tidigare identitet. Om 

den unge lyckats lösa kriserna i tidigare faser på ett positivt sätt ökar förutsättningarna att 

klara av även denna kris, men det kan också vara så att vissa ungdomar åter få kämpa sig 

igenom tidigare fasers kriser. Samspelet med andra ungdomar och vuxna påverkar om det 

blir en positiv utveckling av ungdomskrisen eller inte. En positiv utgång är att identiteten 

fås ihop på ett bra sätt, i annat fall kan resultatet bli en rollsplittring och identitetskris. 

 

6. Närhet kontra isolering 

Här tas klivet in i vuxenlivet på riktigt. Man kan här vara mogen att ge upp sin 

individualitet och utveckla förmågan till intimitet, kärlek och vänskap och skapa familj. 

Positiv utveckling är att personen utvecklar förmågan till att skapa närhet till andra medan 

motsatt utveckling blir isolering. 

 

7. Produktivitet kontra stillastående 

Fokus flyttas från den egna personen till att skapa goda förutsättningar för nästa 

generation. Negativ utveckling av krisen leder till stillastående intresse för sig själv och 

en oförmåga att tänka på andra medan en positiv utveckling leder till att vara generös och 

produktiv för dem som kommer efter. 

 

8. Jagintegritet kontra förtvivlan 
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Hos den åldrande människan kan utvecklingen leda till integritet med förmågan att se 

tillbaka och summera sitt liv och se det som meningsfullt och känna sig tillfreds med den 

man blivit med motsatsen att sakna integritet och känna förtvivlan för livet som varit. 

 

Utvecklingsprocessen är enligt Erikson epigenetisk, vilket innebär att den är förutbestämd 

och sker stegvis i olika stadier vilka samverkar och är beroende av varandra. Erikson 

menar att det sker i samverkan mellan jagutveckling, kroppslig utveckling och social 

miljö. 

Metod 

Ansats 

Jag har valt att använda en kvalitativ metod med hermeneutisk ansats då jag vill få tillgång 

till elevernas egna upplevelser av sin skolgång i gymnasiesärskolan. Att arbeta kvalitativt 

innebär enligt Bryman (2011) att forskaren utgår från deltagarens perspektiv och strävar efter 

att förstå den sociala verkligheten med dennes ögon, forskaren har ett tolkande synsätt. I 

kvalitativa intervjuundersökningar är det som sägs om något det som är viktigt (Bryman).  

 

Hermeneutisk ansats är lämplig att använda då det handlar om att få tillgång till människans 

egna upplevelser av fenomen (Westlund i Fejes & Thornberg, 2012). Hermeneutiken handlar 

enligt Westlund om att tolka, förstå och förmedla upplevelser. Jag har valt hermeneutisk 

ansats för att jag vill tolka, förstå och förmedla just de utvalda elevernas egna upplevelser och 

verklighet. Jag har därför således valt bort andra ansatser som till exempel fenomenologi och 

fenomenografi då mitt syfte inte är att leta efter essensen i elevernas upplevelse eller deras 

varierade uppfattningar av ett fenomen.  

 

För att läsaren ska känna till forskarens förförståelse rekommenderas att den skrivs ned och 

tydliggörs i arbetet (Westlund i Fejes & Thornberg, 2012). Min förförståelse består av att jag 

arbetat ett antal år i särskolan med elever i olika åldrar och där mött elever som både trivts 

och vantrivts i skolformen. Denna förförståelse har påverkat mitt val av forskningsområde 

och finns med mig in i studien och vid analys och tolkning av materialet. 
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Datainsamling 

Urval och tillträde 
Jag har valt att intervjua sex elever. Vid mitt urval har jag använt målinriktat urval där 

forskaren gör sitt urval och val av informanter utifrån en vilja att intervjua personer som är 

relevanta för forskningsfrågan (Bryman, 2011). Eftersom mitt syfte är att få kunskap om och 

fördjupad förståelse för hur elever med lindrig utvecklingsstörning i gymnasiesärskolan kan 

uppleva sin tillhörighet till skolformen och påverkas av den i sin identitetsutveckling är det 

elever i gymnasiesärskolan jag önskat intervjua. Jag valde då att kontakta en 

gymnasiesärskola där jag tidigare haft kontakt med lärarna. Första kontakten var genom 

telefonsamtal med rektor och arbetslag i gymnasiesärskolan då jag informerade om 

undersökningen och frågade om det var möjligt att intervjua elever. Då samtycke fanns från 

rektors och arbetslagets sida diskuterades hur förfrågan och information skulle ske till elever 

och vårdnadshavare och hur deras samtycke skulle inhämtas. Detta är särskilt viktigt då det 

gäller undersökningar med barn och ungdomar (Stensmo, 2002). Angående urvalet av elever 

kom vi överens om att lärarna skulle välja ut sex elever att informera och fråga om intresse 

för deltagande, då min önskan var att få intervjua både elever som trivs och inte trivs i 

skolformen. Då sex elever visat intresse och tackat ja till att bli intervjuade kom vi överens 

om att jag skulle skicka skriftlig information och intervjuförfrågan med samtycke för elever 

och vårdnadshavare till lärarna så skulle de vidarebefordra dessa. Lärarna skulle då också 

informera aktuella elever om frivilligt deltagande och avpersonifiering.  

 

I kontakten med skolan bad jag om att få låna ett ostört rum för att utföra intervjuerna. Detta 

rekommenderas vid intervjustudier då intervjun bör ske i en lugn miljö där samtalet kan ske 

ostört och eleven kan känna sig trygg med att ingen annan hör, men även för att få god 

kvalitet på bandinspelningen (Bryman, 2011).  

 

När elever och vårdnadshavare samtyckt fick jag elevernas kontaktuppgifter, kontaktade dem 

och bokade in tillfällen för intervjuerna på skolan. 

Förarbete 
Eftersom jag vill få veta elevernas upplevelser av att vara elev i gymnasiesärskolan har jag 

valt intervjuer som datainsamlingsmetod. Detta är också den vanligaste metoden i kvalitativ 

forskning då forskaren vill ha detaljerade och fylliga svar och intervjun kan utgöra den enda 

datainsamlingsmetoden (Bryman, 2011). Ett flertal intervjuformer finns att välja på. Jag har 

valt semi-strukturerad intervju, där jag skapat en intervjuguide med teman att beröra utifrån 
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undersökningens syfte men med möjlighet att vara flexibel och låta intervjun röra sig i olika 

riktningar beroende på vad intervjupersonen berättar. Även frågor som inte finns med i 

intervjuguiden kan då ställas för att följa upp intressanta teman som uppkommer vid intervjun 

(Bryman). Jag har strävat efter att skapa en ordning på teman och frågor så att de ska följa 

varandra på ett bra sätt, att använda ett för eleverna begripligt språk och att inte ställa ledande 

frågor. Som stöd vid utformandet av frågorna i intervjuguiden har jag haft Kvales (1997) 

förslag på olika frågekategorier: inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, 

preciserande frågor, direkta frågor, indirekta frågor, strukturerande frågor, tystnad och 

tolkande frågor.  

 

Innan intervjuerna utfördes gjordes en pilotintervju, vilket rekommenderas för att testa 

intervjuguide och öva på själva intervjusituationen (Bryman, 2011). Denna pilotintervju 

utfördes på en ungdom utan intellektuell funktionsnedsättning och medförde inte några 

förändringar av intervjuguiden och data från den har inte använts i arbetet. 

Genomförande 
Intervjuerna genomfördes i ett enskilt ostört rum på skolan, dels för att säkerställa god 

kvalitet på bandinspelningen, dels för att eleverna skulle kunna känna sig trygga med att 

ingen annan kunde höra samtalet. Eftersom jag är intresserad av elevernas egna upplevelser 

var det självklart med enskilda intervjuer där eleverna inte påverkas av varandra, vilket skulle 

kunna ske vid gruppintervju.  

 

Intervjuerna spelades in på band vilket rekommenderas för att få med de intervjuades egna 

ord (Dalen, 2013). Fördelarna med att spela in intervjuerna är att detta ger en möjlighet att ta 

del av både hur intervjupersonen uttrycker sig och vad de säger (Bryman, 2011). 

 

För att skapa en god intervju har jag haft Kvales (1997) kriterier för en framgångsrik 

intervjuare i åtanke. Vid varje intervjutillfälle har jag presenterat mig själv och informerat 

eleverna om syftet med intervjun och undersökningen, hur och vad intervjun ska användas till 

samt var det färdiga arbetet kommer att finnas. Jag har klargjort för eleverna att alla 

personuppgifter behandlas konfidentiellt och också överlämnat mitt namn skriftligt för att 

möjliggöra för eleverna att finna arbetet och ha möjlighet att ta kontakt om frågor skulle 

uppkomma efter intevjutillfället. I samtalet har jag strävat efter att anpassa språket, tala 

tydligt, ställa begripliga frågor, vara vänlig och visa hänsyn genom att tänka på 

informanternas samtalsstil och vara uppmärksam på hur saker sägs för att kunna följa upp och 
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ställa följdfrågor. Intervjusituationen har inletts med lättsamt prat för att skapa en avslappnad 

och trygg stämning. Dalen (2013) menar att det är särskilt viktigt vid intervjuer med barn för 

att få dem att känna sig accepterade och bekräftade, vilket är en förutsättning för att de ska 

vilja dela med sig av sina upplevelser. Extra viktigt vid barnintervjuer är också att ha en 

accepterande attityd och visa intresse och engagemang för barnet och dess budskap anser 

Dalen. Vid intervjuerna har jag avslutningsvis frågat eleverna om de haft något att tillägga 

eller haft några frågor eller funderingar kring intervjun. Vid barnintervjuer är avslutningen 

extra viktig enligt Dalen, speciellt då svåra saker kan ha kommit upp är det viktigt att ta hand 

om och ge stöd åt barnet, eller säkerställa att någon annan gör det. Eleverna jag har intervjuat 

betraktas inte som barn men då de på grund av sin funktionsnedsättning åldersmässigt kan 

ligga under sin åldersnivå har jag haft det i åtanke. Jag har efter intervjun informerat eleverna 

om att jag pratat med särskolans personal om att intervjuerna kan väcka jobbiga känslor och 

minnen och att elever kan ha behov av att prata om detta. Personalen är förberedd på detta 

och redo att ge stöd eller se till att någon annan gör det. 

 

Vid intervjutillfällena har jag också haft en anteckningsbok där jag kunnat föra ned 

anteckningar om yttre förhållanden. Detta rekommenderas då det under forskningsprocessen 

är viktigt att beskriva så mycket som möjligt av vad man som forskare registrerar vid 

intervjun, då analysprocessen vid kvalitativa studier startar redan då (Dalen, 2013). 

Efterarbete 
De inspelade intervjuerna som tillsammans uppgick till cirka 5 timmar har jag själv 

transkriberat en och en direkt efter intervjutillfället. Att forskaren själv transkriberar 

intervjuerna rekommenderas då det är ett unikt tillfälle att bekanta sig med materialet, vilket 

kan vara till nytta vid analysen (Dalen, 2013). Det finns inga givna regler för hur 

transkribering ska gå till, det avgörande är vad man ska använda utskriften till (Kvale, 1997). 

Då jag omvandlat talspråk till skriftspråk har jag gjort det så ordagrant som möjligt, pauser, 

verbala känslouttryck och betoningar har också återgivits. 

Analys 

Informanternas uttalanden ska vid tolkningen sättas in i ett sammanhang, en helhet och ett 

djupare meningsinnehåll än det som omedelbart uppfattas ska sökas (Dalen, 2013). Mellan 

del och helhet ska en växelverkan ske i den hermeneutiska cirkeln. Den ska pågå under hela 

den hermeneutiska tolkningen och utvecklas fortlöpande i ett samspel mellan del och helhet, 

litteratur, empirins olika delar samt forskarens förförståelse. Detta kallas den hermeneutiska 
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spiralen (Dalen). Enligt Ödman (2007) finns inga klara riktlinjer för hur analysarbetet ska 

genomföras. Ödman liknar processen vid ett pussel där varje liten del till slut bildar en helhet. 

Vid analysen läses utsagorna flera gånger då forskaren bör vara observant på om det finns 

utsagor som ger intryck av att informanten är berörd (Westlund, 2010). Efter flera 

genomläsningar ordnas och jämförs de huvudbudskap som hittas och därefter är det tid att ta 

in teorier och tidigare forskning som stöd vid tolkningen och den hermeneutiska spiralen 

fortsätter därmed att fördjupa tolkningen enligt Westlund. Jag har vid analysen inledningsvis 

läst de transkriberade intervjuerna var för sig ett flertal gånger för att först hitta de enskilda 

berättelsernas innebörd. Därefter har jag sökt efter gemensamma nämnare i utsagorna och 

skapat teman och underteman som jämförts med varandra. Vid analys och tolkning har jag 

tagit stöd av tidigare forskning, teorier och annan litteratur som tillsammans med min 

förförståelse gjort att det slutliga resultatet växt fram.  

Etiska överväganden 

I forskning som rör människor är det viktigt att skydda individen. Jag har därför följt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning vilka består av fyra individskyddskrav (Vetenskapsrådet, 2010). Informationskravet 

är det första kravet som innebär att forskaren ska informera om forskningens syfte, vilket jag 

har gjort genom att informera eleverna om undersökningens syfte, att medverkan är frivillig 

och kan avbrytas när som helst och att de i arbetet kommer att vara anonyma. Andra kravet, 

samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sitt deltagande och 

för att uppfylla detta har jag inhämtat elevers och vårdnadshavares samtycke. Jag valde att 

inhämta även vårdnadshavares samtycke om eleverna godkände det, även om det inte var 

nödvändigt så kan det vara bra att vårdnadshavarna känner till intervjuerna då det hos 

eleverna kan väckas jobbiga minnen och känslor som de behöver stöd med att bearbeta 

hemma. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet som innebär att uppgifter om 

intervjupersoner och deras uttalanden ska behandlas konfidentiellt så att ingen kan 

identifieras i arbetet. Jag har därför förvarat insamlade data så att obehöriga inte fått insyn i 

dem och i arbetet inte nämnt några namn på skola eller informanter. I arbetet presenteras 

därför också informanterna med påhittade namn. Det sista och fjärde kravet är 

nyttjandekravet, vilket innebär att insamlade data endast får användas till vad det är avsett till 

och jag har eller kommer inte att använda mina data till något annat än till detta arbete. 
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Innan jag beslutade vad jag skulle skriva om funderade jag mycket på om det är etiskt rätt att 

intervjua elever med intellektuell funktionsnedsättning om deras upplevelse av att gå i 

särskola. Genom att göra det riskerar jag att förstärka deras eventuella känsla av att vara 

annorlunda. Jag beslutade mig trots det att genomföra undersökningen då jag anser att det är 

viktigt att få ökad kunskap om deras upplevelser och att det även för dem kan vara ett tillfälle 

att prata om och sätta ord på sina upplevelser och känslor kring att gå i en särskild skolform. 

Metoddiskussion 

Inom forskningsvärlden anses det viktigt att beskriva moment och val som görs under 

arbetets gång för att möjliggöra en kritisk bedömning (Bryman, 2011). Jag har i mitt arbete 

strävat efter att så exakt som möjligt återge de val och metoder jag tillämpat för att 

möjliggöra för läsaren att bedöma trovärdigheten. Jag har således redovisat syftet med min 

undersökning så tydligt som möjligt och ingående beskrivit de metoder jag valt för att uppnå 

detta. Vidare har jag redovisat den litteratur jag använt för att sätta in min studie i en 

forskningskontext och för att fördjupa tolkningen av den insamlade empirin. 

 

Intervjuerna fungerade väl, vilket inte var en självklarhet då det skulle kunna vara svårt för 

eleverna att öppna sig och berätta om sina upplevelser till en främmande person. Upplevelser 

som enligt min tidigare erfarenhet av möten med elever i gymnasiesärskolan skulle kunna 

vara jobbiga. Min upplevelse av intervjuerna med eleverna blev att de öppnade sig och gärna 

delade med sig av både positiva och mindre positiva upplevelser. Min uppfattning är att vissa 

av dem till och med tyckte att det var skönt att få delge sina upplevelser till någon som kom 

utifrån och var där just för att ta del av deras berättelser. 

 

Angående generaliserbarhet är jag medveten om att en sådan här begränsad studie ej kan 

anses vara generaliserbar på alla elever med lindrig utvecklingsstörning med tillhörighet till 

särskolan. Samtidigt överensstämmer resultaten i min studie väl med tidigare forskning vilket 

kan tala för en viss allmängiltighet. 

 

Eftersom jag var intresserad av att ta del av elevernas upplevelser valde jag att endast 

intervjua elever. Det hade dock varit intressant att även intervjua lärare för att kunna jämföra 

och se om deras uppfattning angående elevernas upplevelser skulle skilja sig åt eller stämma 

överens. Det hade även varit intressant att intervjua föräldrar och tidigare lärare för att se om 



26 

 

de är medvetna om den otydlighet som vissa elever uppger att de upplevt vid utredning, 

inskrivning och övergång till särskolan. 

Resultat, analys och tolkning 
Mina resultat bygger på sex intervjuer och jag har valt att presentera resultatet i kronologisk 

ordning där eleverna beskriver hur de upplever tillhörigheten till skolformen innan, på väg 

mot, under tiden i och även hur de ser på framtiden efter särskolan. För att ge en bakgrund 

och därmed få en ökad förståelse för elevernas upplevelse av tillhörigheten till särskolan och 

hur det kan påverka identitetsutvecklingen har jag valt att även presentera deras upplevelse av 

tiden innan inskrivning i särskolan. Jag presenterar också här analys och tolkning av 

resultaten där jag har med min förförståelse och tar stöd av tidigare forskning, teorier och 

övrig litteratur för att få en djupare förståelse för elevernas upplevelser och hur det kan 

påverka deras identitetsutveckling.  

Innan särskolan 

Eleverna beskriver här hur de upplevt skolgången innan diagnos och inskrivning i särskolan. 

Vissa elever uppger att de har upplevt att de haft svårigheter med ämnena i grundskolan, 

medan andra inte upplevt det. 

 

Johan började i lokalintegrerad särskola i årskurs åtta och beskriver sin skolgång innan i 

grundskolan som bra. Han berättar att han trivdes och att både lärare och han själv ansåg att 

det gick bra för honom. Dom tyckte att jag var bra./…/ alltså bra liksom…jag hade bra betyg 

och såna saker…så…ja. Johan anser att det enda han hade svårt med var vissa ord. Jag hade 

inga svårigheter. /…/ det var typ såhär svåra ord som jag inte kunde.  

 

Även Malin blev inskriven i särskolan i årskurs åtta och fortsatte då att gå individintegrerat. 

Hon beskriver att hon trivdes bra i grundskolan, att hon var inblandad i mycket bråk men 

anser inte att hon hade några svårigheter med skolämnena. Jättebra, jag trivdes där. /…/ Jag 

hade svårt med ... bråk och sånt… men jag hade inte svårt med ämnena tycker jag. … Jag 

bråkade väldigt mycket.  

 

Lisa har gått individintegrerat sedan högstadiet och börjat i lokalintegrerad särskoleklass när 

hon började gymnasiesärskolan. Hon berättar att hon innan inskrivning i särskolan trivdes i 

grundskolan men upplevde att hon hade svårigheter med vissa ämnen. För då hade vi 
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såhär… samtal och då skrev jag upp vad jag behövde öva på… och så. Innan Lisa började 

studera efter särskolans kursplaner gjorde hon Nationella prov som övriga elever i klassen, 

vilket beskrivs här. Jag märkte det sen på grundskolan. Tråkigt alltså för när man hade dom 

Nationella proven då… dom var jättesvåra, jag kunde ju liksom kanske bara svara på några 

få frågor… så. Lisa upplevde alltså vissa svårigheter i grundskolan innan hon började följa 

särskolans kursplaner. 

 

Eleverna berättar att deras skolgång i grundskolan innan inskrivning i särskolan var positiv 

och att de trivdes. Några upplevde inte att de hade några svårigheter med skolämnen, medan 

andra upplevt vissa svårigheter eller som Malin som berättar att hon hamnade i mycket bråk 

med andra elever. Enligt Erikson (1963) är skolåldern viktig för identitetsutvecklingen på så 

sätt att ett misslyckande i den perioden kan leda till en känsla av att vara oduglig och 

otillräcklig och funderingar över sin status bland klasskamraterna. Detta skulle då kunna gälla 

de elever som upplevt svårigheter med skolans ämnen eller på grund av ständiga konflikter 

inte blivit en fungerande medlem i gruppen. Att vistas i en lärmiljö som inte är anpassad efter 

elevens förutsättningar och därmed bidrar till misslyckanden kan enligt Erikson påverka 

utvecklingen negativt och bidra till en grundläggande uppfattning i barnets identitet att det 

inte kan eller inte duger. Som Lisa beskriver det skulle hon träna på vissa saker för att bli 

duktigare. Detta kan beskrivas som ett kategoriskt synsätt där problemet läggs hos eleven 

som då är den som har svårigheter och ska ändra på sig (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 

2001). Möjligt är naturligtvis att det i Lisas fall även fanns åtgärder för skolan att vidta, vilket 

dock inte framkommer i hennes berättelse. Enligt Erikson (1963) finns det som sagt en fara i 

att känna sig otillräcklig och underlägsen i skolåldern, vilket förmodligen här gällde Lisa vid 

de Nationella proven, vilket då kan vara negativt för hennes identitetsutveckling. En 

inkluderande verksamhet med anpassad undervisning utifrån elevernas olika förutsättningar 

skulle enligt Emanuelsson (i Tössebro, 2004) kunna möta alla elevers behov och även öka 

delaktigheten (Molin, 2004). En sådan verksamhet skulle också kunna innebära att eleverna 

som Erikson (1963) uttrycker det fick meningsfulla roller där allas bidrag ses som en tillgång 

(Persson, 2008). Rådande pedagogiska och ideologiska perspektiv i samhället styr hur skolan 

organiseras och påverkar därmed också elevens utveckling indirekt (Brodin & Lindstrand, 

2010). Denna påverkan sker från de yttre nivåerna, exo- och makrosystemet som genom 

politiskt fattade beslut och kulturellt gällande normer och värderingar indirekt påverkar 

elevens utveckling menar Bronfenbrenner (1979).  
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På väg mot särskolan 

Här beskrivs hur elever har upplevt utredning, inskrivning och/eller övergång till särskolan. 

Vissa elever är medvetna om att utredning och övergång till särskolan pågår, medan andra 

inte alls känner till vad som pågår eller varför. 

 

Lisa som gått individintegrerat sedan högstadiet och började i lokalintegrerad särskola när 

hon började gymnasiesärskolan beskriver hur hon upplevde övergången. … alltså jag fick ju 

reda på att jag skulle gå på gymnasie…alltså gymnasiesär när jag gick i typ åttan, nian…så 

jag va inte så beredd på det. /…/ och sen hade mina lärare fått skicka brev hem till mina 

föräldrar…men vissa utav dom fick inte jag läsa så jag visste inte riktigt ifall det var…om det 

var nåt som jag …eh…typ hade problem med liksom. Jag fick bara läsa vissa utav dom 

breven… och så stod det att jag kanske hade lite svårare för mig… och ja. Hon beskriver 

även känslan när hon fick vetskap om att hon skulle börja i gymnasiesärskolan. Det alltså var 

ju lite tråkigt… man blev ju… jag blev lite ledsen när dom sa det. Jag visste ju liksom inte att 

jag hade SÅ (betonar) svåra problem … för som till exempel i svenskan och engelskan… det 

var ju mest matten jag kände att jag hade svårt för. Lisa upplevde alltså en otydlighet 

angående övergång till gymnasiesärskolan då hon inte fick all information om vad som 

pågick.  

 

Johan som började i lokalintegrerad särskola i årskurs åtta beskriver att både han och hans 

föräldrar var omedvetna om att han blivit inskriven i särskolan. Men alltså när jag började i 

sär visste jag inte vad det var. Dom sa att man kan få sån här extrahjälp och såna saker… 

jag visste inte… ja att det finns sån här typ. /…/ Alltså när jag började så var det så här typ… 

alltså vad ska jag säga… jag visste ingenting då om klassen. Vid förfrågan om hans föräldrar 

var medvetna om att han skulle börja i särskolan svarar Johan: Nej, dom har inte berättat för 

henne. Annars skulle jag inte ha börjat. För det är inte… alltså… ordet sär… det låter inte så 

bra… för andra. Johan beskriver också hur han strax efter att han själv börjat i särskolan fått 

beskrivet för sig hur andra elever ser på eleverna i särskolan. Men sen märkte jag att eleverna 

kollade konstigt på dom som gick i sär. Jag frågade en vän: Varför kollar ni såhär konstigt 

på dom? Han sa: Om man går i sär då är man såhär typ, man har nåt fel såhär… i 

hjärnan./…/ Alltså jag såhär typ… jag blev tyst såhär och tänkte efter… kanske det är så… 

men det är ju så… dom tänker så… alla tänker så… dom som inte går i sär.  
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Emma som började i lokalintegrerad särskoleklass i årskurs sju var medveten om att en 

utredning pågick då hon visste att hennes mamma hade bett om det. /…/ min mamma hon 

märkte ju redan när jag var yngre att jag inte hängde med riktigt som alla andra och då så 

typ ville hon göra en utredning och då bodde jag i X-stad…så utredningen började där. 

Emma berättar att utredningen gjordes i årskurs fyra eller fem och här berättar hon om sin 

reaktion när hon senare fick veta resultatet. /…/ så när jag fick reda på att jag hade en lindrig 

utvecklingsstörning  så trodde jag … men jag är handikappad, jag är typ cp-skadad eller 

nånting… liksom… jag. Jag fick den bilden av mig själv så jag liksom bröt ju ihop för jag 

trodde ju att det var nåt ännu värre än vad det var.  

 

Fredrik som genomgick utredning i årskurs åtta var även han medveten om att en utredning 

pågick, men visste inte varför, då han själv inte tyckte att han hade några direkta svårigheter, 

förutom med matematiken. Nä, jag vet ju inte … hur det kom sig. En hel del ämnen hade jag 

lätt för, men det var just matte. Ja, det var det som krångla till det./…/ Det var då lärarna sa 

att det… ja, vi måste göra en utredning för att se… så… det var matten som spöka till det. 

Fredrik kommer inte ihåg när eller hur han fick information om att han skulle börja läsa efter 

särskolans kursplaner, men han berättar att han och en annan klasskamrat fick börja med att 

gemensamt gå till särskolan för att ha sina mattelektioner och därefter ha lektioner varvat 

både i grundskolan och särskolan. Fredrik berättar hur han upplevde det: Jag kände ju det 

att… jag ville inte va inskriven på särskolan… eftersom att jag… jag trivdes så bra i min 

klass, så jag ville gå med dom. Jag vart lite så här… jaha… ja… det är inget fel på mig 

men… ja, det kändes bra ändå faktiskt… eftersom jag hade den här kompisen med mig också 

som räkna matte hos dom också… ja, då kändes det inget annorlunda. Det var ju bara roligt 

att komma in till dom… och så hade jag ju en kompis med mig också som var där och räkna 

matte då… så då var det ju vi två som alltid brukade komma dit och vi brukade bli bjudna på 

kaffe och sånt där då… så då var det vi två. Trots att Fredrik till en början var tveksam till 

särskolan och hade en önskan om att få gå kvar i sin gamla klass upplevde han lektionerna i 

särskolan positivt då han hade sällskap av en kompis dit och av bemötandet han fick där. 

Fredrik hade också delvis kvar sin tillhörighet till sin klass vilket kanske också medförde att 

förändringen inte upplevdes så stor. Fredrik berättar dock att han inte berättade för övriga 

klasskamrater att han börjat ha vissa lektioner i särskolan. På frågan varför svarar Fredrik att 

han tror att det skulle kunna tas negativt av vissa: Jag hade inte sagt nåt till dom… hade jag 

inte gjort… för jag kände det att… ja… en del gick det att lita på men så en del hade jag lite 

svårt att lita på och då kände jag det att… det går inte att säga till dom då att… ja sådär. Ja, 
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dom kanske skulle säga lite dumma saker och sådär… om mig och så då… så… ja. Fredrik 

valde alltså att hemlighålla det då han misstänkte att han skulle kunna få ett negativt 

bemötande annars. 

 

Man kan i flera av elevernas berättelser tolka att de upplever en otydlighet och ett 

hemlighållande angående utredning, inskrivning och övergång till särskolan. Detta kan ses 

från skola och föräldrar till elev, men även som i Johans fall till föräldrar då hans uppfattning 

är att de inte fått information om vad som sker. Om Johans föräldrar inte fått information, inte 

förstått den eller inte fört fram den till Johan av någon anledning framkommer inte i 

berättelsen, men klart är dock att Skollagen (2010: 800, 7 kap., 5 §) tydligt säger att föräldrar 

ska vara informerade om pågående utredning. Anledningen till att elever inte fått eller 

uppfattat information om utredning eller övergång till särskolan är oklart. Om orsaken är 

undanhållande av information kan det bero på omgivningens, alltså föräldrars eller skolas 

osäkerhet att tackla detta och viljan att skydda individen (Thunman i Bakk & Grunewald, 

2004). Hem och skola kan här liknas vid två närmiljöer, mikrosystem. Enligt Bronfenbrenner 

(1979) är hem och skola tillsammans med kamratgruppen de viktigaste närmiljöerna för barn 

och ungdomar. Personens utveckling är beroende av och påverkas av relationerna dem 

emellan och ju fler stödjande och positiva kontakter dem emellan, desto positivare utveckling 

menar Bronfenbrenner. Brister i kommunikation och i relationer mellan skola och hem 

angående elevens utredning och övergång till särskola skulle därmed kunna påverka elevens 

identitetsutveckling negativt. Övergång mellan olika närmiljöer som här mellan grundskola 

till särskola kan ses som en ”ekologisk övergång”, vilken enligt Bronfenbrenner är en kritisk 

period då roller, relationer och aktiviteter förändras och därmed påverkar individens 

utveckling. Han anser att det vid inträde och övergång till en ny närmiljö är viktigt med 

förberedelse. Bronfenbrenner menar även att möjligheten till positiv utveckling blir större om 

inträdet till en ny närmiljö sker tillsammans med någon eller några från tidigare närmiljö, 

vilket skedde i Fredriks fall vid övergången in i särskolan. Detta upplevdes av honom som 

positivt vilket således bekräftar Bronfenbrenners teori på denna punkt. 

 

Flera av eleverna beskriver en känsla av sorg och motstånd när de får insikt om sin 

funktionsnedsättning och övergång till särskolan. Att bli medveten om sin 

funktionsnedsättning, att vara annorlunda och vad det kan innebära i en tid i livet då man är 

på väg att frigöra sig och planera för framtiden kan skapa sorg och besvikelse (Thunman i 

Bakk & Grunewald, 2004). Enligt Erikson (1963) befinner sig eleverna i en period då man 
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undrar mycket över vem man är och hur andra ser på en. Efter att som Johan då fått 

information av en vän om hur andra kan se på elever i särskolan kan det inte vara lätt att 

identifiera sig som särskoleelev. Det kan också förklara att Fredrik väljer att undanhålla 

tillhörigheten till särskolan för sina klasskamrater. Kamrater är enligt Erikson viktiga i den 

här perioden då man funderar över sina förmågor och möjligheter att passa in i samhället. Att 

då få vetskap om att man har en intellektuell funktionsnedsättning och få en ny roll som 

särskoleelev kan man förmoda kan bidra till en kris angående identiteten. Enligt Erikson kan 

en identitetskris resultera i en identitetsförvirring med en känsla av att inte veta vem man är 

vilket kan påverka den unge resten av livet.  

I gymnasiesärskolan 

Här beskriver eleverna hur de upplever sin tillhörighet till gymnasiesärskolan. I elevernas 

berättelser gällande tiden i gymnasiesärskolan har två teman framkommit. Vissa elever 

uttrycker att de upplever trivsel och trygghet i gymnasiesärskolan och tar upp positiva 

aspekter med skolformen. Andra elever uttrycker ett missnöje, anser att de är felplacerade, tar 

avstånd från skolformen och övriga elever, upplever skam och sorg och hemlighåller sin 

skoltillhörighet för omgivning i och utanför skolan. Tillhörigheten till gymnasiesärskolan kan 

alltså av eleverna upplevas både positivt och negativt och den kan påverka deras 

identitetsutveckling på ett negativt eller positivt sätt. 

Trivsel och trygghet 
Fredrik berättar att han trivs på gymnasiesärskolan med övriga elever, lärare och ämnen. Ja, 

det är döbra. /…/ Det känns helt ok, gör det. Jag tänker kanske så här… det är här jag går 

och här trivs jag, så det känns döbra. Det är ju en bra skola då och ämnena vi har och allt 

sånt är döbra. 

 

Malin som mist vissa av sina vänner utanför särskolan när de fått vetskap om hennes 

skoltillhörighet berättar att hon trivs i gymnasiesärskolan och fått en vän där. Sen jag började 

här och sen jag fick … blev kompis med X. Vi blev vänner och jag trivs här. Övergången till 

gymnasiesärskolan har alltså för Malin inneburit kamratskap. 

 

Lisa som gick från individintegrerad elev i grundskolan till särskoleklass i gymnasiesärskolan 

berättar om fördelarna som hon upplever. Jag trivs. Det är lugnare… alltså i klassrummet 

och såhär. Och sen är det rätt så skönt att man inte är så många.  
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Emma som tidigare beskrivit hur chockad hon blev när hon fick sin diagnos beskriver hur 

hon med tiden kunnat acceptera sin funktionsnedsättning. Men nu när jag liksom levt med det 

i några år liksom så har jag ju förstått att det… alltså jag är precis som alla andra, jag är 

lika unik som alla andra liksom. Emma uttrycker att hon trivs i särskolan och känner en 

trygghet med att gå tillsammans med andra som är som hon, som hon kan känna samhörighet 

med. Så det är ju väldigt bra och jag trivs ju verkligen här också. För alltså jag är ju med 

folk som är precis som mig och det tycker jag är väldigt bra. Vi har liknande svårigheter, alla 

har ju en lindrig utvecklingsstörning här liksom. Alla har ju nåt slags handikapp då kan man 

säga. För alltså om jag hade gått i vanlig klass hade det ju varit ännu värre… då hade man 

bara känt så här… jag är verkligen inte som alla andra. Hon berättar också att hon går till 

skolans kafeteria och handlar men helst är i särskolans egna lokaler. Jag går ju bara till 

kafeterian för att köpa nåt, sen går jag till X-rummet (uppehållsrum för särskolans elever) 

och sätter mig och umgås med vännerna som jag har i korridoren här liksom. Vi har ju X-

rummet för oss själva. Det är BARA (poängterar) för våra elever liksom. För då är man inte 

liksom… för då har man liksom… ett place där man kan va liksom utan att andra människor, 

att andra ska va här i närheten typ. /…/ jag gillar inte att va bland folk jag inte känner så det 

är därför typ jag håller mig undan. Jag gillar hellre att sitta liksom… med dom jag känner. 

 

Några elever tar upp att de utvecklats och lärt sig mer sedan de började i särskolan. Fredrik 

som haft svårigheter med matte tycker att det blivit bättre. Jag känner det, jag börjar komma 

i rätt fas då… om man säger… med matten och sådär. Även Lisa tycker att just 

mattekunskaperna utvecklats. Alltså i vissa ämnen har man ju svårare… ibland i matten, men 

det har ju i alla fall blivit bättre nu än vad det var på grundskolan. Emma tycker att 

undervisningen i gymnasiesärskolan är bra och att hon får lära sig saker som hon kommer att 

ha nytta av i livet. Alltså man lär sig nya saker varje dag… så det är ju ganska bra. Jag är 

glad över liksom att vi får lära oss så mycket liksom. För vi kommer att ha så mycket nytta av 

det i liksom framtiden typ.  

 

Elevernas berättelser visar att de trivs och upplever trygghet i gymnasiesärskolan. Lisa 

upplever att det är en lugnare miljö med mindre grupper i gymnasiesärskolan och även som 

Fredrik anser hon att hon blivit bättre i vissa ämnen. Då undervisningen i gymnasiesärskolan 

är anpassad efter elevernas förutsättningar kan det gynna lärandet, men det kan också bidra 

till upplevelsen av att inte ha samma svårigheter som tidigare i integrerad verksamhet då man 

inte längre jämför sig med elever utan funktionsnedsättning (Mineur, 2013). Att 
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särskoleklasser med mindre grupper och med speciallärare med specifik kompetens är en mer 

gynnsam miljö för lärande är också ett argument för behållandet av särskolan som egen 

skolform (Nilholm, 2006). Det framkommer även i berättelserna att det av eleverna upplevs 

positivt att vara omgiven av människor, vänner med liknande svårigheter som man väljer att 

umgås med för att inte behöva känna sig annorlunda. Enligt Erikson (1963) är kamrater 

viktiga i den här perioden och ungdomar söker ivrigt efter grupper att känna sig hemma i och 

bli accepterade av. För vissa elever skulle då särskoleklassen kunna ses som en sådan grupp 

där de kan få vänner och känna sig accepterade, vilket enligt Erikson bidrar positivt till 

identitetsutvecklingen. Att i en närmiljö vara omgiven av personer som man har goda 

relationer med är positivt för utvecklingen (Bronfenbrenner, 1979) Gymnasiesärskolan vilken 

kan ses som en närmiljö skulle därmed vara gynnsam för utvecklingen då den innehåller 

personer som eleverna ofta har goda relationer med, vänner att umgås med, lärare som de 

trivs med och som har kunskaper och organiserar aktiviteter som bidrar till social och 

kunskapsmässig utveckling. Kamratgruppen kan också enligt Bronfenbrenner ses som en 

närmiljö med stor påverkan på den enskildes utveckling beroende på om den innebär trygghet 

eller inte för eleven. Att som Malin få vänner i särskolan är alltså positivt för hennes 

identitetsutveckling. Viktigt är också hur mikrosystemen i mesosystemet, här hem, skola och 

kamratgrupp samverkar menar Bronfenbrenner, då elevens verklighet inte består av ett antal 

fristående närmiljöer utan av en helhet. Ju fler stödjande kontakter som finns mellan 

närmiljöerna angående sociala relationer, roller och aktiviteter, desto positivare effekt på 

elevens utveckling och tvärtom.  

Skam och sorg 
Johan anser att han är felplacerad i särskolan och att han inte har några svårigheter förutom 

det svenska språket. /…/ jag har vissa ord som jag inte kan…på svenska. Johan har sedan han 

började i särskolan försökt att undanhålla detta för sin omgivning, både för andra elever i 

skolan och vänner utanför skolan. Ett exempel är vid skollunchen då Johan både tidigare i 

grundsärskolan och nu i gymnasiesärskolan undviker att sitta och äta med eleverna i 

särskolan, utan istället söker sig till andra elever. Alltså dom satt så här tillsammans men jag 

satt inte där, jag satte mig vid andra elever. /…/ Alltså problemet är alltså … jag respekterar 

alla som går här… och jag har inget emot dom… men jag tänker inte vara med dom, typ äta 

med dom, för andra vet att dom… dom här som går här går i särskolan. Det är därför jag 

inte tänker vara med dom. Johan beskriver hur han för att undanhålla att han går på 

gymnasiesärskolans program går andra vägar till och från matsalen och till andra elever säger 

att han läser något annat program. Vid frågan om det inte är jobbigt att ha det så varje dag 
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svarar Johan: Det är jättejobbigt… men jag kan inte säga det alltså. Johan berättar att han 

även för vänner utanför skolan undanhåller sin tillhörighet till särskolan. Nej, jag skulle 

aldrig berätta… inte nu eller senare. Inte heller för mina barn sen… när jag skaffar barn… 

det kommer jag aldrig att berätta för dom. Johan vill alltså undanhålla sin särskoletillhörighet 

även i framtiden vilket också uttrycks i följande citat. Jag vill jobba som alla andra… jag vill 

ha samma jobb som alla andra… som gick så här … i vanlig klass… och att ingen ska veta 

att jag gick i sär. 

 

Även Malin berättar att hon hemlighåller för vissa i sin omgivning att hon går i 

gymnasiesärskola och orsaken till det. Om mina kompisar hör att jag går i särskolan … dom 

tycker inte om eller vill inte att vi ska umgås, för att vi … dom som är sär … dom som går i 

särskolan. Dom tycker att dom … är såhär … att dom inget kan. Att dom inget kan och så. 

Dom förstår inte varför dom går där. Dom tror att det är bara för att man är handikappad 

och såhär … dum i huvudet. Hon berättar om tidigare vänners reaktioner när de fått veta att 

hon börjat särskolan. Plötsligt när de fick reda på att jag gick i särskolan så ville dom inte 

umgås med mig. / …/ Och jag hade en annan vän, men … plötsligt när hon kom på … när 

hon tog reda på att jag går i särskolan så ville hon inte umgås med mig. Malin berättar att 

hon då inte hade några vänner längre och hur hon tänkte om det. Så jag blev … struntade i … 

alltså jag tyckte att jag … att jag inte behövde ha några kompisar längre. Av anledningen att 

lättare kunna hemlighålla sin tillhörighet till gymnasiesärskolans program för övriga elever 

på skolan ser Malin det positivt att särskolan har egna lokaler avskilt från övriga skolan. Dom 

andra programmen… alltså dom skulle se oss och säga: haha, här går särskolan. Dom skulle 

se vilka elever som går här, men nu vet dom inte precis.  

 

Martin berättar att vissa elever i särskolan vill hemlighålla skoltillhörigheten för andra och 

utifrån hans erfarenheter vilken orsaken till det kan vara. Vi vill liksom inte visa att vi går i 

sär. Vi bryr oss ju inte om att vi går i sär… men vi vill ändå inte visa det. Vi vill inte att dom 

ska hålla på och retas… för det finns ju idioter. /…/ Det är inte så roligt att umgås med en 

som går i vanlig klass och så går man själv i särklass. Man kanske inte … fattar på samma 

sätt om man nu kan säga så alltså … Eller alltså, det är lite svårt att förklara … Vi som går i 

sär kanske har lite svårare att förstå vissa grejer … och då skulle det inte vara så kul att 

umgås med dom när dom märker det. Martin berättar om tidigare erfarenheter. Dagens 

ungdomar är inte så … dom är jätteelaka. När vi gick på X-skolan (grundsärskola) var vi ett 

gäng, jag och mina kompisar i sär. … Då var det ju dom som gick på vanlig klass … då 
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brukade dom reta oss när vi gick förbi. Dom brukade skrika: Hejsan alla särskolebarn eller 

nåt sånt. … Dom brukade säga dumma grejer. Han anser också att det är en anledning till att 

det är bättre att gymnasiesärskolan har sina lokaler avskilt från övriga gymnasieskolans 

program. Alltså det skulle va… alltså det är inte bra om man är ett … alltså tillsammans … 

bredvid alltså, det skulle bli jätterörigt liksom … Vart är särskolan och vart är nationellt 

liksom … nä. Och jag har många kompisar som skäms för att dom går i särskolan … så dom 

skulle inte vilja bli sedda … dom vill inte att andra ska veta att man går i sär … För dom 

skulle bli retade. 

 

En önskan som några elever tar upp är att byta namn på särskolan. Att det inte ska heta 

särskola utan något annat. 

Johan uttrycker en stark önskan om byte av namn på skolformen. Alltså ordet sär… typ… det 

gör att man mår dåligt av det. Alltså själva ordet… låter dåligt. Sär… man är sär… man är 

typ handikappad. Att man inte kan gå eller nånting… alltså man tänker inte som alla andra 

typ… man har fel i hjärnan. Även Malin tar upp önskan om namnbyte. Jag skulle vilja att det 

ska heta något annat istället för sär. Alltså särnamn… man säger sär… det känns att det är 

såhär… nere (Malin visar med handen ned mot golvet) förstår du… jag tycker att det låter 

så. Då gymnasiesärskolans program nyligen bytt namn på sitt program tar Fredrik upp det 

han upplevt som positivt med detta. Det känns bra. Man har ju känt det… när vi gick i ettan, 

då hette vi X (namn på programmet), nu har vi bytt namn då, men ja då kände vi det att vi 

kunde få lite blickar på oss när vi gick i matsalen och såntdär… men nu så har vi inte upplevt 

det. Nu börjar alla prata med en och så där. 

 

Vissa elever som exempelvis Johan anser sig inte tillhöra särskolan. Han identifierar sig inte 

som särskoleelev, visar sig inte med andra särskoleelever, utan söker sig istället till 

gymnasieskolans övriga elever. Att elever väljer bort aktiviteter i särskolan för att visa sin 

tillhörighet till något annat, anser sig vara felplacerade och tar avstånd från att de har en 

intellektuell funktionsnedsättning och från övriga elever i särskolan har även framkommit i 

tidigare forskning (Jones, 2012, Molin, 2004, Mineur, 2013). Johan hemlighåller sin 

tillhörighet till särskolan för övriga elever på skolan och även för vänner och bekanta utanför 

skolan. Att hemlighålla sin särskoletillhörighet för omgivningen har han gemensamt med fler 

av de intervjuade eleverna. Förklaring till hemlighållandet kan vara tidigare erfarenheter av 

omgivningens fördomar och syn på elever i särskolan och bemötande eleverna fått när det 

gäller detta, vilket i Malins fall även inneburit förlust av vänner. Att elevernas känsla av 
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annorlundahet bekräftas genom andras bemötande, men också i mötet med de fördomar om 

intellektuella funktionsnedsättningar och särskola som kan finnas i samhället och som 

eleverna i hög grad är medvetna om bekräftas av Mineur (2013). Thunman (i Bakk & 

Grunewald, 2004), menar att det finns en risk att eleven övertar omgivningens värderingar 

angående funktionsnedsättningen, vilket orsakar en känsla av skam. Detta kan enligt 

Thunman leda till att eleven gör allt för att dölja och förneka sin funktionsnedsättning och 

även börjar förakta sig själv. Skoltillhörigheten kan bli ett hot mot självbilden (Molin, 2004). 

Elevens uppfattning om sig själv kan även enligt Bronfenbrenner (1979) förändras av 

bemötande av andra och påverka sättet att uppträda och agera som här att undvika vissa saker 

för att hemlighålla sin identitet som elev i särskolan. Eleven får då leva med flera roller, 

identiteter i de olika mikrosystemen då dessa inte samarbetar, vilket enligt Bronfenbrenner 

påverkar utvecklingen negativt. Elever som befinner sig mellan särskola och grundskola kan 

ha svårigheter med att acceptera sin placering i särskolan (Tideman, 2000). För elever som 

trivs och fungerar i sin grundskoleklass kan det vara en bättre lösning att gå kvar som 

individintegrerad (Szönyi 2005). Samtidigt menar Nilholm (2006) att individintegrering 

endast fungerar för de yngre eleverna och Rosenqvist (i Tideman, 2000) att de eleverna ofta 

kan känna sig ensamma och utsatta  

 

Att isolera sig i särskolans lokaler och hemlighålla sin tillhörighet till särskolan kan vara en 

strategi för att inte avslöja sitt annorlundaskap och kan därmed tolkas som en önskan om att 

vara vanlig. Denna önskan om att vara vanlig och av andra bli betraktad som vanlig är något 

som Szönyi (2005) sett i sin forskning och kallar för radikalt vanliggörande. Även förslaget 

från eleverna om att byta namn på särskolan kan tolkas som en önskan om att kunna 

hemlighålla skolformen och få den att framstå som vanlig. Mineur (2013) har i sin forskning 

sett att eleverna i gymnasiesärskolan är väl medvetna om att den står för en särskildhet och att 

stämpeln som särskoleelev och tillhörigheten till särskolan markerar ett annorlundaskap som 

för med sig att eleverna ofta upplever ett hinder i relationer till andra. Enligt Erikson (1963) 

kan mekanismer från tidigare stadier återkomma och behöva bearbetas återigen i senare 

stadier som kriser. Att känna brist på tillit vilket framkommer att eleverna gör mot delar av 

omgivningen skulle då kunna vara exempel på detta från utvecklingsfas ett. Att vilja gömma 

sig och dölja sin skoltillhörighet för att inte ”tappa ansiktet” skulle då kunna vara exempel på 

mekanismer från utvecklingsfas två som återkommer för att åter behöva bearbetas. I 

ungdomsperioden är det enligt Erikson (1963) extra viktigt att känna sig accepterad av 

omgivningen för den man är för att identitetsbildningen ska resultera i en positiv självbild. 
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Om eleven då upplever att den inte har omgivningens acceptans och därmed måste 

hemlighålla sin tillhörighet till särskolan och sin identitet som särskoleelev vilken eleven 

kanske heller inte själv anser sig ha kan det förmodligen finnas en risk för identitetskris.  

På väg ur särskolan 

Här handlar det om hur eleverna ser på framtiden. Alla intervjuade eleverna uttrycker en 

framtidstro med arbete eller fortsatta studier, familjebildning, resor och ett ganska 

självständigt liv.  

 

Emma berättar om sina planer efter gymnasiet. Flytta hemifrån det lär jag väl göra nån gång 

liksom. Fast kanske inte direkt efter att jag tagit studenten. Alltså typ det första jag ska göra 

det är ju att resa. Gärna efter gymnasiet tror jag. Sen ska jag väl alltså… typ dom fem första 

åren kanske jag skulle göra saker som jag vill göra … resa och träffa vänner och skapa en 

massa minnen med folk som man aldrig träffat innan som man alltså är vän med via Internet 

och kanske träffa dom i verkligheten och sådär. Och liksom gå på festivaler och massa sånt. 

Alltså jag är ju sådär att jag har målet att jag ska resa jorden runt innan jag dör. Hon 

berättar också att hon önskar familj. Kanske två barn, en man, en hund, kanske nåt annat 

husdjur. Ett fint hus typ, eller lägenhet. Malin tror inte att kommer att ha några svårigheter 

med att uppnå detta. 

 

På frågan om vad Lisa skulle vilja göra efter gymnasiet, svarar hon: Flytta hemifrån… kanske 

plugga vidare… kanske ut och resa också. Men om jag ska plugga vidare efter gymnasiet så 

ska jag nog bo hemma ett tag till. Och sen när jag är klar med studierna då kanske jag flyttar 

hemifrån. Lisa är väl medveten om vart hon kan läsa vidare. Typ antingen på vad heter det 

Kom Vux sär eller Folkhögskola. Det är ju det jag kan välja på. Lisa ser inga problem med 

detta. Jag tycker ändå att det är mycket att välja på. Även fall det inte är på universitetet så 

kan man väl lära sig på andra… typ gå kurser eller ja… Lisa planerar alltså också att flytta 

hemifrån och skapa familj så småningom men tror inte att hon behöver så mycket mer stöd 

och hjälp än vad andra gör som inte gått i särskolan. Kanske lite med ekonomin eller såhär… 

alltså när man precis har flyttat hemifrån. Kanske när man börjat med det… och kanske hur 

mycket man ska handla hem med mat och sånt. Men annars så tror jag nog att det skulle gå. 

 

Angående Johan så ser han fram emot att få sluta skolan. Jag vill jobba som alla andra… jag 

vill ha samma jobb som alla andra… att jag blir behandlad som alla andra… som gick 
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såhär… i vanlig klass… och att ingen ska veta att jag gick i sär. Vid frågan om hur han 

tänker om att flytta hemifrån och om att ha egen familj svarar han: Flytta hemifrån kommer 

sen. Barn, ja, men inte nu, jag måste skaffa jobb först, skaffa hus, pengar… att jag har en bra 

ekonomi först. Johan tror inte att han kommer att behöva ha något stöd när han flyttar 

hemifrån utan kommer att klara sig bra själv. 

 

Hos alla elever framkommer en positiv syn på framtiden. En framtidstro, en tro på ett arbete, 

bilda familj, ut och resa och klara sig ganska bra trots sin funktionsnedsättning. Lisa nämner 

att man kan behöva hjälp med vissa saker men att det nog gäller alla ungdomar när de flyttar 

hemifrån. Detta kan tolkas som en önskan om att inte skilja sig från andra, att vara vanlig. 

Enligt lag har eleverna rätt till stöd i framtiden för att i överensstämmelse med 

normaliseringsprincipen ha samma förutsättningar och möjligheter till ett vanligt liv som 

övriga i samhället (Tideman, 2000). Att sluta gymnasieskolan och gå vidare i livet till andra 

aktiviteter innebär för eleven en förändring av roll och miljö. En sådan förändring definieras 

av Bronfenbrenner (1979) som en ekologisk övergång där det är viktigt med förberedelse för 

positiv utveckling. Att ge en god förberedelse för kommande yrkesliv är också en av 

gymnasiesärskolans uppgifter (Skolverket, 2013). Att elever upplever att skolan ger en god 

förberedelse för framtiden är också något som framkommit i mina intervjuer och som syns 

tidigare i resultatet under trivsel och trygghet. Att skolan vid den här åldern förbereder 

eleverna för framtiden stämmer väl överens med Eriksons teori. Erikson (1963) menar att 

ungdomstiden innehåller mycket funderingar om framtiden, en oro för hur man ska passa in i 

samhället, vilken roll man ska ha när det till exempel gäller yrke och familjeliv. 

 

Den positiva synen på framtiden kan ha olika orsaker. Hos vissa elever som exempelvis hos 

Johan kan man möta tanken att de kommer att lämna sin funktionsnedsättning när de lämnar 

gymnasiesärskolan för att, som Johan uttrycker det, … bli vanlig... Att ungdomar i 

gymnasiesärskolan drömmer om det vanliga livet och ser på sin ovanlighet, tillhörighet till 

särskolan som något tillfälligt och övergående som de lämnar när de slutar skolan är något 

som även framkommit i tidigare forskning (Szönyi, 2005, Molin, 2004) och benämns av 

Szönyi som framtidsinriktat vanliggörande. 



39 

 

Diskussion 
Syftet med studien har varit att få ökad kunskap om och fördjupad förståelse för hur 

tillhörighet till särskolan kan upplevas och påverka identitetsutvecklingen hos elever med 

lindrig utvecklingsstörning. 

 

Jag anser att jag uppnått syftet med arbetet och fått en ökad kunskap och ökad förståelse för 

hur elever med lindrig utvecklingsstörning kan uppleva sin tillhörighet till särskolan och hur 

den kan påverka identitetsutvecklingen. Som jag tidigare skrivit funderade jag mycket på om 

det var rätt att intervjua eleverna om detta då det finns risk att förstärka deras känsla av att 

vara annorlunda. Jag är dock glad att jag beslutade mig för att genomföra detta då det är 

viktigt att få fram elevernas upplevelser. Jag tror också att det av eleverna upplevdes positivt 

att få delge tankar och känslor angående detta för en utomstående som var där just för att 

lyssna på deras berättelser. Trots att elevernas berättelser innehåller en del jobbiga 

upplevelser uttalar alla elever en positiv framtidstro angående arbete, resor, familj och dylikt. 

Detta tolkar jag som att de är på väg att utveckla en positiv självbild innan de går in i nästa 

utvecklingsfas, Närhet kontra isolering (Erikson, 1963) och tar klivet in i vuxenlivet. 

 

Det har i intervjuerna framkommit att eleverna upplever tillhörigheten till särskolan både 

positivt och negativt. De flesta av eleverna trivs i gymnasiesärskolan, upplever den som en 

trivsam och trygg miljö där de kan umgås med personer som är som de själva och där de kan 

finna vänner. En miljö som är anpassad efter deras förutsättningar och behov och därmed 

positiv för utveckling både socialt och kunskapsmässigt. Samtidigt som eleverna upplever en 

social delaktighet i särskolan upplever de en skam och en sorg över tillhörigheten till 

skolformen och en önskan om att vara vanlig framkommer. Denna önskan har även visat sig i 

tidigare forskning (Szönyi, 2005). Då eleverna på grund av tidigare erfarenheter upplever att 

de riskerar att bemötas med fördomar medför det att eleverna strävar efter att hemlighålla 

skoltillhörigheten för delar av sin omgivning, vilket för vissa kan innebära att de isolerar sig i 

särskolans egna lokaler. De flesta eleverna upplever därmed en delaktighet i 

gymnasiesärskolan men också ett utanförskap från övriga gymnasieskolan. Att elever i 

särskolan upplever både delaktighet och utanförskap är även det något som framkommit i 

tidigare forskning (Molin, 2004, Szönyi, 2005).  

 

Enligt identitetsutvecklingen kan den av tillhörighet till särskolan påverkas både positivt och 

negativt. Enligt Bronfenbrenner (1979) kan utvecklingen påverkas negativt vid ekologiska 
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övergångar som inte sker på rätt sätt och där olika system inte samarbetar. Detta kan här 

relateras till inskrivning och övergång till särskolan som inte förbereds på rätt sätt och där 

kommunikationen mellan mikrosystemen hem, skola och elev varit bristfällig. Negativt för 

utvecklingen kan också enligt Bronfenbrenner vara om elevens olika roller är svåra att förena. 

Att ha en roll som särskoleelev i särskolan och en annan i kamratgruppen utanför särskolan 

där man hemlighåller tillhörigheten till särskolan kan då vara negativt för 

identitetsutvecklingen. Även Erikson (1963) menar att en sådan situation kan vara negativ 

och i ungdomsåren leda till identitetsförvirring. Positivt för identitetsutvecklingen med 

tillhörighet till särskolan kan vara att eleverna då är bland andra med samma 

funktionsnedsättning och därmed känner sig accepterade och lättare får vänner. Att befinna 

sig i en miljö där man trivs och känner sig accepterad är enligt både Bronfenbrenner (1979) 

och Erikson (1963) gynnsamt för utvecklingen. Då undervisningen i gymnasiesärskolan 

anpassas efter elevernas förutsättningar och behov, medför det att eleverna också har större 

möjlighet att känna att de lyckas med skolarbetet. Att få lyckas och känna att man duger är 

enligt Erikson (1963) en viktig faktor för att utveckla en positiv identitet. 

 

Viss forskning talar för att det kan vara positivt med särskilda klasser för den sociala och 

kunskapsmässiga utvecklingen med anpassad undervisning och personal med rätt kompetens 

och där eleverna får känna att de lyckas tillsammans med andra som är lika. Men detta anses 

också av andra vara negativt då det förstärker känslan av att vara annorlunda, vilket enligt 

både Erikson (1963) och Bronfenbrenner (1979) kan påverka identitetsutvecklingen på ett 

negativt sätt. Då samhället består av olika människor som har rätt till att vara delaktiga däri 

borde väl ändå skolan kunna spegla samhället och anpassas efter allas olika förutsättningar 

och behov. Jag önskar därmed en inkluderande skola med ett relationellt perspektiv där alla 

får vara delaktiga utifrån sina förutsättningar och där allas bidrag ses som en tillgång 

(Persson, 2008). En skola där elever ska kunna känna sig accepterade som de är och inte 

behöva hemlighålla delar av sin identitet. Hur ska en ungdom kunna acceptera och förhålla 

sig till sin funktionsnedsättning som en del av sin identitet om omgivningen inte gör det? 

 

Utifrån mina tidigare erfarenheter och mötet med eleverna under detta arbete ser jag positivt 

på att den nya gymnasiesärskolan ska ha ökat samarbete med gymnasieskolan och möjliggöra 

för elever att kunna ha hela eller delar av sin utbildning där. Förslag på fortsatt forskning blir 

därmed att ta reda på hur individintegrerade elever i gymnasiet upplever sin skolgång.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Inledning  
Berätta om mig och uppsatsen. Syftet. Frivillighet, avpersonifiering. 

Värdefullt med deltagande. Finns inga rätt eller fel svar, elevens egna upplevelse som är 

intressant. 

 

Bakgrund 

Kan du berätta om dig själv. Vem är du? 

Namn, ålder, årskurs? 

Familj? Syskon? 

Intressen? 

Styrkor?  

Svagheter? 

 

Dåtid 

Berätta om skoltiden innan gymnasiet. Årskurs 1-9? Grundskola, särskola, individintegrerat? 

Byte mellan olika skolformer? När? Hur upplevdes det? Positivt, negativt? Vad var pos, neg? 

Utredning? När? Hur upplevdes det?  

Hur trivdes du i skolan?  

Hade du kompisar i skolan? Vilka? Vad gjorde du/ni på rasterna?  

Hade du kompisar utanför skolan? Vilka? Vad gjorde ni tillsammans? 

 

Nutid 

Hur kom det sig att du började på just den här skolan, just det här programmet?  

Hur känns det när du ska gå till skolan på morgonen? 

Vad tycker du om skolan? Vad är bra, dåligt?  

Skulle du vilja ändra på något i skolan? Vad?  

Vilka ämnen tycker du om? 

Vad är du bra på? 

Vad tycker du om att gymnasiesärskolans elever och gymnasieskolans elever är uppdelade i 

olika klasser 

Har ni några gemensamma aktiviteter med eleverna i gymnasieskolan? Vilka? När? Vad 

tycker du om det?  

Har du några kompisar i skolan? Vilka umgås du med i skolan? Vad gör ni tillsammans? 

Hur är du som kompis?  

Vad brukar du göra på din fritid?  

Har du några kompisar utanför skolan? Vad gör ni tillsammans? 

Vad får du lära dig i skolan som du har nytta av i livet? Är det något annat du skulle vilja lära 

dig? 

 

Framtid 

Berätta vad du tänker om framtiden efter gymnasiet?  

Vad skulle du vilja göra efter gymnasiet? 

Flytta hemifrån?  

Familj? Barn?  

Arbete? 

Framtidsdrömmar? 
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Avslutning 

Är det något mer du vill berätta? 

Frågor eller funderingar? 

Informera eleven om att den kan prata med lärarna på särskolan om intervjun har väckt upp 

jobbiga känslor. 

Lämna mina kontaktuppgifter. 

 

 


