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Sammanfattning 
En ökad kunskap om hur elever i gymnasiesärskolan uppfattar sin skolgång kan vara betydelsefull 

när det gäller förståelse för eleverna och bidra till utveckling och planering av undervisningen i 

särskolan. Specialläraren ska stötta, stärka och undanröja hinder som möjliggör kunskaps utveck- 

ling hos elever med utvecklingsstörning och elever i behov av extra stöd. 

 
Syftet med studien var att undersöka hur elever på en gymnasiesärskola uppfattar kunskap, delak- 

tighet och kamratskap under sin skolgång. I studiens teorigenomgång diskuteras teoretiska begrepp; 

delaktighet, integrering, inkludering och normalitet. Studien har utgått från en kvalitativ ansats där 

elevernas livsberättelser har studerats och analyserats med stöd av en narrativ analys metod. 

 
Resultatet visar att eleverna i särskolan är nöjda med sin skolgång i särskolan. De anser att de har 

varit delaktiga i planeringen av lektioner och att de genom klassråden får tillfälle att vara delaktiga i 

vad som händer i skolan. Eleverna upplever att de i särskolan har fått en undervisning som gett dem 

goda kunskaper, som de anser är likvärdiga med icke funktionshindrade skolungdomars kunskaper. 

Det framkommer även att eleverna i sina livsberättelser upplever att de umgås med sina klasskam- 

rater på rasterna och sina vänner på fritiden och då gör samma saker som jämnåriga icke funktions- 

hindrade ungdomar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: kunskap, delaktighet, kamratskap, integrering, inkludering, normalitet. 
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1.Inledning 
Undervisningen i gymnasiesärskolan ska anpassas till varje elev och hänsyn ska tas till varje elevs 

olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Skolans ska förmedla vad som är viktig kunskap och 

hur kunskapsutveckling sker. Eleverna ska ges möjligheter att reflektera och tillämpa sina kunska- 

per (Skolverket, 2013b). Gymnasiesärskolan ska utveckla elevernas förmågor att vilja ta personligt 

ansvar och aktivt delta i samhällslivet. Eleverna ska ges möjlighet att utöva inflytande på sin utbild- 

ning (Skolverket, 2013b). Szönyi och Tideman (2011) skriver att delaktighet har lyfts fram som en 

övergripande målsättning för elever med funktionshinder. Genom särskilda insatser och stöd skapas 

möjligheter till delaktighet i samhället tillsammans med icke funktionshindrade kamrater (Szönyi & 

Tideman, 2011). Enligt Skollagen (2010:800) ska gymnasiesärskolan ge elever med utvecklings- 

störning en anpassad skolgång som ska ligga till grund för yrkeslivet, fortsatta studier, personlig 

utveckling och att eleverna kan aktivt delta i samhällslivet. Utbildningen ska främja social gemen- 

skap och utveckla förmågorna hos eleverna så att de självständig och tillsammans med kan utveckla 

och tillämpa kunskaper (Skollagen 2010:800). 

 

Enligt Pérez Prieto (2000) organiserar och bestämmer skolan vilket innehåll som ska presenteras 

och lärarna bestämmer vilka strategier som används i undervisningen. Hur eleverna tar emot dem 

och vilka strategier som de utvecklar för att hantera kunskapen beror på miljö, material, gruppstor- 

lek och hur de hanterar och förvaltar det som erbjuds i skolan (Pérez Prieto, 2000). Under utbild- 

ningen till speciallärare har jag läst om begrepp som är kopplade till elever med funktionshinder i 

behov av särskilt stöd. Att undersöka vilka uppfattningar elever i gymnasiesärskolan har om kun- 

skap, delaktighet och kamratskap ökar förståelsen för elevernas syn på sin skolgång. Genom att an- 

vända begreppen delaktighet, integrering, inkludering och normalitet i studiens teoretiska genom- 

gång skapas en ökad kunskap om hur gymnasiesärskolans elever uppfattar sin skolgång. Elevernas 

inifrånperspektiv på sin skolsituation utgör utgångspunkten för studien där jag analyserar elevernas 

uppfattning av sin tid i skolan. En ökad kunskap skapar förståelse för hur elever uppfattar sin skol- 

gång vilket kan vara betydelsefullt och användbart när det gäller att utveckla och planera undervis- 

ningen i särskolan. I min yrkesroll som speciallärare (Examensordningen SFS 2011:186) kommer 

jag i mitt arbete möta elever i behov av särskilt stöd. Som speciallärare ska jag stötta, stärka och 

undanröja hinder som möjliggör kunskaps utveckling hos elever med utvecklingsstörning. 
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1:1. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever på gymnasiesärskolan uppfattar sin skolgång. Uti- 

från elevernas livsberättelser vill jag fördjupa kunskapen och öka förståelsen för hur de uppfattar 

kunskap, delaktighet och kamratskap under sin skolgång. För att få ett djup och en bredd i elevernas 

berättelser har livsberättelserna ett tidsperspektiv från förskoleklass till gymnasiet. I yrkesrollen 

som speciallärare får jag en djupare förståelse och ökad kunskap som ger nya infallsvinklar vilket 

leder till andra metoder för att skapa och förbereda eleverna inför vuxenlivet genom att utgå utifrån 

elevernas sätt att se på kunskap, undervisning, delaktighet och kamratskap. 

 

Frågeställning: 

Vilka uppfattningar har elever i gymnasiesärskolan om kunskap, delaktighet, gemenskap med kam- 

rat under sin skolgång? 

 

2. Bakgrund 
I bakgrunden introduceras framväxten av särskolan som egen skolform. Där beskriver jag hur sam- 

hället såg på kunskap och utbildning för barn och ungdomar med funktionshinder från folkskolans 

införande år 1842 fram till särskolans införande år 1968 (Szönyi & Tideman, 2011). Jag beskriver 

hur särskolan utvecklades från en omsorgsinriktad verksamhet inom landstingen till en skola som 

genomför undervisning i kommunal regi under 1980-talet och fram till idag (Szönyi & Tideman, 

2011). 

 

2:1. Särskolan som egen skolform 
Under en relativt lång period från 1850 fram till 1960 (Szönyi & Tideman, 2011) omhändertogs 

barn och ungdomar med funktionshinder på särskilda hem eller anstalter. Efter 1960 avvecklades 

institutionerna och personer med utvecklingsstörning hade rätt till ett meningsfullt och självständigt 

liv tillsammans med andra i samhället. Barn med funktionshinder växer idag upp hos sina föräldrar 

och vuxna bor i egna lägenheter eller i gruppboenden (Szönyi & Tideman, 2011). 

 

Den svenska folkskolan (Szönyi & Tideman, 2011) infördes 1842 men det var först 1968 som alla 

barn i Sverige fick rätt att gå i skolan. Barn med utvecklingsstörning delades upp i bildbara och 

obildbara. De bildbara fick skolplikt på 1940-talet medan de obildbara, som inte ansågs kunna till- 

godogöra sig undervisningen, stod utanför skolplikten. Särskolan infördes i slutet på 1960-talet, där 

alla hade rätt till undervisning (Szönyi & Tideman, 2011). När träningsverksamheten infördes 1968 

i särskolan (Grunewald, 2008) var det viktigaste inte att lära eleverna läsa, skriva och räkna, utan 
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skolan skulle rätta sig efter varje elevs förutsättningar och inte tvärtom. Skolans uppdrag var  att 

bidra med en allsidig funktionsträning för att eleverna skulle bli så självständiga som möjligt (Gru- 

newald, 2008). 

 

I särskolan (Szönyi & Tideman, 2011) anpassades undervisningen efter elevernas behov och förmå- 

gor. Särskolan drevs av landstingen eftersom det var landstingen som ansvarade för omsorgen om 

utvecklingsstörda under 1960-talet. Undervisningen skedde i egna skollokaler som var skilda från 

övrig skolverksamhet. Under 1970- och 1980-talet flyttade särskolan in i den vanliga skolans loka- 

ler och kommunerna övertog ansvaret för särskolan. När kommunerna tog över ansvaret förvänta- 

des det att elever med utvecklingsstörning skulle få sin undervisning i vanliga skolan tillsammans 

med icke funktionshindrade elever och därigenom skulle elevantalet i särskolan minska. Skolan var 

på väg mot en ”skola för alla” där elever med olika förutsättning och förmågor skulle undervisas 

tillsammans (Szönyi & Tideman, 2011). 

 

Istället för en minskning (Szönyi & Tideman, 2011) av elevantalet i särskolan blev det en ökning 

och detta berodde på flera faktorer. Införande av LPO 94 innebar att tonvikten lades på teoretiska 

kunskaper och samtidigt infördes ett nytt betygssystem. Dessutom fick eleverna mer ansvar för sitt 

eget lärande vilket missgynnade en del elever som fick svårt att klara skolans krav och betygsnivå- 

er. En annan orsak kan härledas till besparingar som ledde till att elever med svårigheter inte fick 

tillräckligt med stöd i grundskolan (Szönyi & Tideman, 2011). Grunewald (2008) menar att den vik- 

tigaste orsaken till ökningen av elever i särskolan var att särskolan blev mer tillgänglig och många 

ansåg att det var ett bättre alternativ för de elever som sågs som gränsfall. Lågkonjunkturen på 

1990-talet med indragna sociala stöd till skolorna gjorde att särskoleplaceringar blev ekonomiskt 

fördelaktiga för kommunerna (Grunewald, 2008). 

 

Särskolan (Szönyi & Tideman, 2011) är en skolform för elever med utvecklingsstörning som inte 

når målen i grundskolan. Eleverna i särskolan läser efter särskolans kursplaner, mål och betygskrite- 

rier som så långt det är möjligt ska motsvara den utbildning som ges i grundskolan. Träningsskolan 

vänder sig till elever med omfattande utvecklingsstörning (Szönyi & Tideman, 2011). Träningssko- 

lans undervisning (Grunewald, 2008) har praktisk färdighetsträning som tyngdpunkt, t.ex. personlig 

hygien och sinnesträning med stöd av hjälpmedel som utvecklas efterhand (Grunewald, 2008). 

Szönyi och Tideman (2011) menar att särskolans pedagogiska ambition är att skapa en skolmiljö där 

elever med utvecklingsstörning kan utvecklas med personal som är specialutbildad och med ett un- 
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dervisningsmaterial som är pedagogiskt anpassat för att stimulera varje elevs behov. I små klasser 

med många vuxna, där eleverna slipper jämföra sig med andra skapas självkänsla och elevernas 

självförtroende stärks. Szönyi och Tideman (2011) anser att när elever känner samhörighet och 

trygghet skapas förutsättningar för kunskapsmässig utveckling (Szönyi & Tideman, 2011). 

 

För att bli inskriven och mottagen i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan krävs det idag utred- 

ningar. Det krävs pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning som visar att eleven 

inte når grundskolans respektive gymnasiesärskolans kunskapskrav därför att hon/han har en ut- 

vecklingsstörning eller ett tillstånd som enligt skollagen jämnställs med utvecklingsstörning. Bar- 

nets bästa ska alltid vara utgångspunkten och utredningen genomförs i samråd med elevens vård- 

nadshavare (Skolverket, 2013c). 

 

3. Teoretiska begrepp 
I avsnittet Teoretiska begrepp diskuterar jag definitionerna av begreppen ”delaktighet”, ”integre- 

ring” och ”inkludering” och ”normalitet”. Jag har valt att använda specialpedagogiska begrepp i 

min teorigenomgång som är relevanta utifrån syfte och frågeställningar i min uppsats. Valet av be- 

greppen grundar sig på att de är relevant till speciallärarens roll som handlar om att stötta, stärka 

och undanröja hinder för kunskapsutveckling hos elever i behov av särskilt stöd och att begreppen 

förekommer i skollagen och i gymnasieskolans styrdokument (SFS 2010:800; Skolverket, 2013a). 

Jag undersöker hur elever i gymnasiesärskolans upplevelse av sin skolgång, och jag har valt av att 

använda mig av elevernas livsberättelser som empiriskt material. Eriksson Gustavsson, Göransson 

och Nilholm (2011) menar att delaktighet, integrering och inkludering är begrepp som verksamma 

lärare har att förhålla sig till i den direkta undervisningen. Begreppen har sitt ursprung i utbild- 

ningspolitiska och handikappolitiska sammanhang (Eriksson Gustavsson, Göransson & Nilholm, 

2011). 

 

3:1. Delaktighet 
Begreppet delaktighet (Szönyi & Tideman, 2011) är komplext och ger utrymme för olika tolkningar. 

Enligt Szönyi och Tideman (2011) kan personer med funktionshinder se särskilda insatser och sär- 

skilt stöd som en möjlighet till delaktighet i samhället. Szönyi och Tideman (2011) menar att en 

tolkning av begreppet för elever med utvecklingsstörning enbart handlar om delaktighet tillsam- 

mans med icke funktionshindrade elever. I särskolan förkommer det hinder och barriärer inom den 

egna verksamheten som kan innebära hinder för delaktighet, t.ex. för social samvaro eller gemen- 

samma lektioner för elever med olika erfarenheter och förutsättningar. Enligt Szönyi och Tideman 
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(2011) kan den fysiska miljön innebära hinder för delaktigt om den är svår att orientera sig i eller 

svårt att ta sig fram i. Matsalen, rastgården och uppehållsrummet kan exempelvis vara socialt röriga 

och innebära hinder för elever med kognitiv funktionsnedsättning (Szönyi & Tideman, 2011). 

 

Molin (2004) anser att delaktighet har flera betydelser. Personer kan vara engagerade i något utan 

att de deltar i aktiviteten tillsammans med andra. Det finns både interna och externa förutsättningar 

för delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Intern förutsättning är individens vilja och 

förmåga och extern förutsättning är tillgänglighet, när tillfälle ges för delaktighet. Fysisk och social 

tillgänglighet kan ses som en förutsättning för begreppet (Molin, 2004). 

 

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2013) skriver att det i många sammanhang sätts likhetstecken mel- 

lan inkluderande undervisning och delaktighet. De menar att det är ett snävt sätt att se på begreppet. 

Delaktighet handlar inte bara om eleverna är inkluderad i undervisningen men icke funktionshind- 

rade elever. Elever som får sin undervisning i särskolan känna också sig delaktiga i sitt samman- 

hang. Begreppet ska förstås i den aktivitet där eleven befinner sig (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 

2013). 

 

Szönyi och Tideman (2011) skriver att det finns två grundläggande elevberättelser; elever som ser 

särskolan som en möjlighet och elever som menar att särskolan innebär en begränsning. Särskolan 

kan betyda ett nytt sammanhang, där eleverna får kompetent personal, och resurser där optimala 

lärandemiljöer och sociala situationer skapas för eleverna. Eleverna ges möjlighet till social och 

kunskapsmässig utveckling. Genomgående är att eleverna måste hantera dynamiken mellan det van- 

liga och det särskilda samt mellan delaktighet och utanförskap (Szönyi & Tideman, 2011). 

 

Utanförskap (Szönyi & Tideman, 2011) handlar ofta om andra personers föreställningar om särsko- 

lan och de som går där. Eleverna får en motsägelsefull bild av särskolan och att tillhöra den. För 

många elever handlar det om att hantera föreställningar som andra har av dem för att de går i 

särskolan och inte möter dem som de individer de faktisk är. Elever i särskolan kan känna sig ute- 

stängda från sammanhang och upplever att de inte hör hemma i den vanliga skolan och bland de 

vanliga kamraterna. De känner ingen skolgemenskap med andra elever, de upplever sig som särsko- 

lelever och inte som vanliga elever på skolan. Eleverna upplever en marginalisering som är en 

konsekvens  av  tillhörigheten  till  särskolan,  en  tillhörighet  som  måste  förklaras  och  försvaras 

(Szönyi & Tideman, 2011). 
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3:2. Integrering 
Grunewald (2008) skriver att integrering i skolsammanhang handlade om undervisning i samma 

byggnad eller i samma klass, på samma skolgård under samma tid (Grunewald, 2008). Enligt 

Szönyi och Tideman (2011) uppstod integrering när elever med funktionshinder flyttade in i den 

ordinarie skolbyggnaden där elever utan utvecklingsstörning undervisades. Grundtanken var att de 

segregerade skulle ges plats i samhällets gemensamma arenor. Kritiska röster menade att fokuse- 

ringen på integrering handlade om att ”lyfta in” personer som hade stått utanför. Integrering fokuse- 

rar på individens brister och att det är personen med funktionshinder som ska bli bättre på att klara 

av kraven från skolan och övriga samhället. Anpassningarna görs till elevens bristande förmågor 

och skolan ser inte helheten och möter inte elevers olikheter. Integrering är ett system där eleven är 

avvikande och ska anpassas till skolans befintliga system (Szönyi & Tideman, 2011). 

 

3:3. Inkludering 
Inkludering och inkluderande undervisningen (Szönyi & Tideman, 2011) är begrepp som bygger på 

att skolan och undervisningen ska anpassas till alla elevers behov och förutsättningar. Här fokuse- 

rar skolan på organisering av undervisning och eleven pekas inte ut som någon som har integrerats 

och som inte hör dit på riktigt. Inkludering betyder systemförändring där hela skolan organiseras 

utifrån att alla elever är olika (Szönyi & Tideman, 2011). 

 

Nilholm (2007) skriver att inkludering är när hela undervisningssituationen förändras så att den an- 

passas till elevernas olika förutsättningar. Nilholm (2007) menar att det finns två diskurser, där den 

ena fokuserar på elevernas rättigheter och den andra på hur skolan organiserar sin verksamhet. Be- 

greppet inkludering sammansmälter med ”en skola för alla” som betecknar allas rätt till närvaro och 

delaktighet i klassrummet (Nilholm, 2007). Eriksson Gustavsson m fl (2011) menar att inkludering 

ligger i linje med det miljörelativa synsättet där fokus riktas mot att problematisera miljön istället 

för att lägga problemet hos eleven (Eriksson Gustavsson m. fl. 2011). 

 

3:4. Normalitet 
När personer med funktionsnedsättning skulle leva ett normalt liv och umgås med andra människor 

måste de integreras (Szönyi & Tideman, 2011). Enligt Szönyi och Tideman (2011) skulle särskolan 

på 1970- och 1980- talet flytta in i skolbyggnader där elever med utvecklingsstörning skulle gå med 

icke funktionshindrade elever. Personer med utvecklingsstörning hade bott på institutioner och 

särskolor som inte hade något samröre med andra skolor. Barn med utvecklingsstörning umgicks 

inte med icke funktionshindrade kamrater vilket berodde på att de inte träffades i skolan. Inflytt- 
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ningen skulle bidra till att eleverna träffades och att elever med utvecklingsstörning blev en naturlig 

del i skolmiljön. Enligt Szönyi och Tideman (2011) var det sällsynt att elever i särskolan utvecklade 

kamratrelationer med elever från grundskolan fastän de har haft klassrummen bredvid varandra i 

många år (Szönyi & Tideman, 2011). 

 

Kåhlin (2015) skriver att i slutet på 1960-talet skulle personer med funktionsnedsättning bli fullvär- 

diga medborgare. Samhället skulle erbjuda insatser som gav funktionshindrade rätt till normala lev- 

nadsförhållanden, normal dygnsrytm och normal livscykel. Detta var en reaktion på institutionsvår- 

den och de missförhållanden som rådde för personer med funktionsnedsättning (Kåhlin, 2015). 

 

4. Tidigare forskning 
I Tidigare forskning presenterar jag forskning som är relevant för min studie. Jag valde att avgränsa 

arbetet genom att söka relevant litteratur där forskare har undersökt hur elever i särskolan uppfattar 

sin skolgång inom följande ämnesområden: kunskap och undervisning, delaktighet och kamrater 

och gemenskap. Litteraturen består av avhandlingar, artiklar och rapporter, i vilka forskare har un- 

dersökt och studerat hur elever med funktionshinder har upplevt sin skolgång i särskolan, och inte- 

grerade i grundskolans undervisning. Tre av artiklarna är internationella, två undersökning gjord av 

forskare i England och en undersökning är utförd av forskare på Irland. I artiklarna har forskarna 

studerat hur elever med funktionshinder uppfattat sin skolgång i särskolan. 

 

4:1. Kunskap och undervisning 
Berthén (2007) har följt elever och lärare i två klasser i grundsärskolan, en inom 

träningsverksamheten och  en grundsärklass.  Berthén (2007)  anser att  personalen i 

träningsverksamheten uppfattar sitt uppdrag i skolan som ett fostransuppdrag, där de förbereder 

eleverna inför ett framtida vuxenliv och att vara samhällsdeltagare. De formar elevernas 

funktionella färdigheter i relation till vardagen, personlig hygien, av - och påklädning samt i mat- 

och rastsituationer och detta får ta den tid som behövs. I grundsärsklassen bedriver lärarna en 

verksamhet som är undervisningsförberedande och där tränas eleverna i skolelevskompetenser, t.ex. 

att sitta stilla, vänta, inte störa andra, sysselsättas sig själva och inte tala utan tillåtelse. Berthén 

(2007) menar att olikheterna och skillnaderna i det pedagogiska arbetet mellan de båda klassernas 

verksamhet återspeglar särskolans rötter och historia (Berthén, 2007). 
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Irländska författarna Prunty, Dupont och Mcdaid (2012) har undersökt hur elever på Irland med 

erfarenhet av både grundskola och särskola uppfattar sin skolgång. Eleverna ansåg att de hade mer 

stöd för sitt lärande i särskolan än i grundskolan. Detta berodde på mindre klasser, mer vuxet stöd 

och ökad kompetens hos personalen (Prunty m.fl. 2012). Furenhed (2011) har i sin studie följt en 

klass i särskolan. Eleverna menar att skillnaden mellan den stora klassen i grundskolan och deras 

lilla klass i särskolan är att det är flera lärare och att de får mer hjälp under lektionerna. Eleverna 

anser att de arbetar med samma saker på lektionerna, och framför allt gör de samma saker på 

fritiden, som sina icke funktionshindrade skolkamrater (Furenhed, 2011). 

 

Frithiof (2007) har i sin studie intervjuat elever som har gått i särskola. Eleverna anser att särskolan 

finns för dem som behöver hjälp och att barn och ungdomar i särskolan är en hjälpbehövande 

grupp. De ser sig som kompetenta inom vissa områden men har svårigheter med andra. När det blir 

svårt kallar de på hjälp och då fungerar det. Frithiof menar att eleverna relaterar till ett livslångt 

kunskapssökande som handlar om erfarenheter av och konfrontationer med svårigheter, och hur det 

är att leva med möjligheter och begränsningar. De har fått en meningsfull utbildning i social samva- 

ro, trivsel, traditionella ämneskunskaper och utmaningar (Frithiof, 2007). 

 

Cooney, Jahoda, Gumley och Knott (2006) är forskare från England som i sin undersökning har 

kommit fram till att funktionshindrade elever i en inkluderad skolmiljö med icke funktionshindrade 

klasskamrater känner ofta sig mer avvikande än elever som har fått sin undervisning i särskolans 

miljö. Eleverna i den integrerade skolan upplever svårigheter med stöd från lärare och att lärarna 

inte ser till deras behov av lärande. De uppfattar att deras icke funktionshindrade skolkamrater ser 

dem som avvikande. Detta kan innebära att eleverna upplever ett utanförskap som kränker deras 

sociala identitet och hotar deras självbild (Cooney m.fl. 2006). Furenhed (2011) menar att självbil- 

den är en viktig fråga som aktualiseras vid övergång till gymnasiet, vilka de är och vill vara samt 

vad de har gemensamt med andra ungdomar och vad som skiljer dem åt. En del elever i särskolan 

beskriver sig gärna som vanliga och talar om att de gör samma saker som sina jämnåriga kamrater, 

andra är negativa till särskolan och framhåller att de träffar tuffa jämnåriga icke funktionshindrade 

kamrater (Furenhed, 2011). 

 

I Carlbeck-kommitténs utredning (SOU 2003:35) ansåg lärarna i gymnasiesärskolan att social trä- 

ning är viktigast att arbeta med i elevernas utbildning, då social kompetens är en förutsättning för 

att eleverna ska få ett arbete efter avslutad skolgång. En god självbild, att förstå sina möjligheter 
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och svårigheter samt ha en god samarbetsförmåga och kunna leva inom samhällets gränser är vikti- 

ga kunskaper att förmedla till eleverna. Särskolan (SOU 2003:35) efterlyser en undervisning som är 

mer utmanade och stimulerande för eleverna, ett samarbete mellan gymnasiesärskola och gymna- 

sieskola med blandade undervisningsgrupper där elever lär varandra. Särskolans elever får social 

träning och stimulans när de i olika sammanhang träffar och umgås med icke funktionshindrade 

ungdomar. Inkluderande lösningar och samarbete mellan skolformerna kräver strategier och mål på 

alla nivåer, kommun- och skolnivå samt i klassrumssituation. Ett samarbete mellan elevgrupperna 

får dock aldrig ske på bekostnad av särskoleelevernas trygghet och självförtroende, inte heller över 

andra elevers möjlighet till stöd och hjälp. Inkludering måste hanteras med stor lyhördhet för indi- 

viden, situationen och sammanhanget (SOU 2003:35). 

 

4:2. Delaktighet 
Flera forskare menar att lärarna påverkar elevernas förutsättningar för delaktighet. Berthén (2007) 

anser att eleverna i grundsärskoleklassen aldrig får de förutsättningar som krävs för ett deltagande i 

skriftspråkliga aktiviteter som leder till läskompetens. Lärarna antyder att eleverna inte är tillräck- 

ligt förberedda eller mogna för att lära sig läsa och skriva. Berthén (2007) anser att lärarna ger ut- 

tryck för att deras arbete skapar möjligheter för elevernas kunskapsutveckling och deltagande i 

samhället. Resultatet visar däremot att lärarnas arbete riskerar att begränsa elevernas framtida delta- 

gande i samhället och att eleverna istället förbereds för en särskildhet (Berthén, 2007). Enligt Carl- 

beck-kommitténs utvärderingen (SOU 2003:35) har eleverna på vissa program i gymnasiesärskolan 

möjlighet att vara delaktiga. På de program där lärarna saknar tilltro till elevernas förmåga att arbeta 

med inflytande saknar programmen delaktighet för sina elever. Elever på gymnasiesärskolan ska ha 

inflytande över sin utbildning (SOU 2003:35). 

 

I forskningen har jag funnit två olika synvinklar; några forskare anser att särskolan är ett hinder för 

eleverna medan andra menar att särskolan innebär möjligheter och skapar förutsättningar för ele- 

vernas utveckling och självkänsla. De engelska författarna Prunty, Dupont och Mcdaid (2012) har i 

sin studie mött elever som har erfarenhet av både grundskola och särskola. Några av dessa elever 

har upplevt mobbning i grundskolan innan de kom till särskolan. Eleverna i studien föredrog 

särskolan framför grundskolan. Författarna anser att beslutsfattare och pedagoger måste lyssna och 

ge eleverna möjligheter att utrycka sina åsikter. Det är viktigt att eleverna får vara delaktiga i frågor 

som berör dem, menar författarna. Positiva relationer och vänskap till vuxna skapar glädje och ger 

förutsättningar för kunskapsutveckling i skolan (Prunty m.fl. 2012). 
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Enligt Szönyi (2005) kan en tillhörighet i särskolan innebära möjligheter för några elever och be- 

gränsningar för andra elever. Några elever från särskolan kom inte in på gymnasieprogrammet som 

de önskade då de saknade behörighet från grundsärskolan. Gymnasiesärskolan kunde inte erbjudna 

liknande utbildning. Delaktighet för dessa elever saknas och detta får konsekvenser för elevernas 

självbild. För andra elever betyder särskolan en egen individuell utveckling, där erfarenheten av 

ökad social delaktighet och att aktivt kunna delta i undervisningen har stor betydelse (Szönyi, 

2005). Särskoletillhörigheten ansågs av många elever som något positivt och som bidrog till social 

delaktighet. Andra elever i särskolan ville tillhöra grundskolan och vara en vanlig elev. Detta be- 

rodde inte på att de inte trivdes i särskolan utan på hur andra såg på särskolan och på eleverna som 

gick där, ett utanförskap som andra ofta påminde dem om (Szönyi, 2005). 

 

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

särskolan. I studien såg Molin olika former av delaktighet under lektionerna. Några elever engage- 

rar sig i att ifrågasätta lärarna och lektionsinnehållet medan andra nickar och lyssnar till vad läraren 

har att säga och försöker att svara på frågorna som ställs under lektionerna. En grupp elever försö- 

ker att påverka lektionsinnehållet mer än de andra i klassrummet. Dessa ifrågasätter kvalitén på ut- 

bildningen och uttalar t.ex. en önskan om fler läxor inför gymnasiet (Molin, 2004). Särskoleelever- 

na i Frithiof (2007) studie hävdar att det är lärarna som bestämmer i skolan; det ingår i deras arbete 

som personal. I klassråd och elevråd fick eleverna vara med och bestämma lite, dock i en begränsad 

omfattning (Frithiof, 2007). 

 

4:3. Kamrater och gemenskap 
Curtin och Clarke (2005) har undersökt hur elever i England med funktionshinder som går i särsko- 

lan upplever sin skolgång. Eleverna beskrev sin placering i särskolan som positiv, de var en del av 

en gemenskap, där alla hade funktionshinder och behövde hjälp och stöd i sin utbildning. Ungdo- 

marna bodde på skolan och kunde umgås med sina klasskamrater även på fritiden. Författarna me- 

nar att eleverna var nöjda med skolan där de accepterades av sina kamrater utan att behöva förklara 

sig. En elev ansåg att den skyddande och säkra miljön som särskolan innebar var det den behövde 

just då i livet. Eleverna ansåg att de i en vanlig skola inte hade passat in utan blivit mobbade och de 

hade haft svårt att få kamrater då ingen av de andra icke funktionshindrade skolkamraterna skulle 

vara i ”samma båt”. Det som eleverna ansåg som negativt med särskolan var att skolan låg långt 
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ifrån deras hem vilket betydde att de inte kunde träffa sina kamrater under loven (Curtin & Clarke, 

2005). 

 

Några elever i särskolan som medverkade i Frithiof (2007) studie ansåg att begreppet utvecklings- 

störning står för att störa andra. Vidare menar eleverna att särskolan heter så därför att elevgruppen 

som går där är avvikande och inte får gå i grundskola. Funktionshinder är det som förenar gruppen. 

Det finns elever som uppskattar rasterna för då får de göra vad de vill, medan andra elever inte 

tycker om friheten på rasterna då det ofta uppstår konflikter. Enligt Frithiof (2007) anser eleverna 

att särskolan är en ovanlig skola p.g.a. att eleverna som går där är sjuka eller handikappade t.ex. sit- 

ter i rullstol. Elever i särskolan berättar om ett utanförskap där utvecklingsstörningen leder till be- 

kymmer när jämnåriga icke funktionshindrade ungdomar retar dem och detta i sin tur leder till att 

de avstår ifrån att vistas utomhus på allmänna platser på hemorten. Utanförskap sprids i en liten 

kamratgrupp, när en kamrat visar motvilja så följer resten av sällskapet med. Trots flera försök 

misslyckas eleven med att skapa delaktighet i kamratgruppen igen (Frithiof, 2007). 

 

Furenhed (2011) har i sin studie intervjuat eleverna som berättar att de inte har några kamrater i 

skolan och inga riktigt nära vänner att umgås med på fritiden. Furenhed (2011) menar att unga 

människor med intellektuella funktionshinder har vänner, men de har färre nära och långvariga rela- 

tioner med jämnåriga än andra ungdomar och ofta inga relationer med icke funktionshindrade kam- 

rater. Ungdomar med intellektuella funktionshinder har ganska stor bekantskapskrets i skolan och 

inom omsorgsverksamheten, vilket har stor betydelse för deras trivsel och möjlighet att fungera i 

vardagen. Ungdomarna beskriver ofta sin personal i skolan som sina riktigt nära vänner (Furenhed, 

2011). 

 

Molin (2004) beskriver i sin studie olika elevgrupper i särskolan. En elevgrupp ville skapa en tillhö- 

righet och en identitet som är skild från de avvikande eleverna i gymnasiesärskolan, med en så nära 

gemenskap som möjligt till eleverna i gymnasieskolan. Dessa ungdomar vände sig till personalen 

om det är något viktigt eller jobbigt de ville ta upp och utryckte att de skämdes för sina klasskamra- 

ter när de går till matsalen tillsammans med någon som inte ser ”normal ut”. Andra elevgrupper tog 

inte avstånd från andra ungdomar med funktionshinder, utan de har anpassat sig och funnit sig till- 

rätta i särskolans trygghetsideal. Tillhörigheten till särskolan uppfattas inte som ett hot mot deras 

positiva självbild. På rasterna valde en elevgrupp att engagera sig i samspelsrelaterande aktiviteter i 

uppehållsrummet. En elevgrupp satt i sofforna i korridoren där det var en lugn miljö. Ungdomar satt 
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bredvid varandra men talade inte så mycket med varandra. Molin (2004) menar att det förkommer 

olika relationer i elevgrupperna, en personal och elev samt en kamratorienterade relationer mellan 

elev - elev. I undersökning var många av elever i gymnasiesärskolan stolta över att få gå på gymna- 

siet (Molin, 2004). 

 

5. Metod 
I följande avsnitt beskriver och motiverar jag mitt val av metod och genomförande. Vidare presente- 

rar jag mitt urval av informanter och tillvägagångssätt för insamlingen av empiriskt material och 

hur jag tog kontakt med deltagarna. Därefter beskriver jag mina etiska aspekter i studien. Vidare 

följer en presentation av intervjusituationen och avsnittet avslutas med metoddiskussionen där jag 

diskuterar mitt val av metod och om denna varit framgångsrik för att nå studiens syfte 

 

5:1. Metod 
I min uppsats har jag valt att göra en studie med kvalitativ ansats där jag använder livsberättelser 

som metodansats och narrativ analys som metod. Wigg (2009) menar att livsberättelser är en meto- 

dansats som passar att använda när forskaren är intresserad av elevers erfarenhet ur ett längre per- 

spektiv. I metoden tar forskare fasta på de historier människor berättar och använder dem för att 

skapa förståelse kring människors liv. Forskaren är inte intresserad av vad som är ”sant” utan vill ha 

en reflektion kring det som har hänt ur ett längre perspektiv. Livsberättelser berättar inte ”fakta” 

utan är ett sätt att skapa förståelse för människors liv ur deras synvinkel, hur de minns och berättar 

om sina erfarenheter. Wigg (2009) menar att berättelserna ger kunskap om elevers upplevelser, 

minnen och tankar i och om det skolsystem som omger dem. Vid en narrativ analys fokuserar fors- 

karen på hur saker sägs, hur personen framställer sig själv, hur de syns i berättelsen. Detta skapar 

möjligheter för deltagarna att inringa de sammanhang de själva ingår i (Wigg, 2009). 

 

Under de senaste årtiondena (Johansson, 2005) har berättelsen och berättandet fått en mer erkänd 

plats som kunskapsform i vetenskapliga sammanhang. Ett tvärdisciplinärt forskningsfält som be- 

nämns narrativa studier eller berättelseforskning har vuxit fram sedan mitten på åttiotalet. Detta in- 

nebär att humanistiska vetenskaper och inom samhällsvetenskapen har intresserat sig för berättelser 

och berättande. Narrativa teorier och analyser utvecklas, används och diskuteras inom pedagogiken. 

Narrativ teori är teorier om berättelsen och berättandet (Johansson, 2005). Narrativ metod är de me- 

toder som används för att samla in och analysera muntliga berättelser. En livsberättelse är när per- 

soner berättar om sitt liv eller delar av sitt liv och där forskningen använder berättelserna för att un- 
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dersöka olika perspektiv på hur personerna ger sina liv mening och skapar identitet. Genom berät- 

telser får vi möjlighet att förstå andra människor (Johansson, 2005). 

 

Narrativ analys är när forskare analyserar hur människor berättar historier om sina liv och om det 

som händer och sker omkring dem (Bryman, 2011). En narrativ analys är också en redogörelse för 

olika episoder och de kopplingar som finns mellan dessa. För att samla in material ber forskaren 

informanterna att berätta historier, sin bild av något som har hänt och vanligtvis är det nödvändigt 

att ställa uppföljande frågor för att stimulera flödet av detaljer och intryck (Bryman, 2011). I analy- 

sen läggs fokus på de historier som berättas under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag kom- 

mer att presentera min analys av livsberättelserna med utgångspunkt i mina frågeställningar. Infor- 

manternas berättelser redovisas enskilt i kronologisk ordning. Enligt Wigg (2009) kan forskaren 

analysera varje berättelse för sig där berättelserna presenteras enskilt med fokus på vad forskaren 

vill ha fram i sin undersökning (Wigg, 2009). 

 

5:2. Datainsamling och urvalet 
Enligt Bryman (2011) finns det olika tillvägagångssätt för att samla in data i en narrativ analys. 

Forskaren kan genomföra deltagande observationer, semistrukturerade eller ostrukturerade intervju- 

er. Vid ostrukturerade intervjuer används en intervjuguide som kan vara en lista, en uppsättning te- 

man eller mer allmän frågeställning som täcker frågorna i intervjun. Frågorna ställs på ett informellt 

sätt och där ordningsföljden på frågorna kan ändras mellan intervjuerna. Ostrukturerade intervjuer 

tenderar att likna vanliga samtal där uppföljningsfrågor ställs där det kan vara relevant (Bryman, 

2011). I datainsamling till uppsatsen har jag valt att använda mig av ostrukturerade intervjuer för att 

kunna ställa frågorna informellt till eleverna och använda allmänna frågeställningar i en intervju- 

guide (se bilaga 1) som täcker frågorna i intervjun. Forskningen visar på att det krävs informella 

samtal som måste anpassas till elevernas förmågor och perspektiv för att få tillgång till ett så infor- 

mationsrikt material som möjligt och frågor till elever med funktionshinder ska beröra och vara in- 

tressanta och öppna så att informanterna kan svara med egna ord (Gustavsson, 1998; Ringby Jans- 

son, 2002). Johansson (2005) skriver att en intervjuguide i en ostrukturerad intervju består av vissa 

övergripande frågor och lämnar resten till samspelet mellan forskaren och deltagarna under mötet 

(Johansson, 2005). 

 

I min studie gjorde jag ett strategiskt urval (Bryman 2011) på min arbetsplats där jag till kontaktade 

en av mina kollegor för att få förslag på elever som hade förmågan att berätta och reflektera över 
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sin skolgång som jag kunde kontakta och tillfråga som informanter i min studie. Skolan där jag ar- 

betar har sina lokaler spridda på flera platser i staden. Lokalen där informanterna har sina klassrum 

ligger inte i närheten av där jag arbetar så jag har inte träffat eleverna tidigare och de känner inte 

igen mig. Det insamlade materialet består av intervjuer med tre elever där jag intervjuade två elever 

vid två tillfällen och en elev vid ett tillfälle. Två av eleverna som jag intervjuat går sitt tredje år och 

en elev går sitt fjärde och sista år i gymnasiesärskolan. I analysen använder jag fiktiva namn på 

eleverna som inte har någon koppling till deras riktiga namn. 

 

Det samlade materialet som jag under intervjuerna har spelat in på band transkriberades till skrift. 

Vid utskrifterna lyssnar forskaren om och om igen på banden och upptäcker nya betydelser, mönster 

och kategorier (Johansson, 2005). Transkriptionen är i sig en process av strukturering och analys av 

materialet (Johansson, 2005). Inspelningarna gjordes via min mobiltelefon, jag lyssnade igenom 

inspelningarna efter intervjuerna och transkriberade dem en och en på datorn. Johansson (2005) 

skriver vidare att det inte finns några absoluta regler för hur forskaren ska hantera utskrifterna. Vik- 

tigt är dock att forskaren redogör för sina val och strategier vid transkriberingen (Johansson, 2005). 

Vid transkriberingen omvandlade jag talspråk till skriftspråk, vilket gjordes så ordagrant som möj- 

ligt och pauser har också återgivits. 

 

5:3. Etiska aspekter 
I de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2010) finns fyra huvudkrav på forskning som 

jag följer i min studie: Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 2010). I praktiken följer jag de forskningsetiska reglerna genom att informera de 

tillfrågade informanterna både muntligt och skriftligt om syftet med studien, ge dem möjlighet att 

när som helst dra sig ur studien och garantera anonymitet i materialet (Johansson, 2005). Inför varje 

vetenskaplig undersökning ska forskaren överväga värdet av kunskapen som inhämtats mot möjliga 

risker för deltagarna, såväl kortsiktiga som långsiktiga följder ska uppmärksammas (Vetenskapsrå- 

det, 2010). 

 

Jag skickade informationsbrevet (se bilaga 2) till min kollega och hon delade ut detta till tre elever 

som var tänkta som informanter i min studie. Informationsbrevet innehöll information om studiens 

innehåll och att jag tänkte komma till deras skola och genomföra intervjuerna. Där stod också att 

medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst och att de är anonyma i arbetet. Jag informe- 

rade om att jag bara ska använda materialet i min studie och att alla namn och uppgifter inte ska 
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kunna kopplas till elevernas identitet. Informationsbrevet var skrivit till eleverna, de var över 18 år 

och myndiga och kunde själva bestämma om de ville vara med i studien. De tillfrågade eleverna 

samtyckte muntligt till att medverka som informanter i min studie. 

 

5:4. Intervjusituationen 
Ordet intervju betyder ”utväxling av synpunkter” mellan två personer i samtal om ett tema (Dalen, 

2007). Dalen (2007) anser att det är viktigt att forskaren låta informanterna få god tid på sig när de 

berättar sina berättelser, de behöver god tid på sig att fundera och formulera sig. Vid intervjun byg- 

ger intervjuare upp en god atmosfär där miljön där intervjuerna äger rum är välbekant och trygg för 

eleverna och där de känner sig trygga nog för att tala fritt. Dalen (2007) menar att det är av stor be- 

tydelse att informanten får tid att berätta och att de känner sig bekräftade samt lyssnade på. Det är 

informantens verbala berättelse som utgör forskarens dataunderlag som ska användas i ett forsk- 

ningssammanhang (Dalen, 2007). Som intervjuare är jag medskapare till samtalen som förs och till 

de berättelser som växer fram. Szönyi (2005) skriver att hon betraktar intervjuer som ett samspel 

mellan aktörer där samtalen tar sin form utifrån dem som deltar. Valet av frågor och sättet de ställs 

på samt responsen intervjuaren ger på elevernas berättelser påverkar informanten och samtalets in- 

nehåll och karaktär (Szönyi, 2005). 

 

Innan intervjun genomförde jag en pilotintervju av en kollega. Bryman (2011) rekommenderar att 

en pilotintervju genomförs, där intervjuguiden testas och forskaren själv får öva på intervjusituatio- 

nen. Ingen förändring gjordes i intervjuguiden efter pilotintervjun och inget material har använts i 

arbetet. 

 

5:5. Metoddiskussion 
Jag valde att genomföra en kvalitativ studie med livsberättelser som metodansats och narrativ ana- 

lys som metod. Livsberättelser skapar förståelse kring människors liv och reflekterar över det som 

har hänt ur ett längre perspektiv (Wigg, 2009). 

 

När forskare genomför studier är det viktigt att beskriva varje moment och de val som görs under 

arbetet för att skapa förutsättning för en kritisk bedömning (Bryman, 2011). Jag har i arbetet med 

studien strävat efter att så exakt som möjligt skildra de val och metoder som jag har använt för att 

läsaren ska kunna bedöma trovärdigheten. Jag har så tydligt som möjligt redovisat syftet med un- 

dersökningen och ingående beskrivit metoden som jag har använt i studien. Genom att redovisa lit- 
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teraturen som jag har använt sätter jag in min undersökning i forskningskontext och därmed fördju- 

par jag tolkningen av den insamlade empirin. 

 

Intervjuerna ägde rum på elevernas skola. Informanterna träffade jag första gången under deras 

morgonmöte där läraren presenterade mig inför klassen som bestod av tio elever och berättade vilka 

tre elever som var mina informanter. Eleverna bestämde själva vem som först skulle följa med mig 

till grupprummet som låg i anslutning till klassrummet där vi skulle genomföra intervjuerna. Jag 

använde mig av ostrukturerade intervjuer med intervjuguide som bestod av ett antal frågor som jag 

hade skrivit utifrån mina frågeställningar. Gustavsson (1998) anser att det krävs informella samtal 

som måste anpassas till informantens förmågor och perspektiv för att få tillgång till ett så informa- 

tionsrikt material som möjligt (Gustavsson, 1998). Frågorna till intervjuguden formulerades så att 

de inte var för abstrakta för eleverna, de skulle förstå och kunna reflektera över dem. Ringby Jans- 

son (2002) menar att frågor som formuleras till elever med funktionshinder bör vara öppna så att de 

kan svara med egna ord och att frågorna berör och är intressant för informanterna (Ringby Jansson, 

2002). Furenhed (2010) menar att karaktären på relationen mellan informanter och intervjuaren har 

betydelse för vad de vill berätta (Furenhed, 2010). Samtalen spelades med digital ljudupptagning 

och transkriberades sedan ordagrant på datorn. 

 

Medvetet genomförde jag intervjuerna som en okänd person för informanterna och att informanter- 

na var okända för mig. Livsberättelserna skulle inte påverkas av någon förförståelse där jag hade 

information om informatorernas livssituation eller att informanterna kände till min bakgrund. Det 

visade sig inte vara någon bra ingång för att få tillgång till bra och givande livsberättelser. Jag ge- 

nomförde två intervjutillfällen med två av informanterna och ett tillfälle med en informant. Det 

första tillfället bjöd på kortfattade svar där eleverna hade svårt att reflektera över sin situation. Då 

eleverna inte kände mig som person och jag inte hade någon kännedom om deras livssituation blev 

samtalen korta och jag kunde inte ställa relevanta följdfrågor. Forskning visar på goda informations- 

rika intervjuer med personer med funktionshinder uppstår när intervjuaren har god kännedom om 

informanterna och deras livssituation (Ringby Jansson, 2002). Det behövs tid för att skapa en för- 

troendefull relation för att få ett så rikt empiriskt material som möjligt (Gustavsson, 1998). 

 

Under mina intervjuer hade eleverna ibland svårt att komma ihåg och berätta om händelser och upp- 

levelser i skolan. Vid flera tillfällen under samtalen hade eleverna svårigheter med att reflektera 

över sina upplevelser. Svaren på mina frågor blev ofta korta och jag fick ställa följdfrågor för att de 
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skulle komma vidare i sina berättelser. Följdfrågorna fick jag ställe på många olika sätt för att 

eleverna skulle utveckla sina berättelser. Kåhlin (2015) skriver i sin avhandling att det finns flera 

svårigheter med att intervjua personer med utvecklingsstörning. En nedsatt abstraktionsförmåga kan 

medföra svårigheter med att förstå och besvara abstrakta frågor. En begränsad tidsuppfattning på- 

verkar möjligheten att redogöra för sina livserfarenheter och en nedsatt kommunikationsförmåga 

försvårar förmågan att sätta ord på deras upplevelser. Kåhlin (2015) menar att kommunikativ vaghet 

är när språkliga uttryck innehåller för lite information och när språket saknar bärande ord. Detta kan 

relateras till informantens svårigheter i abstrakt tänkande och kommunikationsförmåga (Kåhlin, 

2015). Gustavsson (1998) anser att informanters svårigheter med att utrycka sig verbalt kräver 

ibland kompletterande observationer för att förtydliga bilden av vad de gjorde. När intervjuperso- 

nerna har svårigheter med att sammanfatta sina liv i abstrakta berättelseformer påverkas livshistori- 

erna av undersökningens frågeställningar och intervjusituationen (Gustavsson, 1998). Ringsby Jans- 

son (2002) menar att om forskaren inte har tillräcklig kunskap om personen de intervjuar kan det 

vara svårt att förstå deras hänvisningar till konkreta omständigheter, platser och personer (Ringsby 

Jansson, 2002). 

 

Ringsby Jansson (2002) skriver att flera forskare iakttagit speciella svårigheter med att intervjua 

personer med utvecklingsstörning. Om frågorna är alltför abstrakta eller om frågorna ställs på ett 

abstrakt sätt har svaren blivit korta och fåordiga (Ringsby Jansson 2002). Szönyi (2005) menar att 

förmågan att kunna berätta och förståelseformerna hos elever med funktionsnedsättning i viss mån 

kan vara påverkade av deras nedsatta begåvning och kognitiva förmåga. I viss mån kan en begrän- 

sad förmåga till abstraktion bidra till att eleverna enbart formulera fragment av en bakomliggande 

och mer fullständig berättelse. Eleverna har olika sätt att uppfatta och förstå tid och berättar om så- 

dant de tidigare hade varit med om. Några elever kan ha svårt att reflektera över händelse som har 

inträffat tillbaka i tiden och andra har svårt att sortera händelser i tidsföljd (Szönyi, 2005). Ringby 

Jansson (2002) menar att personer med utvecklingsstörning både är intresserade och har kapacitet 

för att uttala sig om sin situation men att det är forskarens uppgift att finna vägar för att göra det 

möjligt att ta tillvara den erfarenhet som gruppen besitter. När intervjuaren har kännedom om in- 

formanterna och deras livssituation, där miljön är förtroendefull, tillåtande och trygg får forskaren 

tillgång till informationsrika intervjuer (Ringby Jansson, 2002). 

 

I en narrativ analys läggs fokus på historierna som informanterna berättar (Kvale och Brinkmann, 

2014). Materialet som jag samlade in transkriberade jag själv från talspråk till skriftspråk, så orda- 
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grant som möjligt på datorn. När jag lyssnade och transkriberade tillbringade jag mycket tid med 

mitt empiriska material, detta bidrog till att jag lärde känna materialet vilket är en process i struktu- 

reringen och analysen av materialet. Arbetet med en narrativ analys av elevernas livsberättelser gav 

mig en ökad förståelse och mer kunskap om hur elever uppfattar delaktighet, kamratskap och kun- 

skap under deras skolgång. Min uppfattning är att eleverna i särskolan mycket väl kan intervjuas 

och medverka i studier där de utifrån ett elevperspektiv skapar förståelse och kunskap om hur elever 

i särskolan uppfattar sin skolgång. 

 

Den tredje eleven avböjde ett andra intervjutillfälle. Informanten hade varit sjuk både före och efter 

ett längre lov samt varit ute på två veckors praktik. När jag åter fick kontakt med eleven tackade 

den nej till att medverka i en andra intervju. 

 

6. Resultat 
Mina resultat bygger på intervjuer med tre elever, två tillfällen med två elever och ett tillfälle med 

en elev i gymnasiesärskola som i form av livsberättelser berättar om sin skoltid från det de började i 

förskoleklass till idag då de går på gymnasiet. Eleverna beskriver hur de uppfattar kunskap, delak- 

tighet och kamratskap under sin skoltid. Eleverna i studien var mycket nöjda med att gå i särskolan. 

Här fick de mycket hjälp och stöd samt tid för att lära sig saker. 

 

Jag har valt att presentera resultatet i kronologisk ordning, där eleven livsberättelse får möjlighet att 

framträda i ett längre tidsperspektiv för att skapa förståelse för den enskilda elevs liv ur hens syn- 

vinkel och uppfattningar. Livsberättelserna presenteras utifrån den enskilda informanten och be- 

handlar studiens frågeställningar och begrepp, vilket Wigg (2009) menar är ett möjligt framställ- 

ningssätt. 

 

6:1. LISA 
Lisa går sitt fjärde och sista år i gymnasiesärskolan. Hon minns när hon började skolan vid sexårs 

ålder och hon fick en assistent. Lisa gick i grundskoleklass på en grundskola. Assistenten och Lisa 

gick in i ett rum där de tränade på de ämnen hon behövde extra stöd i t.ex. språkträning, räkna matte 

och att läsa. Hon tyckte att det vara tråkigt att gå iväg med assistenten och lämna klassrummet med 

klasskamraterna. Lisa berättar att assistenten var med henne nästan hela dagarna, ibland var de 

utanför deras rum tillsammans med andra i klassen och ibland var hon i klassrummet. Jag frågar om 

hon kunde berätta om vad de gjorde när hon var med i klassrummet, men hon kunde inte komma 
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ihåg något. Lisa gick i samma skola från sexårs ålder till och med årskurs sex. Hon hade olika lärare 

men hon kände alla. 

 

Lisa berättar att hon inte tyckte att det var roligt att gå med assistenten in i rummet och träna. Jag 

frågade om hon kunde berätta något som hon tyckte var roligt från den tiden i skolan. Hon säger att 

ibland gjorde hela klassen hennes övningar. Hon hade svårt att prata när hon var liten och fick öv- 

ningar av en talpedagog som hon skulle träna på i skolan med hjälp av läraren. ”Läraren tyckte då 

att hela klassen kunde hjälpa till att träna tillsammans med mig, det var roligt”. 

Lisa fick diabetes vid sjuårs ålder då fick personalen på skolan lära sig hur de skulle hjälpa henne. 

Mamma och personal på sjukhuset lärde skolpersonalen att ge henne sprutorna, idag gör hon det 

själv. Klasskamraterna tycket att det var spännande när de fick vara med och gissa när Lisa testade 

sitt blodsockervärde inför insulinsprutan, det tyckte Lisa var roligt. Hon fick specialmat, mat som 

det inte var så mycket socker i. Om hon mådde dålig, blev trött och darrig, fick hon ta något att äta. 

 

På lektionerna arbetade Lisa med ett lättare skolmaterial som vara anpassat så att hon skulle lära sig 

läsa, räkna, skriva och jobba med datorn. Ibland var hon i klassrummet och ibland i ett litet rum. 

Engelska hade hon med assistenten i det lilla rummet. När Lisa skulle lära sig läsa fick hon arbets- 

blad med texter som hon skulle läsa och besvara frågor till texten samt Memory som hon spelade 

med assistenten. I matematik, svenska och engelska arbetade hon med uppgifter i olika datapro- 

gram. Om Lisa tyckte att något var svårt på lektionerna talade hon med läraren eller assistenten 

som då hjälpte henne lite extra. Lisa kunde inte svara på om klasskamraterna i klassrummet lärde 

sig samma saker som hon på lektionerna. 

 

Lisa menar att hon kände sig delaktig och var med och bestämde i skolan när hon gick i grundsko- 

lan på låg och mellanstadiet, men hon kommer inte ihåg något exempel. ”Det bara känns så”. När 

Lisa gick på mellanstadiet hade hon snälla klasskamrater som hjälpte henne då en av hennes kompi- 

sar var elaka och knuffade henne när hon skulle cykla. Kamraterna hjälpte henne när hon skulle 

cykla hem och de gick till läraren och berättade vad som hänt. 

”Hon var elak mot mig från fyran till sexan men i sjuan kom hon till min skola och sa förlåt”. 
 
 
På låg- och mellanstadiet lekte Lisa med sina skolkamrater på rasterna. De spelade fotboll, cyklade 

på cyklar som fanns på skolan. I årskurs sex lekte de inte så mycket längre utan spelade basket, satt 

och pratade och höll på med mobiltelefonerna. Efter skolan gick Lisa på fritids där lekte hon med 



20 

 
 

 

sina kompisar som tillbringade eftermiddagarna på samma fritids som hon. I årskurs sex vill hon 

inte längre gå på fritids, hennes kompisar gick inte där längre och då ville hon inte heller gå där. Ef- 

ter skolan och på fritiden träffade hon sina kompisar de gick på stan eller var hemma hos varandra 

och satt vid datorn. 

 

Höstterminen i årskurs sju började Lisa i en klass på särskolan. Hon berättar att det var mamma och 

pappa som hade kontakt med någon person som hjälpte dem att hitta en särskola till henne. Hon och 

föräldrarna fick göra ett besök på skolan och titta på klassrummet. Lisa berättar att hon tyckte det 

var bra att få börja i särskolan ”Alla andra som jag började med i särskolan hade handikapp som 

jag”. I särskolan hade de lektioner i svenska, matematik, datakunskap, träslöjd, syslöjd och hem- 

kunskap. Skillnaden mot grundskolan var att alla eleverna i klassen på särskolan var på samma ni- 

vå. Hon menar att ”alla lär sig lika och alla lär sig samma sak”. I särskolan var det färre i elever 

klassen så hon kunde få mer hjälp och det var inte så stökigt i klassrummet. Lisa anser att lärarna i 

särskolan är utbildade för att undervisa elever med funktionshinder. Hon menar att lärarna förstår 

hur eleverna arbetar och hjälper dem som de behöver extra stöd med uppgifterna på lektionerna. 

 

Lisa berättar att på lektionerna använde de läroböcker i matematik och svenska, de arbetade med 

nyhetsfrågor och leker lekar. De hade lektioner tillsammans i klassen, ingen gick ut till andra rum. 

Lärarna i särskolan var utbildade för att undervisa elever med funktionshinder. Lisa anser att lärarna 

i grundskolan var utbildade för att undervisa i klasser på grundskolan. Hon berättar att i särskolan 

får eleverna göra fel, lärarna plockade då fram lättare uppgifter eller hjälpte eleverna med de svåra- 

re uppgifterna. Lisa anser att övergången från grundskolan till särskolan var bra för henne och att 

hon har lärt sig mycket. Hon menade att hon har fått goda kunskaper i särskolan bara för att lärarna 

tog steg för steg och såg till hennes individuella kunskapsutveckling. Lisa anser att eleverna som 

går i grundskolan har lärt sig svårare saker än det som hon själv har lärt sig. Hon tror inte att det är 

så stor skillnad på vad eleverna i grundskolan har lärt sig mot vad hon själv har fått lärt sig i särsko- 

lan. Den största skillnaden är att de lär sig snabbare än vad hon gör. 

 

På högstadiet i särskolan anser Lisa att hon fick vara delaktig på lektionerna, hon fick bestämma 

vad hon ville lära sig. T.ex. när hon ville lära sig subtraktion, så plockade läraren fram en bok åt 

henne. Om det var något som Lisa tyckte var svårt, försökte läraren visa lite bättre. 

Lisa menar att det var lättare att prata med sina klasskamrater när hon började årskurs sju i särsko- 

lan, alla var på samma nivå och hon upplevde gemenskap med sina kamrater i klassen. 
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Efter skolan och på loven gick hon till fritidsgården, där åt de mellanmål, spelade spel, pysslade, 

målade och spelade bandy. På fritiden träffade hon klasskamraterna och några i en annan klass. De 

gick på stan, träffades hemma hos varandra och ibland åkte de spårvagn. Lisa tror inte att det är nå- 

gon skillnad på vad hon och hennes kompisar gjorde mot vad andra ungdomar gjorde på sin fritid. 

 

Lisa berättar att de i årskurs åtta fick åka och titta på olika gymnasiesärskolor i staden. När hon 

skulle välja gymnasieskola utgick hon ifrån sitt största intresse att få laga mat och baka. Intresset för 

matlagning och bakning fick hon i årskurs åtta på hemkunskapen. Hon tycker det är roligt att gå i 

gymnasiet och snart ska hon sluta skolan, vilket hon ser fram emot. Skillnaden med att gå på gym- 

nasiesärskolan mot att gå i grundskolan är att de får ta mer ansvar, de får själva gå mellan olika ak- 

tiviteter och lektioner under skoldagen. Idrott, dans och bild har de med en lärare från gymnasiesko- 

lan. Undervisningen sker i samma lokaler som övriga klasser på gymnasiet. En assistent från 

särskolan är med på idrotten och hjälper läraren. Lisa anser att lärarna i idrott, dans och bild inte är 

utbildade för att undervisa elever i särskolan ändå planera och genomföra undervisningen på en ni- 

vå som passar dem. Hon menar att det är lärarna som har lärt sig lite mer. 

 

Lisa berättar om IV-valet (individuella valet) där eleverna själva får välja på olika aktiviteter som de 

har tillsammans med elever från andra gymnasiesärskolor i staden. De får byta aktivitet varje ter- 

min, av läraren får eleverna listor med aktiviteter. Eleverna väljer aktivitet genom att lista dem från 

första, andra - och tredje alternativ. 

 

Lisa menar att lärarna på grundsärskolan och på gymnasiesärskolan använder liknade arbetssätt. De 

lär ut steg för steg och är det något som är svårt så hjälper de eleverna. Hon anser att lektionerna 

och undervisningen på grundsärskolan och gymnasiesärskolan har fungerat bra. Enligt Lisa är det 

inte är någon skillnad på vad hon gör på lektioner i särskolan och vad eleverna gör på gymnasiet. 

Det som skiljer sig är att eleverna som går på hotell och restaurang får lära sig att stapla tallrikar 

och servera och vilket de inte får göra på särskolan. Lisa menar att skillnaden på lektionerna i gym- 

nasieskolan och särskolan är att hon och hennes klasskamrater lär sig långsammare och behöver 

längre tid. 

 

Lisa anser att hon är delaktig i skolarbetet och får vara med och bestämma i gymnasiesärskolan. 

Hon berättar att eleverna får bestämma vilken mat de vill laga och vad de ska baka. De är i köket 

två dagar i veckan och har vanliga lektioner de andra tre dagarna. På klassråden får de vara delakti- 
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ga i planeringen av utflykter. Lisa berättar att de får vara med och bestämma om sina praktikplatser. 

Hon har varit på tre olika praktikplatser, i årskurs två, tre och fyra. 

”I årskurs ett har man ingen, för då ska man lära sig alla lokalerna på skolan”. Lisa har en prak- 

tikplats i ett kök på en annan skola, en grundskola. ”Min handledare fick gå en utbildning för att 

handleda oss praktikelever”. Hon hoppas på att få ett jobb på den här praktikplatsen när hon har 

tagit studenten. Lisa vill arbeta i ett skolkök eller på ett kafé, där hon får laga mat och baka. 

 

Lisa berättar att här på gymnasiesärskolan sitter hon och hennes klasskamrater vid datorn och pratar 

på rasterna. Hon träffar inte sina klasskamrater på fritiden utan hon umgås med sina grannar på bo- 

endet och ibland kompisar från en annan stad. På fritiden går de på stan, fikar och äter lunch till- 

sammans. Hon menar att de gör samma saker som andra ungdomar på fritiden. Hon träffar inte 

längre sina klasskamrater från grundskolan men hon har några av dem på Facebook. 

Lisa anser att särskolan har varit bra för henne, hon har lärt sig mycket och hon känner gemenskap 

med sina klasskamrater i skolan. 

 

6:2. OLLE 
Olle går sitt tredje år i gymnasiesärskolan. Han berättar att han vid fem års ålder började i en kom- 

munikationsgrupp, på samma skola hade de en kommunikationsklass som han gick över till på höst- 

terminen i årskurs ett. Han gick i kommunikationsklass till och med årskurs sex. Olle berättar att 

han hade svårt med uttal och att kommunicera när han var liten. Det gjordes utredningar på rehabili- 

teringen som visade på talsvårigheter och svårigheter med motoriken som låg till grund för inskriv- 

ningen i kommunikationsklassen. De var sex till sju elever i klassen och de hade ett eget klassrum. 

Under lektionerna hade de undervisning i matematik och svenska. Eleverna lärde sig räkna, skriva 

och stava. Olle menar att de gjorde samma saker på sina lektioner som andra elever på grundskolan. 

 

I kommunikationsklassen på låg- och mellanstadiet var Olle tillsammans med sina klasskamrater på 

rasterna. Efter skolan åkte Olle till sin hemkommun, där han hade sin fritids verksamhet. Han till- 

bringade några helger i månaden på ett korttidshem inom samma verksamhet. Här hade han sina 

kamrater som han umgicks med på fritiden. 

 

Höstterminen i årskurs sju ”Behövde jag inte längre gå i kommunikationsklass och då blev det 

särskolan efter några utredningar”. Olle berättar att han fick mer stöd i särskolan och vilket var bra 

för honom. Om det var något som var svårt i undervisningen gav lärarna förslag på andra arbetssätt 
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eller verktyg så att han kunde lösa uppgifterna och ibland fick han andra uppgifter. Ämnena var de 

samma som i grundskolan, förutom musik och drama som kom till i årskurs sju. Han berättar om 

teaterföreställningar som eleverna spelade upp för föräldrar och släktingar. De innehöll både drama 

och musik, ett år spelade de berättelser av Astrid Lindgren och det andra året hade de ett schlager- 

tema. Olle säger att han tyckte att det var roligt med musik och drama på högstadiet men nu på 

gymnasiet är det matlagning och bakning som är det roligaste ämnet i skolan. 

 

Olle berättar att han tyckte att lärarna var bra, hårda men rättvisa. Om uppgifterna var för lätta, fick 

han lite svårare. I särskolan hade klassen all sin undervisning i ett och samma klassrum, förutom 

lektionerna i musik, slöjd och gymnastik som var i andra lokaler men inom skolans område. Lärarna 

som arbetade i särskolan undervisade klassen i alla ämnen utom i musik där det kom en musiklärare 

utifrån. 

Olle anser att han har fått likvärdiga kunskaper i sin undervisning som eleverna i grundskolan: ”Jag 

lärde mig i min egen takt och jag hade inte så mycket press på mig att jag skulle lämna in saker i en 

viss tid och jag har fått lite mer stöd”. 

 

Olle anser att han fick vara med och bestämma när han gick på högstadiet, t.ex. i hemkunskapen 

fick de ibland bestämma vad de skulle laga för mat på lektionen. 

 

På högstadiet i särskolan var de fyra elever i klassen och de gjorde saker tillsammans på rasterna. 

De hade rast tillsammans med övriga klasser på grundskolan. Eleverna i särskolan hade en egen del 

på skolgården där de tillbringade sina raster. De kunde vara på hela skolgården men tyckte bäst om 

att vara i sin egen del av skolgården. Ibland var de ute och ibland inne på rasten. Olle hade fritids 

verksamhet tre gånger i veckan och bodde på korttidshem någon helg i månaden. Här träffade han 

sina kamrater som han umgicks med på fritiden. Övriga dagar i veckan åkte han hem efter skolan 

och tog det lugnt, bakade och lyssnade på musik. 

 

När Olle valde till gymnasiet fanns det bara en gymnasiesärskola som han ville söka till utifrån hans 

intresse av att laga mat och baka. I årskurs åtta och nio gjorde klassen studiebesök på olika gymna- 

siesärskolor. Efter studiebesöken tillbringade Olle en praktikvecka på en skola för att se om skolan 

skulle passa honom. Under veckan fick han vara med på lektioner där eleverna hade matematik, 

svenska, engelska, gymnastik och lagade mat. 
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Olle berättar att han tycker det är svårt med matematik, läraren hjälper och stödjer honom i ämnet. 

Han anser att han har lärt sig lite mer men det är fortfarande svårt med ekonomi och pengar, t.ex. 

hur mycket man ska ge tillbaka i pengar. Olle har musik på sitt IV-val(individuella valet). Läraren är 

bra och de får prova på att spela olika instrument och lära sig noter samt sjunga några sånger. Vår- 

terminen i årskurs tre är sista terminen med Iv-valet för honom, på skolan har de ett system där 

eleverna inte har något IV-val i årskurs fyra. Han tycker att det är skönt, ”det räcker tycker jag”. 

 

Han anser att det inte är någon skillnad på sin utbildning och sina kunskaper som han har fått i 

särskolan mot vad eleverna på gymnasieskolan har fått i sin utbildning. Olle menar att på lektioner- 

na i gymnasieskolan är det ett högre tempo och eleverna får flera läxor. ”Ibland får vi läxa i engels- 

kan, men det är inte så ofta”. 

 

”Särskolan är en bra skola med bra lärare och där man får mycket hjälp med de saker som man 

har svårt för”, säger Olle. Han tycker om att gå på gymnasiesärskolan, där han har lektioner i sina 

favoritämnen bakning, matlagning och musik som är hans största intressen. Olle berättar att intres- 

set för bakning och matlagning uppkom när han såg sin farmor och mormor i köket sysselsatta med 

att baka och laga mat. Han tycker att han har lärt sig mycket i skolan. Lärarna har hjälpt honom ge- 

nom att berätta och visa hur han ska göra för att klara uppgifterna, hittat arbetssätt som passar för 

just honom. I svenskan tittar eleverna på nyheter, ”Lilla aktuellt” och sedan pratar de om nyheter- 

na. Läraren använder korsord med frågor som eleverna får svara på, Olle menar att det ibland kan 

vara svårt att hitta rätt ord till frågorna. På engelskan tränar det på uttal och stavning, orden skriver 

de i skrivböcker. I matematiken använder de ett dataprogram med olika svåra uppgifter som passar 

varje elevs kunskapsnivå. På datalektioner går de för att lära sig lite data, alla elever på skolan har 

egna datorer. I engelska och svenska har de böcker som är på lite olika nivåer, lite svårare för dem 

som klarar av det. Olle menar att detta inte är något speciellt för eleverna på särskolan utan även 

eleverna på grundskolan och på gymnasieskolan har läroböcker med olika svårighetsgrad beroende 

på hur långt man har kommit i sin kunskapsutveckling. 

 

Olle berättar om sin praktikplats på ett kafé på hemorten. Han har gjort praktik där några veckor 

under läsåret i årskurs tre. När han tillfrågade föreståndaren om praktikplatsen för några veckor var 

platsen känd för Olle då han har haft ett sommarjobb på kaféet under två somrar. Här får han laga 

soppa, baka kakor. Han hoppas kunna få ett jobb på ett kafé när han slutar skolan. 



25 

 
 

 

På lektionerna i matematik, svenska, engelska, so och service får eleverna ibland vara med och på- 

verka lektionernas innehåll och vad de vill lära sig. Olle menar att lärarna lyssnar ibland och ibland 

inte. Olle berättar att de på gymnasiesärskolan har en matematiklektion i veckan. I grundsärskolan 

hade han lektioner i matematik nästan varje dag. Han vill ha mer matematik på gymnasiet för att 

kunna lära sig mer,”Det är inte vi eller lärarna som bestämmer det utan det är skolverket som be- 

stämmer hur många timmar vi ska ha, tror jag”. 

 

Olle anser att de ibland får vara med och bestämma vad de ska baka på lektionerna. Ibland frågar 

lärarna vad de vill laga på lektionerna i storköket, eleverna får komma med förslag på vad de vill 

laga för mat eller baka. I de praktiska momenten i köket jobbar eleverna två och två, ibland får de 

bestämma vilka som ska arbeta ihop och ibland bestämmer läraren vilka som ska jobba tillsam- 

mans. I klassrådet känner sig Olle delaktig och får vara med och bestämma. Här ta eleverna upp sa- 

ker som handlar om t.ex. läxor eller om det är stökigt i något omklädningsrum. 

 

Olle anser att klasskamraterna på gymnasiesärskolan är trevliga och snälla. Under skoldagen har 

eleverna två raster, de brukar sitta vid datorn och pratar lite med varandra. Efter skolan åker Olle 

hem. Han lyssnar på musik, lagar mat och bakar på fritiden. Olle har kvar sitt boende på korttids- 

hemmet en helg i månaden och där träffar han sina kamrater. Tillsammans med personal åker de och 

badar, går på bio eller gör utflykter ihop. Olle menar att det inte är någon skillnad på vad han och 

hans kamrater gör mot vad andra gymnasieungdomar gör på sin fritid. 

 

6:3. ANNA 
Anna går sitt tredje år på gymnasiesärskolan. Hon berättar att när hon började skolan i årskurs ett 

gick hon i en klass på grundskolan. Under skoldagen fick hon följa med en extralärare till ett annat 

rum. Jag frågade om hon fick extra hjälp och stöd, Anna svarade att hon tror det. Hon kommer inte 

ihåg så mycket från den tiden. Hon gick de första tre åren i en skola på en annan ort och flyttade till 

nuvarande bostadsort när hon skulle börja årskurs fyra. Anna berättar att hon började höstterminen i 

årskurs fyra i en grundskoleklass, men efter några dagar såg läraren att hon var i behov extra stöd i 

undervisningen:”Jag klarade inte av att bara ha en lärare utan jag behövde lite mer hjälp och då 

kopplade hon in en klass, en särklass som jag fick gå till och då gick jag där. Det var väldigt tack- 

samt att hon tog hand om det så att jag fick börja i den klassen”. 
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Anna berättar att hon trivdes i särskolan, i den vanliga skolan var det bara en lärare och där fick 

hon inte så mycket hjälp för det var så många elever som läraren behövde hjälpa. I särskolan fick 

hon mer hjälp och det var fler lärare i klassrummet. Anna vill lära sig så mycket som möjligt i sko- 

lan, säger hon. Jag frågar henne om det är någonting speciellt som hon skulle vilja lära sig? Hon har 

inga speciella önskemål utan tycker att det är bra som det är. 

Anna kommer inte ihåg om hon fick vara med och bestämma något på mellanstadiet eller på hög- 

stadiet. På mellanstadiet var hon tillsammans med sina klasskamrater i särskolan på rasterna. Efter 

skolan gick hon oftast hem. Under åren på högstadiet började hon att umgås med sin klasskamrater i 

särskolan på sin fritid. 

 

Anna berättar att på gymnasiesärskolan har de ett schema som de utgår ifrån under dagarna. De har 

vanliga lektioner i matematik, svenska och engelska. På fredagar har de bara undervisning i storkö- 

ket, inga andra lektioner. När de har storkök samlas alla på morgonen och läraren delar in dem i ar- 

betsgrupper och förklara vad de ska göra. Under lektionerna får de laga mat och diska, maten serve- 

ras i en buffé där gästerna själva lägger upp maten. Anna berättar att servering inte ingår i särsko- 

lans undervisningsplan. 

 

I särskolan finns det två klasser och under vissa lektioner har klasserna undervisning tillsammans. 

Svenska, matematik och engelska är ämnen som klassen har enskilt. Anna menar att undervisning 

och kunskap i ämnen som matematik, svenska och engelska är viktiga för elevernas framtid, att 

eleverna kan räkna och skriva samt prata engelska när man åker utomlands. Anna berättar att i ma- 

tematiken arbetar de på datorn i program med olika matematikspel och har häften som de skriver i. 

Eleverna får lära sig klockan och att räkna med addition och subtraktion. Under lektionerna i svens- 

ka får eleverna pratar mycket och skriva berättelser, Anna har skrivit berättelser på sin dator. På 

andra lektioner använder eleverna olika kort, de läsa texterna och svarar på frågor som ställs på tex- 

ten. I engelska pratar de mest, Anna menar att de ska lära sig uttal och förstå det engelska språket. 

Anna anser att det inte är någon skillnad på hennes och hennes klasskamraters kunskaper på särsko- 

lan och de kunskaper som ungdomar i gymnasieskolan har fått under sin skolgång. ”Att ungdomar 

som går i en vanlig klass kan ha en uppfattning om att vi i särskolan kan vara lite konstiga men det 

är vi ju inte. På vissa syns det på men på oss syns det inte. Jag menar att vi kanske behöver lite mer 

hjälp. Jag skulle bara säga till dem att vi är normala men att vi behöver mer hjälp och lite längre 

tid för att lära oss och få in allt, alla lär sig olika snabbt”. 



27 

 
 

 

Anna har gjort en praktikperiod på ett kafé, hon garnerade smörgåstårtor och gjorde smörgåsar. Hon 

vet inte om det blir någon ytterligare praktikperiod för henne i årskurs tre. Hon har tittat och frågat 

efter praktikplats i hennes närområde där hon bor men inte hittat någon. På skolan finns det en lära- 

re som undersöker och letar efter praktikplatser till eleverna. Anna hoppas att läraren kan hjälpa 

henne finna en lämplig plats, som i framtiden leder till arbete. Hon vill jobba efter avslutad skol- 

gång i årskurs fyra. Hennes önskemål är att få arbeta i kök med restaurang som på gymnasieskolan. 

 

Anna berättar att klassen gör många roliga utflykter till olika platser i länet. På min fråga om 

eleverna får bestämma vad de ville åka och titta på? Anser Anna att de får vara med i planeringen av 

deras utflykter. Hon menar att eleverna får vara med och bestämma i gymnasiesärskolan. Klassråd 

brukar förekomma men att det nu var länge sedan, vilket Anna skulle påpeka för lärarna. På klass- 

råden tar eleverna upp om det är stökigt i omklädningsrum, eller om det är något nytt som händer i 

skolan. Ibland får de vara med och bestämma vad klassen ska göra på lektionerna i storköket. 

Eleverna får ibland välja vilken kamrat de vill arbeta tillsammans med på dessa lektioner. 

Om Anna anser att uppgifterna på lektionerna är för lätta pratar hon med läraren och får då andra 

lite svårare uppgifter. Eleverna får vara delaktiga i att hitta egna praktikplatserna och de får vara 

med och bestämma hur många veckor de ska göra praktik. 

 

På gymnasiesärskolan finns det två klasser, eleverna i de båda klasserna träffas och umgås på ras- 

terna. De sitter mest vid datorerna, ibland går de ut till en park som nyligen byggts i närheten av 

skolan. Efter skolan träffar Anna sina kamrater från högstadiet, de går på stan och fikar. Hon anser 

att det inte är någon skillnad på vad hon och hennes kamrater gör och vad ungdomar på gymnasie- 

skolan gör på sin fritid. 
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7. Analys 
Min analys bygger på fem intervjuer med tre elever, där jag har samtalat med två elever vid två till- 

fällen och en elev vid ett tillfälle. Jag presenterar här analysen av mina resultat där jag stödjer mig 

på tidigare forskning och teoretiska begrepp för att fördjupa förståelsen och öka kunskapen om hur 

elever i särskolan uppfattar kunskap, delaktighet och kamratskap under sin skoltid. 

 

Jag har använt mig av narrativ metod för att analysera mina muntliga livsberättelser (Johansson, 

2005). I analysen har jag fokuserat på berättelsen som berättas i intervjun utifrån mina 

frågeställningar (Wigg, 2009). Genom att använda mig av livsberättelser som metod har eleverna 

gett mig informationsrika berättelser där eleverna i ett längre tidsperspektiv berättar sin livshistoria 

om skoltiden, vilket ökar kunskapen och fördjupar förståelsen för vilka uppfattningar elever i 

särskolan har om sin skolgång. 

 

7:1. Kunskap 
Olle gick i en kommunikationsklass på låg- och mellanstadiet. Där fick han extra stöd och hjälp för 

att utveckla sitt språkliga uttal och sin motorik. Kommunikationsklassen var en liten klass på grund- 

skolan med ett eget klassrum. Olle minns att de hade lektioner i matematik och svenska där de fick 

lära sig räkna och skriva. Anna kommer inte ihåg så mycket från sina år på låg- och mellanstadiet. 

Hon gick sina första tre år i en klass på grundskolan. När hon började årskurs fyra ansåg läraren i 

hennes nya klass att hon behövde extra stöd och då blev hon placerad i en klass på särskolan. 

 

Lisa berättade om sin skolgång i låg- och mellanstadiet där hon hade en klasstillhörighet i grund- 

skoleklass med en assistent. Hon och assistenten tillbringade den mesta tiden av skoldagen i ett en- 

skilt rum. Lisa uppfattade detta som tråkigt och tycket att det var jobbigt att lämna klassrummet och 

sina klasskamrater under lektionerna för att sitta med sin assistent i ett annat rum. Lisa hade talsvå- 

righeter och behövde särskilt stöd, läraren gav henne ett lättare skolmaterial och hon fick hjälp av 

assistenten. Cooney, Jahoda, Gumley, och Knott (2006) anser att elever i inkluderad skolmiljö ofta 

känner sig mer avvikande än elever som har gått i en segregerad skolmiljö. Elever i en integrerad 

skola upplever svårigheter med stöd från läraren och att läraren inte ser elevernas behov av lärande 

(Cooney m.fl. 2006). Integrering i skolsammanhang menar Grunewald (2008) är när undervisning- 

en äger rum i samma klassrum (Grunewald, 2008). Szönyi och Tideman (2011) anser att begreppet 

uppstod när elever med funktionshinder flyttade in skolbyggnaden och klassrum där icke funktions- 

hindrade undervisades. Integrering fokuserar på individens brister och det är eleven med funktions- 



29 

 
 

 

hinder som ska bli bättre på att klara kraven från skolan och samhället. Eleven är avvikande och ska 

anpassas till skolans befintliga system (Szönyi & Tideman, 2011). 

 

Lisa kände gemenskap med sina klasskamrater och tyckte att det var roligt i skolan när hela klassen 

övade på orden som hon hade fått av talpedagogen, klassen gjorde övningarna tillsammans med 

henne. Lisa fick diabetes när hon gick på lågstadiet. Personalen på skolan fick gå en utbildning för 

att lära sig att ge henne insulin. Lisa tyckte det var roligt när hennes klasskamrater blev intresserade 

och nyfikna på hennes värden vid blodsockermätningarna. Cooney m.fl. (2006) menar att många 

elever i en inkluderad skolmiljö uppfattar sig själva som avvikande av sina icke funktionshindrade 

kamrater, vilket kan leda till att de upplever ett utanförskap som kränker deras sociala identitet och 

hotar deras självbild (Cooney m.fl. 2006). Begreppen inkludering och inkluderande undervisning 

menar Szönyi och Tideman (2011) bygger på att skolan och undervisningen ska anpassas till ele- 

vernas behov och förutsättningar. Skolan ska organiseras utifrån att alla elever är olika (Szönyi & 

Tideman, 2011). Lisa kände gemenskap med sina klasskamrater då hon fick uppmärksamhet när 

hela klassen gjorde hennes talövningar och vid blodsockermätningen. Molin (2004) beskriver del- 

aktighet i intern och extern förutsättning för delaktighet. Intern förutsättning är individens vilja och 

förmåga till delaktighet och extern förutsättning är tillgänglighet, när tillfälle ges för delaktighet 

(Molin, 2004). 

 

Eleverna anser att lärarna och undervisningen på grundskolan inte var anpassad för elever i behov 

av särskilt stöd, läraren är ofta själv i klassrummet och det är många elever som behöver hjälp under 

lektionerna. I särskolan uppfattar eleverna sin klassrumsmiljö som lugnare och mindre stökig än i 

klasserna på grundskolan. De anser att lärarna i särskolan är utbildade för att undervisa elever i be- 

hov av särskilt stöd. Eleverna uppfattar att lärarna har en förståelse för hur eleverna arbetade och 

kunde anpassa undervisningen efter elevernas behov. De Irländska författarna Prunty, Dupont och 

Mcdaid (2012) menar att eleverna på Irland får mer extra stöd i sitt lärande i särskolan än i grund- 

skolan. Detta beror på att klasserna är mindre i särskolan, fler vuxna finns i klassrummet och en 

ökad kompetens för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd finns hos personalen. Författarna 

anser att positiva relationer och vänskap till vuxna skapar glädje och förutsättningar för goda kun- 

skaper i skolan (Prunty m.fl. 2012). Eleverna i studien anser att särskolan har varit bra för dem, de 

har fått mycket kunskap under sina år på särskolan. I särskolan får de arbeta i sin egen takt, de får 

stöd och hjälp och lärarna försöker hitta arbetssätt som passar för dem. 
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Olle menar att de får hjälp att tänka på andra sätt när någonting är svårt. Undervisningen i grund- 

särskolan och på gymnasiesärskolan är uppbyggd för att eleverna ska lära sig steg för steg, de får 

hjälp om någonting är svårt och alla elever i klassen har undervisningen tillsammans i klassrummet. 

Eleverna i Furenheds (2011) studie menar att de i särskolan arbetar med samma saker i undervis- 

ningen på lektionerna som eleverna i grundskolan, men skillnaden är att det arbetar fler lärare i 

klassrummet och eleverna får mer hjälp på lektionerna i särskolan (Furenhed, 2011). Eleverna i stu- 

dien anser att de på gymnasiesärskolan läser samma ämnen som eleverna på gymnasieskolan t.ex. 

matematik, svenska, engelska, gymnastik och lektioner i matlagning. En dag i veckan har de stor- 

kök på schemat och då lagar de mat åt elever och personal på skolan. Anna menar att hon vill lära 

sig så mycket som möjligt i skolan. 

 

Lisa, Olle och Anna anser att de har fått samma kunskaper under sin skoltid som andra ungdomar 

som har gått i grundskola och på gymnasiet. De menar att barn och ungdomar i grundskolan och på 

gymnasiet lär sig lite svårare saker, i snabbare takt än eleverna i särskolan. Frithiof (2007) har sett i 

sin forskning att eleverna i särskolan ser sig som kompetenta inom vissa områden men har svårighe- 

ter inom andra, de ber om hjälp när det blir svårt. I särskolan har eleverna fått en meningsfull ut- 

bildning i social samvaro och trivsel, med traditionella ämneskunskaper och utmaningar (Frithiof, 

2007). Eleverna menar att de i särskolan har lektioner med undervisning i deras egen takt, de har 

inte någon press på sig att lämna in uppgifter i tid och de har får mer stöd under sin utbildning. 

Szönyi och Tideman (2011) anser att personer med funktionshinder kan se särskilda insatser och 

särskilt stöd som en möjlighet till delaktighet i samhället (Szönyi & Tideman, 2011). Olle berättar 

att eleverna i klassen har läroböcker som är anpassade utifrån varje elevs individuella kunskapsnivå. 

Han menar att det inte är speciellt för eleverna i särskolan då det förekommer att elever på grund- 

skolan och gymnasieskolan har läromedel med olika svårighetsgrad som är individuellt anpassade 

efter elevernas kunskapsnivå. 

 

Anna anser att elever som går i särskolan inte är konstiga, vissa ”syns det på” men andra inte. 

Många behöver särskilt stöd, hjälp och längre tid för att ta in kunskap, alla lär sig olika fort. Furen- 

hed (2011) menar att elever i särskolan beskriver sig som vanliga och anser att de gör samma saker 

som sina jämnåriga icke funktionshindrade kamrater. Szönyi (2005) har i sin forskning sett att 

särskoletillhörigheten kan vara en belastning för en del ungdomar. Detta beror inte på att de inte 

trivs i särskolan utan på hur andra ser på särskolan och på eleverna som går där (Szönyi, 2005). En- 

ligt Frithiof (2007) finns det elever i särskolan som anser att särskolan heter så för att elevgruppen 
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som går där är avvikande och inte får gå i grundskolan, och funktionshinder är det som förenar 

gruppen (Frithiof, 2007) 

 

Eleverna i studien berättade att de valde gymnasiesärskola efter deras stora intresse av att laga mat 

och baka. Olle berättar att det är farmor och mormor som har inspirerat honom till intresset för mat- 

lagning och bakning. För Lisas del väcktes intresset för att laga mat och baka i hemkunskapsunder- 

visningen på högstadiet. Efter avslutad skolgång vill eleverna arbeta med att laga mat och baka i 

restaurangkök eller i någon cafeteria. De hoppas på att praktikplatserna som de varit på under skol- 

tiden ska kunna erbjuda dem arbete när de tar studenten. I Carlbeck-kommittén (SOU 2003:35) me- 

nar lärarna att det är viktigt att eleverna får social träning under sin utbildning på  gymnasiesärsko- 

lan. Social träning och en god självbild skapar förutsättning för att eleverna ska få ett arbete efter 

avslutad skolgång. En god samarbetsförmåga och självbild samt att eleverna förstår sina möjligheter 

och svårigheter är viktig kunskap att förmedla till eleverna så att de kan leva inom samhällets grän- 

ser (SOU 2003:35). Szönyi (2005) menar att det finns elever i särskolan som saknar behörighet till 

önskat gymnasieprogram och där gymnasiesärskolan inte kunde erbjuda liknade utbildning. För 

dessa elever innebär särskolan en begränsning där känsla av delaktighet saknas vilket kan skapa 

konsekvenser för elevernas självbild (Szönyi, 2005). 

 

7:2. Delaktighet 
Lisa, Olle och Anna berättar att de på högstadiet i särskolan fick vara med och bestämma vad de 

ville lära sig på lektionerna t.ex. i matematik och på hemkunskapen. Berthén (2007) anser att lärar- 

na på grundsärskolan inte skapar förutsättning för elevernas delaktighet i aktiviteter. Lärarna menar 

att elever inte förberedda eller mogna för att lära sig läsa eller skriva (Berthén, 2007). Olle uppfattar 

att det är för lite matematik på gymnasiesärskolan. Detta är något som inte han eller lärarna på sko- 

lan får vara delaktiga i. Skolverket beslutar hur många timmar eleverna ska få undervisning i de oli- 

ka ämnena, menar Olle. Eleverna berättar att de får vara med och planera sin praktik och söka efter 

egna praktikplatser, hittar de inte någon på egen hand finns det en lärare på skolan som hjälper till 

att förmedla praktikplatser åt eleverna. I Carlbeck-kommitténs (SOU 2003:35) undersökning har det 

framkommit att vissa gymnasieprogram ger möjlighet för delaktighet med andra saknar delaktighet 

för sina elever. Saknas delaktighet beror det på att lärarna saknar tilltro till elevernas förmåga att 

bedriva inflytande (SOU 2003:35). 
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I årskurs sju började både Lisa och Olle i en klass på särskolan. Lisa berättar att hon nu inte behöv- 

de lämna klassrummet för att få extra stöd och hjälp. Alla i klassen hade funktionshinder och Lisa 

kände gemenskap med sina klasskamrater. Curtin och Clarke (2005) anser att särskolan för många 

ungdomar i England betyder att de trivs i skolan. Författarna menar att eleverna inte hade passat in i 

en grundskoleklass och de hade fått svårt att få kamrater då ingen var i ”samma båt” (Curtin & 

Clarke, 2005). Lisa och Olle anser att de fick mycket kunskap och alla var nästan på samma nivå, 

klassen var mindre och de fick mer hjälp under lektionerna. Szönyi (2005) menar att särskoletillhö- 

righeten sågs av många elever som något positivt och som bidrog till social delaktighet. Särskolan 

betyder för många en egen individuell utveckling där social delaktighet och ett aktivt deltagande i 

undervisningen har stor betydelse för elevernas kunskapsutveckling (Szönyi, 2005). Szönyi och Sö- 

derqist Dunkers (2013) anser att begreppet delaktighet i många sammanhang kopplas till inkluderad 

undervisning. Författarna menar att elever som får sin undervisning i särskolan känner sig delaktiga. 

Delaktighet ska förstås i den aktivitet där eleven befinner sig (Szönyi & Söderqist Dunkers, 2013). 

 

Eleverna berättar i sina livsberättelser att de känner sig delaktiga i sin utbildning på gymnasie- 

särskolan, de får vara med och planera vad de vill laga för mat och baka på lektionerna. De får 

ibland bestämma vem eller vilka de vill arbeta tillsammans med på lektionerna i storköket. På klass- 

råden har eleverna tillfälle att vara delaktiga och här får de vara med och påverka saker som händer 

i skolan t.ex. om det är stökigt i omklädningsrummen, läxor och planera utflykter eller om det hän- 

der något nytt i skolan. Enligt Frithiof (2007) anser många elever att det är lärarna som bestämmer i 

skolan och att det ingår i deras arbete som skolpersonal. I klassrådet får eleverna bestämma, dock i 

begränsad omfattning (Frithiof, 2007). Molin (2004) menar att finns elever som vill vara med och 

bestämma och andra som håller en låg profil i klassrummet. Några elever engagerar sig och ifråga- 

sätter lärare och lektionsinnehåll. Medan andra lyssnar till läraren och försöker svara på frågorna 

(Molin, 2004). 

 

7:3. Kamratskap 
Lisa berättar om sina snälla klasskamrater på mellanstadiet som hjälpte henne då en kamrat knuffa- 

de henne då hon skulle cykla. Kamraten hade varit otrevlig mot Lisa under flera år på mellanstadiet 

men kom till henne i årskurs sju och bad om ursäkt. Enligt Prunty, Dupont och Mcdaid (2012) har 

många elever med erfarenhet av grundskolan upplevt mobbning innan de kom till särskolan (Prunty 

m.fl. 2012). Frithiof (2007) menar att elever kopplar ihop utvecklingsstörning med sjukdom. Utan- 

förskap kan spridas i mindre kamratgrupper om någon visar motvilja följer resten av sällskapet 
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med. När jämnåriga icke utvecklingsstörda ungdomar retas upplever elever med funktionshinder 

utvecklingsstörningen som en avvikelse som orsakar bekymmer när försök till delaktighet miss- 

lyckas (Frithiof, 2007). 

 

Under låg- och mellanstadiet i grundskolan och särskolan umgicks eleverna med sina klasskamrater 

på rasterna, de lekte, spelade fotboll och cyklade. I årskurs sex lekte de inte längre utan spelade 

basket och höll på med sina telefoner på rasterna. Frithiof (2007) skriver att det finns elever som 

uppskattar rasterna då de får göra vad de vill medan andra elever inte tycker om friheten under ras- 

terna då det ofta uppstår konflikter (Frithiof, 2007). Efter skolan gick Lisa och Olle till fritids verk- 

samhet medan Anna gick hem. I fritidsverksamheten hade de kompisar som de lekte med. Lisa har 

kontakt med sina klasskamrater från grundskolan på Facebook. 

 

På högstadiet upplevde Lisa att det var lättare att umgås och prata med sina klasskamrater i särsko- 

lan än på grundskolan. Szönyi och Tideman (2011) anser att begreppet delaktighet är komplext och 

ger uttryck för olika tolkningar. Författarna menar att många anser att delaktighet för elever med 

funktionshinder enbart handlar om delaktighet tillsammans med icke funktionshindrade kamrater 

(Szönyi & Tideman, 2011). Olle umgicks med sina klasskamrater i särskolan på rasterna, de hade 

samma skolgård som grundskolan men fördrog att var för sig själva i en egen del av skolgården. 

Molin (2004) menar att fysisk och social tillgänglighet kan ses som en förutsättning för delaktighet 

(Molin, 2004). Curtin och Clarke (2005) skriver att eleverna i särskolan beskriver sin placering som 

positiv. Här var de en del i en gemenskap där alla hade funktionshinder och behövde hjälp och extra 

stöd. Eleverna var nöjda med att gå i särskolan där de accepterades av sina kamrater utan att behöva 

förklara sig (Curtin & Clarke, 2005). Lisa och Anna var tillsammans med sina klasskamrater och 

kompisar på fritiden. De träffades på fritidsgården, gick på stan eller sågs hemma hos varandra och 

satt vid datorerna. 

 

Under åren i gymnasiesärskolan har eleverna umgåtts med sina klasskamrater på rasterna, de pratar 

med varandra och sitter vid datorerna. Molin (2004) uppfattar att många elever på gymnasiesärsko- 

lan är stolta över att få gå på gymnasiet. De har funnit sig tillrätta i särskolans trygghet och tillhö- 

righeten uppfattas inte som ett hot mot deras positiva självbild. På rasterna sitter de tillsammans och 

det finns en kamratrelaterad relation mellan eleverna (Molin, 2004). På fritiden träffar eleverna sina 

kompisar, klasskamrater från högstadiet och grannar på boendet. Olle åker hem efter skolan, där tar 

han det lugnt och bakar och lyssnar på musik. Han tillbringar en helg i månaden på ett korttidshem 
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där träffar han sina kamrater. De gör utflykter, åker och badar, går på bio tillsammans med personal. 

Furenhed (2011) anser att ungdomar med intellektuella funktionshinder har ganska stor bekantskap- 

skrets i skolan och inom omsorgsverksamheten, vilket har stor betydelse för deras trivsel och deras 

möjlighet att fungera i vardagen. Unga människor med intellektuella funktionshinder har vänner, 

men de har färre nära och långvariga relationer med jämnåriga kamrater än andra icke funktions- 

hindrade ungdomar (Furenhed, 2011). Enligt Szönyi och Tideman (2011) beskriver en social inte- 

grering där personer med funktionshindrade skulle leva ett normalt liv och umgås med andra icke 

funktionshindrade ungdomar. Detta skulle ske genom att elever med funktionshinder flyttade in i 

skolan och blev en naturlig del i skolmiljön. Denna sociala integrering infriades inte, det är sällsynt 

att elever i särskolan utvecklar kamratrelationer med elever från grundskolan även då de haft klass- 

rum bredvid varandra i flera år (Szönyi & Tideman, 2011). 

 

Eleverna upplever att de gör samma saker som sina jämnåriga kamrater både i skolan, under raster- 

na och på fritiden. Under rasterna är de tillsammans med sina klasskamrater, de pratar och sitter 

med sina datorer. Efter skolan träffar de kamrater, klasskamrater och grannar, de går på stan och 

träffas på kaféer eller hemma hos varandra och sitter vid sina datorer. Kåhlin (2015) menar att nor- 

maliseringsprincipen under slutet på 1960-talet var en reaktion på missförhållanden för personer 

med funktionsnedsättning. Samhället skulle erbjuda insatser som gav dem rätt till normala levnads- 

förhållanden och att de blev fullvärdiga medborgare (Kåhlin, 2015). Furenhed (2011) har i sin stu- 

die kommit fram till att elever i särskolan upplever att de arbetar med samma saker i skolan och att 

de gör samma saker på sin fritiden som icke funktionshindrade ungdomar. Vid övergången till gym- 

nasiet aktualiseras ungdomarnas självbild, vilka de är och vill vara samt vad de har gemensamt med 

andra ungdomar och vad det är som skiljer dem åt (Furenhed, 2011). 
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8. Diskussion 
Det här avsnittet innehåller studiens diskussion, avslutning och förslag på vidare forskning. I dis- 

kussionen presenterar jag min tolkning av resultatet och där jag jämför med tidigare forskning och 

studiens teoretiska begrepp. I avslutningen görs en kort sammanfattning av studiens resultat kopp- 

lat till forskning och min yrkesroll som speciallärare. 

 

Syftet med studien har varit att utifrån elevernas livsberättelser fördjupa kunskapen och öka förstå- 

elsen för vilka uppfattningar elever i gymnasiesärskolan om kunskap, delaktighet och kamratskap 

under sin skolgång? 

 

I intervjuerna har det framkommit att eleverna i särskolan uppfattar att de har fått goda kunskaper i 

undervisningen på särskolan. Lärarna ger dem tid och uppgifter som individuellt är anpassade efter 

deras behov och förmågor. I särskolan är lärarna utbildade för att undervisa elever med funktions- 

hinder och lär ut steg för steg. Inlärningsmiljön är lugn, med färre elever och fler vuxna i klass- 

rummet. Eleverna upplever att de har fått likvärdiga kunskaper som andra icke funktionshindrade 

ungdomar. Skillnaden är att de lär sig långsammare och behöver längre tid för sitt lärande. De kän- 

ner sig som vilka ungdomar som helst. I tidigare forskning har det framkommit att elever i särsko- 

lan beskriver sig som vanliga och att de lär sig samma saker på lektionerna. Forskare menar att när 

elever känner sig obekväma med tillhörigheten till särskolan beror det på hur andra ser på särskolan 

och på dem som går där (Furenhed, 2011; Szönyi, 2005). 

 

Det har i studien framkommit att elever i särskolan trivs i skolan. Alla är på samma nivå och känner 

gemenskap med sina klasskamrater. Undervisningen sker i klassrummet och ingen behöver gå ifrån 

sina klasskamrater för att få särskilt stöd och hjälp. I en integrerad miljö på grundskolan i låg och 

mellanstadiet tillbringade eleven större del av sin skoldag i ett enskilt rum med en assistent utanför 

klassrummet och gemenskapen med klasskamraterna. Att lämna klassrummet under lektionerna var 

både tråkigt och jobbigt. Grunewald (2008) menar att integrering i skolsammanhang fokuserade på 

individens brister, där skolan inte ser helheten och möter elevens olikheter. Integrering är ett system 

där eleven är avvikande och ska anpassas till skolans befintliga system, där personer med funk- 

tionshinder ska bli bättre på att klara kraven från skolan och övriga samhället (Grunewald, 2008). 

Nilholm (2007) skriver att inkludering ”en skola för alla” fokuserar på elevens rättigheter till närva- 

ro och delaktighet i klassrummet. Där undervisningssituationen förändras så att den anpassas till 

elevens olika förutsättningar (Nilholm, 2007). Forskning visar på elever i integrerad skolform ofta 
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känner sig mer avvikande än elever i särskolan. De uppfattas som avvikande av sina icke funktions- 

hindrade kamrater vilket leder till utanförskap som hotar deras självbild (Cooney,  Jahoda, Gumley, 

& Knott, 2006). 
 
 
Det har i livsberättelserna kommit fram att eleverna uppfattar sig som delaktiga i särskolan och un- 

dervisningen. Molin (2004) beskriver intern och extern förutsättning för delaktighet för personer 

med funktionshinder. Elevens vilja och förmåga är intern förutsättning till delaktighet och extern 

förutsättning är tillgänglighet, när tillfälle ges för delaktighet (Molin, 2004). Eleverna upplever att 

de har fått vara med och bestämma vad de vill lära sig på lektionerna och vilka kamrater de ska ar- 

beta med. I klassråden kan elever vara delaktiga i det som händer på skolan och vara med och pla- 

nera utflykter. På gymnasiesärskolan har eleverna varit med i planeringen av praktikperioderna och 

de har själva kunnat söka egna praktikplatser. Forskning visar på att det är läraren som bestämmer i 

skolan och eleverna får i begränsad omfattning bestämma lite i klassråden. På grundsärskolan anser 

lärarna att elever inte är mogna eller förberedda för att lära sig att läsa och skriva och därför får de 

inte utöva aktiviteter som leder till läskompetens. Vissa program i gymnasiesärskolan ger eleverna 

möjlighet för delaktighet i deras utbildning. Där delaktighet saknas för eleverna beror det på att lä- 

rarna saknar tilltro till elevernas förmåga att hantera inflytande över sin utbildning (Frithiof, 2007; 

Berthén, 2007; SOU 2003:35, 2003). Molin (2004) menar att begreppet delaktighet har flera bety- 

delser. Personer kan vara engagerade i något utan att de aktivt deltar tillsammans med andra (Molin, 

2004). Enligt Szönyi och Tideman (2011) anser många att delaktighet för elever med funktionshin- 

der enbart handlar om delaktighet tillsammans med icke funktionshindrade kamrater. Personer med 

funktionshinder kan se särskilda insatser och särskilt stöd som en möjlighet till delaktighet i sam- 

hället (Szönyi & Tideman, 2011) 

 

I studien har det framkommit att i grundskolan umgicks eleverna med sina klasskamrater på raster- 

na och efter skolan träffade de kamrater på fritids. När eleverna började i särskolan kände de en 

större gemenskap med sina klasskamrater och det var lättare att prata med dem när alla var på sam- 

ma nivå. Szönyi och Söderqvist Dunkers (2013) menar att elever i särskolan känner sig delaktiga 

och att delaktighet ska förstås i den aktivitet där eleven befinner sig. Författarna anser att delaktig- 

het inte behöver sammankopplas med inkluderande undervisning (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 

2013). Forskning visar på att elever ofta beskriver sin placering i särskolan som något positivt, där 

de accepteras av sina kamrater utan att behöva förklara sig (Curtin & Clarke, 2005). Eleverna um- 

gås med sina klasskamrater på rasterna, de pratar med varandra och sitter vid datorerna. På fritiden 
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träffar de sina klasskamrater från särskolan, grannar på boendet eller kamrater på kortids boende. 

De går på stan eller träffas hemma hos varandra, gör utflykter, badar och går på bio. Eleverna upp- 

fattar att de gör samma saker under rasterna och på fritiden som icke funktionshindrade ungdom. I 

forskning har det framkommit att elever i särskolan anser att de gör samma saker som deras icke 

funktionshindrade kamrater. Unga människor med funktionshinder har vänner men färre nära och 

långvariga relationer än icke funktionshindrade ungdom. Bekantskapskretsen består ofta av vänner 

och kamrater inom skolan och i omsorgsverksamheten (Furenhed, 2011). 

 

I livsberättelserna upplever jag att eleverna var positiva till särskolan. Szönyi och Tideman (2011) 

menar att det finns två grundläggande elevperspektiv på särskolan. Det ena är där eleverna trivs och 

känner att särskolan ger dem möjligheter och det andra är där elever anser att särskolan innebär be- 

gränsningar. Särskolan kan betyda nytt sammanhang med kompetent personal och resurser där op- 

timala lärandemiljöer och sociala situationer skapas för eleverna (Szönyi &  Tideman, 2011). 

Eleverna berättade att undervisningen var bra för dem och att lärarna kunde lära ut på olika sätt som 

passa eleverna i särskolan. Det fanns inget de tyckte var negativt eller dåligt med särskolan. Forsk- 

ning visar på att elever med funktionshinder har svårt för att kritisera sin personal och de har en be- 

nägenhet att svara jakande på frågor. Det finns en föreställning hos informanten att det bara finns 

ett rätt svar och att de gärna vill vara till lags. Personer med utvecklingsstörning kan ha en benä- 

genhet för att i högre grad än andra läsa av intervjuarens signaler så att svaren uppfattas som till- 

fredsställande (Ringby Jansson, 2002). 

 

Szönyi och Tideman (2011) menar att när elever i särskolan uttrycker utanförskap och känner sig 

annorlunda handlar det ofta om andra personers föreställningar om särskolan och de som går där. 

För många elever handlar det om att hantera andras föreställningar av dem för att de går i särskolan 

och inte för de individer de faktisk är (Szönyi & Tideman, 2011). I livsberättelserna framkommer 

det att elever är positiva till särskolan som skolform. Eleverna ansåg att de har fått likvärdiga kun- 

skaper och de gör samma saker som andra ungdomar i skolan och på fritiden. Informanterna för- 

medlar en bild av sig själva som de är nöjda med. Furenhed (2010) framhåller att personer med ut- 

vecklingsstörning är benägna att ge en idylliserad bild av sig själva och sin livssituation, det vill sä- 

ga önsketänkande i deras berättelser om kamratrelationer och prestationer. Eleverna är väl medvetna 

om vad som anses vara lämpligt och olämpligt att säga i skolan (Furenhed, 2010). 
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8:1. Avslutning 
Eleverna i studien har en positiv syn på särskolan. De anser att undervisningen och lärarna har gett 

dem goda kunskaper under åren i särskolan. Eleverna känner sig delaktiga i särskolan där de får va- 

ra med och planera och bestämma. De umgås med kamrater både i skolan och på fritiden. Eleverna 

anser att de har fått lära sig samma saker i skolan och att de gör samma saker på fritiden som icke 

funktionshindrade ungdom. Enligt forskningen är elever i särskolan ofta nöjda med sin skolsitua- 

tion. De får undervisning utifrån sina behov och förutsättning, i en lugn arbetsmiljö med flera vuxna 

i klassrummet. I de klasser och program där lärarna har tilltro till elevernas förmåga att arbeta med 

inflytande skapas delaktighet för eleverna. I särskolan känner eleverna samhörighet med sina klass- 

kamrater då de alla är i behov stöd i sin utbildning (Berthén, 2007; Curtin & Clarke, 2005; SOU 

2003:35). Resultatet i studien kan utgöra underlag för kunskap och reflektion i att utveckla och pla- 

nera undervisningen i särskolan samt hur speciallärarens roll kan stötta, stärka och undanröja hinder 

som möjliggör kunskaps utveckling hos elever med utvecklingsstörning. 

 

8:2. Vidare forskning 
När det gäller vidare forskning skulle det vara intressant att studera speciallärarens yrkesroll i klas- 

ser där elever med funktionshinder är inkluderade med icke funktionshindrade elever och i särsko- 

lan. Hur eleverna ser på speciallärarens roll att stött, stärka och undanröja hinder för elevernas kun- 

skapsutveckling. Det skulle också vara intressant att jämföra speciallärarens yrkesroll och arbets- 

sätt. Om det är någon skillnad mellan hur speciallärarna arbetar för att möjliggör kunskaps utveck- 

ling hos elever med utvecklingsstörning i behov av extra stöd i särskolan och mellan hur de arbetar 

för att möjliggöra kunskaps utveckling hos elever med funktionshinder som är inkluderade i klasser 

med icke funktionshindrade elever. 



39 

 
 

 

9. Referensförteckning 
Berthén, D. (2007). Förberedelse för särskildhet: Särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhets- 

teoretiskt perspektiv. Karlstad: Karlstads universitet. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
 
 
Cooney, G. Jahoda, A. Gumley, A. & Knott, F. (2006, June). Young people with intellectual di- 

sabilities attending mainstream and segregated schooling: perceived stigma, social comparison and 

future aspirations. Journal of Intellectual Disability Research, 50: 6, 432-444. 

 

Curtin, M. & Clarke, G. (2005, Sep). Listening to Young People with Physical Disabilities’ Experi- 

ences of Education. International Journal of Disability Development and Education, 

52:3, 195-214. 
 
 
Dalen, M. (2007). Intervju som metod. Malmö: Gleerup. 

 
 
Eriksson Gustavsson A-L. Göransson, K. & Nilholm, C. (red) (2011). Specialpedagogisk verk- 

samhet i grundskolan. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Examensordningen för SFS 2011:186. Speciallärarexamen, www.regeringen.se 
 
 
Furenhed, R. (2011). Livet och frågorna. I Lena Söderman & Sivert Antonsson (red.) Nya Om- 

sorgsboken. Malmö: Liber AB. 

 

Frithiof, E. (2007). Mening, makt och utbildning. Delaktighetens villkor för personer med utveck- 

lingsstörning. Växsjö universitet. 

 

Grunewald, K. (2008). Från idiot till medborgare. Stockholm: Gothia förlag AB. 
 
 
Gustavsson, A. (1998). Inifrån utanförskap om att vara annorlunda och delaktig. Stockholm: Jo- 

hansson & Skyttmo förlag. 

 

Hagen, E Bjerck. (2005). Vad är litteraturvetenskap? Stockholm: Natur och kultur. 

http://www.regeringen.se/


40 

 
 

 

Johansson, A. (2005). Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 
 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 
 
Kåhlin, I. (2015). Delaktig (även) på äldre dar. Åldrande och delaktighet bland personer med intel- 

lektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad. Linköpings universitet. 

 

Molin, M. (2004). Att vara i särklass - om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan. Linkö- 

pings universitet. 

 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund. Studentlitteratur AB. 
 
 
Pérez Prieto, H. (2000). Historien om räven och andra berättelser. Om klasskamrater och skolan på 

en liten ort- ur ett skol- och livsberättelseperspektiv. Uppsala: Uppsala universitet. 

 

Prunty, A. Dupont, M. & Mcdaid, R. (2012, Feb). Voices of students with special educational needs 

(SEN): views on schooling. Support for Learning, 27 :1, 29-36. 

 

Ringsby Jansson, B. (2002). Vardagslivets arenor om människor med utvecklingsstörning, deras 

vardag och sociala liv. Göteborgs universitet. 

 

SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
 
Skolverket (2013a). Gymnasiesärskolan. Stockholm. Fritzes. 

 
 
Skolverket (2013b). Läroplan för gymnasiesärskolan 2013. Stockholm. Fritzes. 

 
 
Skolverket (2013c). Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Stockholm. Fritzes. 

 
 
SOU 2003:35 (2003). För den jag är - om utbildning och utvecklingsstörning. Stockholm: Statens 

offentliga utredningar. 



41 

 
 

 

Szönyi, K. (2005). Särskolan som möjlighet och begränsning- elevperspektiv på delaktighet och 

utanförskap. Stockholm universitet. 

 

Szönyi, K & Söderqvist Dunkers, T. (2013). Där man söker får man svar. Delaktighet i teori och 

praktik för elever med funktionsnedsättning. Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

 

Szönyi, K. & Tideman, M. (2011). Särskolan, kategorisering och vanliggörande. I Lena Söderman 

& Sivert Antonsson (red.) Nya Omsorgsboken. Malmö: Liber AB. 
 
 
Vetenskapsrådet (2010). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forsk- 

ning (2007). Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Wigg, U. (2009). Att analysera livsberättelser. I Andreas Fejes & Robert Thornberg (red.) 

Handbok i kvalitativ analys.(s. 198-215). Stockholm: Liber. 



42 

 
 

 

Bilaga 1 
Intervjuguide 

Frågeställningar: 
 
 
Berätta om dig själv, namn, ålder, årskurs, familj, syskon, intressen? 

Berätta om när du var liten och skulle börja skolan? 

Berätta om skolan, vad gjorde du på lektionerna? 

Berätta om vad du har lärt dig i skolan? 

Berätta om dina upplevelser av skolan, av lärare, med kamrater? 

Berätta om vad får du bestämma i skolan? 

Berätta om vem som bestämmer i skolan? 

Berätta om dina upplevelser av lektionerna i skolan? 

Berätta om vad du gör på lektionerna? 

Berätta om dina kamrater, både i skolan och på fritiden? 

Berätta om vad du och dina kamrater gör i skolan och på fritiden? Var träffas ni? 

Berätta om dina upplevelser hur skolan har förberett dig inför vuxenlivet? 

Om du tänker tillbaka på hur det har varit att gå i skolan, berätta vad du tänker på då? 

Vad skulle vilja berätta om skolan för någon som ska börja i särskolan? 
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Bilaga 2 
Informationsbrev 

 
 
Hej! 

Mitt namn är Inger Bernhardsson och jag studerar vid Linköpings universitet. Jag läser sista termi- 

nen på Speciallärarprogrammet. Under denna termin kommer jag att skriva ett examensarbete där 

jag ska studera hur elever upplever sin skolgång i särskolan. Syftet med studien är att få kunskap 

och skapa förståelse för elevers delaktiga, kunskapsutveckling och gemenskap med kamrater i 

särskolan. 

 

Jag vill att du i en intervju berättar för mig om din skoltid, från första klass till idag när du går på 

gymnasiet. Jag kommer till din skola och genomför intervjun med dig på skolan, vi sitter i rum där 

vi kan prata utan att någon hör vårt samtal. Intervjun kommer att genomförs enskilt och spelas in 

på ljudband för att sedan skrivas ut på datorn. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och 

endast användas till detta forskningsändamål. Resultatet kommer att redovisas på ett sätt som gör att 

det inte går att spåra vem som har deltagit i studien. Du kan när som helst under intervjuns gång 

välja att inte svara på några frågor eller avsluta din medverkan i studien utan att motivera varför. 

 

Om du har några frågor eller funderingar kring studien får du gärna höra av dig till mig eller min 

handledare. 

 

Med vänliga hälsningar och tack på förhand! 

Inger Bernhardsson 

inger.bernhardsson@edu.norrkoping.se 

0705-837587 

 

Handledare 

Lotta Holme 

lotta.holme@liu.se 
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