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Abstract 

 

 

The aim of the study is to contribute with knowledge about how students with mild 

intellectual disabilities experienced their schooling in primary school. The questions of the 

study are: 

  

• How do students describe their school attendance based on their possibility to 

interac at school? 

• What do the students` thoughts in relation to their schooling occupy? 

 

The study was based on a life-narrative perspective to provide an increased understanding of 

people with intellectual disabilities. The method used in the study was qualitative semi-

structured interviews. Three informants were included in the study and each informant was 

interviewed twice. Each informant shared their experience of attending primary school. 

The result has been analyzed from the perspective of the informants life experiences which is 

the theoretical perspective of the study. The students 'stories were highlighted and analyzed 

on the basis of various themes that became visible in the students' stories. The themes that 

recurred in the students' stories were: thoughts about primary school, how a school should be, 

relationships, a sense of exclusion, self-confidence and self-esteem. 

 

The study shows that relationships play a crucial role in how students experience their 

schooling in primary school. The students called for more buddy relationships and showed 

that relationships play an important role in making the students feel meaningful and belonging 

in the school. Relationships between student teachers and assistants also have a great impact 

on how students experience meaningful learning. The results show that all three students had 

both positive and negative experiences when it came to attending school. A sense of alienation 

and a fear of being treated badly by other students became evident in the life stories. The 

students were also consciously choosing to eliminate situations where there is an opportunity 

for inclusion with elementary school students. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur några elever med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning upplevde sin skolgång på grundsärskolan.  

Studiens frågeställningar är: 

 

• Hur beskriver elever sin skolgång utifrån möjlighet till interaktion och samspel i 

skolan? 

 

• Vad upptar elevernas tankar i relation till sin skolgång? 

 

 

Studiens teoretiska utgångspunkt är mot ett livsberättande perspektiv. Metoden som används 

är livsberättelse. Att ta del av livsberättelser kan ge en ökad förståelse för människor med 

intellektuell funktionsnedsättnings situation. Detta är av vikt för att speciallärare ska kunna 

skapa förutsättningar för varje elevs möjlighet att utvecklas optimalt. Studien baseras på 

kvalitativa halvstrukturerade interjuver där informanterna intervjuades två gånger var. I 

studien deltog tre informanter som delade med sig av sina erfarenheter och tankar kring hur de 

upplevde sin skolgång i grundsärskolan. 

Resultatet analyserades utifrån livsberättelserna. Elevernas berättelser lyfts fram och 

analyseras utifrån olika teman som blir synliga i elevernas berättelser. De teman som återkom 

i elevernas beskrivningar var: tankar om grundsärskolan, hur en skola ska vara, relationer, en 

känsla av utanförskap och självförtroende och självkänsla.  

Resultatet visar att relationer har en väsentlig roll för hur eleverna upplever sin skolgång i 

grundsärskolan. Eleverna efterlyste fler kompisrelationer. Relationerna spelade en viktig roll 

för i dessa kände eleverna meningsfullhet och tillhörighet i skolan. För att uppleva ett 

meningsfullt lärande var förhållandet mellan elev - lärare samt assistenter av stor betydelse. 

Resultatet visar att alla tre eleverna hade både positiva och negativa erfarenheter när det 

gällde bemötande i skolan. En känsla av utanförskap och en rädsla för att bli behandlad illa av 

andra elever synliggjordes i livsberättelserna. Eleverna sågs även medvetet välja bort 

situationer där möjlighet till inkludering finns med grundskoleelever. 
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1 Inledning 
 

Att vara ung är inte alltid enkelt. Livet kan kännas komplicerat och orättvist. Strävan efter att 

bli självständig och förstå vem man är och hitta sin identitet tillhör tonårsåren. Att dessutom 

ha en intellektuell funktionsnedsättning gör det antagligen inte lättare. 

 

Jag har arbetat på högstadiet i grundsärskolan över åtta år och jag anser att det saknas forsk-

ning om hur elever med lindrig funktionsnedsättning uppfattar sin skolgång utifrån ett elev-

perspektiv. Ökad kunskap om människors livsvillkor och sysselsättning borde vara ett priori-

terat område för svensk forskningspolitik. Molin (2004) anser att det framförallt gäller grup-

pen med unga personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Även Ahlberg (2013) 

efterlyser ett inifrånperspektiv, där de unga med intellektuell funktionsnedsättning själva får 

komma till tals och beskriva sin livssituation. Tidigare forskning visar på att självuppfattning 

och självkänsla har mycket stor betydelse för elevers lärande eftersom ökad självtillit har ökad 

effekt och påverkan på elevers prestationer (Ahlberg, 2013). I Examensförordningen med 

inriktning för speciallärare (SFS, 2017:1111) står det bland annat att speciallärare ska ha för-

mågan att leda det pedagogiska arbetet på det sätt som är nödvändigt för att möta alla olika 

elevers behov. De ska även ha en fördjupad förmåga att analysera och individanpassa arbets-

sätt och miljö för elever i verksamheten.  

 

Utifrån min roll som blivande speciallärare är jag intresserad av att studera elevers berättelser 

från deras tid i grundsärskolan och vilka erfarenheter de har därifrån. I uppsatsen använder jag 

mig av livsberättelser som biografisk forskningsmetod för att jag vill sätta fokus på elevernas 

perspektiv. Uppsatsen bygger på livsberättelser från tre ungdomar med diagnosen lindrig ut-

vecklingsstörning. De har avslutat sina studier på högstadiet och ett nytt kapitel har börjat i 

deras liv.  

 

1.1 Syfte   

 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur några elever med lindrig intellektuell funkt-

ionsnedsättning upplevde sin skolgång på grundsärskolan.   

 
 

1.2 Frågeställningar 

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

• Hur beskriver elever sin skolgång utifrån möjlighet till interaktion och samspel 

i skolan? 

 
• Vad upptar elevernas tankar i relation till sin skolgång? 
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1.3 Disposition  
 

Efter inledningen, där uppsatsens syfte och frågeställningar presenteras, följer en bakgrund 

där begreppet intellektuell funktionsnedsättning och perspektiv på hur intellektuell 

funktionsnedsättning kan beskrivas. Här finnsäven förklaringar av vissa andra begrepp som är 

av vikt för studiens relevans. Bakgrunden följs av en forskningsöversikt där tidigare forskning 

som är aktuell för studien presenteras. Därefter följer ett teoriavsnitt och studiens teoretiska 

utgångspunkt presenteras. I metodkapitlet redogörs det för studiens metod, urval, 

genomförande, analysmetod, tillförlitlighet och trovärdighet samt för de etiska överväganden 

som gjorts. Metoden följs av ett resultat där studiens intervjuer presenteras. I diskussionen 

diskuteras både metoden och resultatet med hjälp av tidigare forskning och övrig litteratur. 

Uppsatsen avslutas med några slutord där förslag på vidare forskning och hänvisningar till 

studiens relevans för speciallärarens profession. Efter det följer en referenslista där den 

litteratur som använts i uppsatsen redovisas. Sist i uppsatsen återfinns tre bilagor som består 

av: missivbrev, informationsbrev och samtyckeblankett.  
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2 Bakgrund 
 
I detta kapitel beskrivs kortfattat begreppet intellektuell funktionsnedsättning samt perspektiv 

på hur intellektuell funktionsnedsättning kan beskrivas. Vidare ges dessutom en kort redogö-

relse för hur grundsärskolan i Sverige är organiserad idag utan att belysa den historiska delen 

av särskolans framväxt. Ytterligare kommer begreppen självkänsla, integrering och inklude-

ring beskrivas eftersom de begreppen är relevanta i resultatdiskussion. 

 

2.1 Intellektuell funktionsnedsättning 
 

Genom historien har det använts många nedsättande begrepp av vad som idag kallas intellek-

tuell funktionsnedsättning eller utvecklingsstörd. Sinnessjuk, idiot, sinnesslö är några ord som 

tidigare var synonyma med intellektuell funktionsnedsättning. (Ineland, Molin & Sauer, 2013; 

Tideman, 2012; Östman, 2011). 

 

I studien kommer jag att använda mig av begreppet intellektuell funktionsnedsättning. I vår 

tid förekommer flera olika synsätt eller förklaringsmodeller för att förtydliga och förstå intel-

lektuell funktionsnedsättning (Ineland, Molin & Sauer, 2013; Kylén, 2012; Szönyi & Tide-

man, 2011). Ineland, Molin och Sauer beskriver tre olika perspektiv på hur intellektuell funkt-

ionsnedsättning kan ses: Det medicinska, det socialt/samhällsvetenskapligt och det miljörela-

tivt/relationell perspektivet. I det medicinska perspektivet förstås begreppet intellektuell 

funktionsnedsättning som en effekt av sjukdomar eller skador. Detta perspektiv kan bidra till 

ett behov av att klassificera människor. Ur ett socialt/samhällsvetenskapligt perspektiv ses 

intellektuell funktionsnedsättning som ett resultat av samhälleliga hinder. I det miljörela-

tivt/relationellt perspektivet anses intellektuell funktionsnedsättning vara ett resultat av både 

individuella egenskaper och samhällets hinder. Det är i mötet mellan individen och omgiv-

ningen som funktionshindret uppstår. 

Szönyi och Tideman (2011) förklarar tre olika sätt att se på intellektuell funktionsnedsättning: 

individuella modellen, sociala modellen och relativa modellen. Dessa begrepp överensstäm-

mer med Ineland, Molin och Sauers (2013) perspektiv på hur intellektuell funktionsnedsätt-

ning kan ses. I den individuella modellen anses det att det finns en norm och de som är utan-

för normen ses som avvikande. Funktionshindret är bundet till personen och ses nästan som 

en egenskap och funktionsnedsättningen ses som något oönskat (Szönyi & Tideman, 2011). 

I den sociala modellen anses inte samhället ta hänsyn till olika variationer av människor. Det 

är inte den naturliga mänskliga variationen som är problemet. Om samhället varit anpassat 

efter människors olikheter och förmågor skulle inte funktionshindret uppstå (Szönyi & Tide-

man, 2011). Den relativa modellen kan ses som en kombination mellan den individuella och 

den sociala. Individens funktionsnedsättning kan behöva diagnostiseras som i den individuella 

modellen för att kunna få rätt hjälpmedel. I den relativa modellen talar man om funktionsned-

sättning som något som kan uppstå i mötet med omgivning och miljö. Det är omgivningen 

som inte tar hänsyn till den enskildes förutsättningar. En person kan vara funktionshindrad i 

en situation men inte i en annan (Szönyi & Tideman, 2011).  
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Kylén (2012) har bidragit med att förklara intellektuell funktionsnedsättning och hur männi-

skor med intellektuell funktionsnedsättning tänker och handlar utifrån den graden av intellek-

tuell funktionsnedsättning personen har. Författaren har delat in intellektuell funktionsned-

sättning i tre nivåer: grav utvecklingsstörning, måttlig utvecklingsstörning och lindrig utveckl-

ingsstörning. Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär en nedsättning av intelligen-

sen samtidigt som man har svårigheter att klara vardagslivet självständigt. (Kylén, 2012; Sö-

derman, 2011; Tideman, 2000). Att ha en intellektuell funktionsnedsättning påverkar hela ens 

liv (Söderman 2011). En person som har en utvecklingsstörning har nedsatt intelligens och 

sämre förmåga inom minst två av följande tre områden. Den teoretiska förmågan vilket inne-

bär hur personen klarar av att skriva, läsa och räkna och annat som elever arbetar med i sko-

lan. Den sociala förmågan som utgår från hur personen kan umgås med andra och den prak-

tiska förmågan som innebär hur man klarar aktiviteter i det dagliga livet som till exempel att 

äta och klä sig (Söderman, 2011). Orsakerna till funktionsnedsättningen kan vara genetiska 

eller till följd av en hjärnskada, till exempel i samband med förlossning eller i fosterstadiet. 

Utvecklingsnivån hos en person med intellektuell funktionsnedsättning är låg och för att av-

göra om det handlar om intellektuell funktionsnedsättning genomförs intelligenstester där ett 

resultat under intelligenskvot (IQ) 70 innebär en intellektuell funktionsnedsättning (Tideman, 

2000).   

 

Söderman (2011) förklarar att för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få 

rätt stöd delas funktionsnedsättning in i tre begåvningsnivåer, grav (djupgående svår), me-

delsvår (måttlig) och lindrig. Grav intellektuell funktionsnedsättning är ofta kombinerad med 

flera funktionsnedsättningar. Personen kan oftast inte tala, utan visar vad man känner och vad 

man vill med kroppen, rösten och ansiktsuttrycket. Man behöver hjälp och stöd av människor 

som man känner för att bli förstådd. Vid en måttlig intellektuell funktionsnedsättning kan man 

oftast tala och förstå sådant som är enkelt och hör ihop med vardagslivet. Det kan vara svårt 

att förstå och tolka socialt samspel, abstrakta sammanhang och uttryck. Personerna behöver 

stöd av människor som ser till att man har det bra och hjälper till med till exempel mat, klä-

der, tider och ekonomi. En lindrig intellektuell funktionsnedsättning innebär att man klarar det 

mesta själv i vardagen och kan utföra enkla händelsekedjor, men behöver hjälp med vissa 

praktiska saker som till exempel att sköta sin ekonomi. Tideman (2000) förklarar att det är 

samhället som avgör vem eller vilka som ska tillhöra gruppen med intellektuell funktionsned-

sättning. Det kan också bero på var i världen du befinner dig och i vilken tidsperiod du lever i.  

 

I denna studie har informanterna en lindrig utvecklingsstörning. 

 

2.2 Grundsärskolan  
 
I Sverige har alla barn och ungdomar rätt och skyldighet att gå i skolan (SFS2010:800). 

Det kan ses som en självklarhet att alla barn har lika rätt att gå i skolan men så har det inte 

alltid varit i Sverige. Det var först i slutet av1960-talet som särskolan infördes och bidrog till 

att alla barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning hade rätt till undervisning 

(Szönyi & Tideman, 2011). Hur särskolan fungerar har sitt ursprung i vilken politik och sam-

syn som råder (Tideman, 2000). Grundsärskolan är en skolform anpassad för elever med ut-

vecklingsstörning som inte anses nå upp till målen i grundskolan (Szönyi & Tideman, 2011).   
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I skollagen står att elever som inte bedöms kunna nå upp till grundsärskolans kunskapskrav på 

grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning, ska tas emot i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan. För att kunna bli inskriven och mottagen i grundsärskolan eller gymnasie-

särskolan krävs en pedagogisk, medicinsk, psykologisk och social bedömning som visar att 

eleven inte når grundskolans kunskapskrav på grund av att eleven har en intellektuell funkt-

ionsnedsättning eller ett tillstånd som enligt skollagen jämställs med intellektuell funktions-

nedsättning (Skolverket, 2018). 

 

Grundsärskolan har sin egen läroplan och kursplan som innehåller två olika inriktningar, äm-

nen och ämnesområden. Elever som är inskrivna i grundsärskolan läser utifrån den kursplan 

som främjar eleven. De elever som läser efter ämnen har samma ämnen som grundskolan. I 

kursplanerna har varje ämne sitt syfte, centrala innehåll samt kunskapskrav. De elever som 

läser mot dessa kunskapskrav är oftast elever med lindrig utvecklingsstörning. Elever som 

inte uppnår kunskapskraven läser mot ämnesområden. Det finns fem olika områden: estetisk 

verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter samt verklighetsuppfattning. Om det 

finns behov finns möjligheter för elever att läsa utifrån både ämnen och ämnesområden. Är 

det elever som når upp till grundskolans kunskapskrav i något ämne ska eleven ha möjlighet 

att läsa efter grundskolans kunskapskrav (Skolverket, 2018). Inom grundsärskolan finns det 

ofta assistenter som hjälper eleverna och är en hjälpande hand i deras skolvardag. Assistenter-

na är oftast inte personer som eleverna har valt utifrån personligt tycke, vilket bidrar till att det 

kan vara svårt för eleverna att känna en god relation till assistenten. Barron (2002) menar att 

det ibland kan bero på att det råder svag personkemi mellan parterna. 

 

2.3 Självkänsla 
 

Både Frithiof (2007) och Molin (2004) anser att självkännedom och relationssökande är vik-

tiga komponenter som flertal ungdomar med utvecklingsstörning upplever svårigheter med. 
Elevernas motivation, lust att lära och inspiration är bundna till elevernas uppfattning om sig 

själva, det vill säga deras självkänsla och självuppfattning (Ahlberg, 2013). En diagnos kan ge 

eleven en förklaring till svårigheterna och bidrar till en tydlig självbild samtidigt som en dia-

gnos kan ge elever en känsla av att man är annorlunda och inte duger och det kan i sig leda till 

att tillvaron känns hopplös. Molin (2004) förklarar att vara inskriven i grundsärskolan kan 

utgöra ett hot mot självbilden.  Vidare menar Molin att självbilden blir hotad hos elever som 

inte accepterar tillhörigheten i särskolan. Tideman (2012) anser att i och med inskrivningen i 

grundsärskolan sänks förväntningarna, medvetet eller omedvetet, på elevens förmåga och 

prestationer. Detta kan innebära att eleven ser sig själv med andras ögon och tillägnar sig en 

avvikaridentitet. Barron (2002) skriver att ungdomars funktionshinder kan påverka den egna 

identiteten och självkänslan.  Vidare menar Barron att ungdomar konfronteras tidigt med ett 

visst normalitetsideal.  

 

Personer med utvecklingsstörning upplevs ofta ha sämre hälsa och har mindre aktiviteter på 

fritiden samt sämre sociala relationer (Tiderman, 2000). Barron (2002) förklarar att en orsak 

till att elever med utvecklingsstörning har bristande social samvaro med elever som inte har 

utvecklingsstörning kan bero på bristande kunskap om utvecklingsstörning bland personal 

inom skolan. Hur en människa blir bemött påverkar hela människans utveckling både intellek-

tuellt, känslomässigt samt socialt. De erfarenheter en människa upplever under sin uppväxt 

ligger till grund för hur man uppfattar sig själv. Många unga med intellektuell funktionsned-
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sättning möter ofta omvärldens fördomar menar Ineland, et al (2013) och deras tillhörighet 

måste hela tiden försvaras för att upprätthålla sin egen självbild. Självkännedom och relat-

ionssökande är viktiga komponenter som flertal ungdomar med utvecklingsstörning upplever 

svårigheter med enligt Frithiof (2007) och Molin (2004). 

 

2.4 Integrering och Inkludering 
 
Göransson och Nilholm (2013) skriver att under 1980-talet började begreppet inclusion an-

vändas i flera engelskspråkiga länder. Forskare och personer som arbetade med specialpeda-

gogik ansåg inte att begreppet integrering verkade gälla om var elever med funktionsnedsätt-

ningar i behov av särskilt stöd skulle placeras. De äldre begreppen visade på ett betraktelsesätt 

där elever i behov av särskilt stöd skulle anpassa sig till en skola som inte var utformad i 

tanke på dem. Däremot skulle integrering förflytta fokus mot inkludering vilket skulle inne-

bära att skolan ska skapas för att passa alla elever.  

 

För att människan ska kunna vara delaktig i samhället är det viktigt att man kan samspela och 

kommunicera. Att vara delaktig är en demokratisk rättighet (Haug 2017). Detta gäller i allt 

större utsträckning även barn och ungdomar som ska vara demokratiska medborgare på både 

nationella och internationella arenor. 

 

Barnkonventionen ger en förklaring av vilka rättigheter som skall gälla alla barn och unga 

vuxna under 18 år. Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. I FN:s barnkon-

vention (Barnkonventionen, 2009, artikel 23:1) står det att barn samt unga vuxna med fysisk 

eller psykisk funktionsnedsättning bör få ett fullvärdigt och anständigt liv som främjar tilltron 

till den egna förmågan och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället. Vidare står det att 

“barn samt unga vuxnas rätt att uttrycka sina åsikter måste lyftas fram i förhållande till barnets 

ålder och mognad” (Barnkonventionen, 2009, artikel 12:1). Barnkonventionen är en produkt 

av denna uppmärksamhet vars bärande principer bland annat är att barnets utveckling ska sä-

kerställas. I skollagen 2018 kap11 betonas att grundsärskolan ska utformas så att den bidrar 

till personlig utveckling, gynna allsidiga kontakter och social gemenskap samt ge en god 

grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet (Skollagen, 2018, kap. 11). Det står vidare att 

skolan ska ta hänsyn till elevers behov och att stöd skall ges så att de skall kunna utvecklas så 

långt som möjligt (Skollagen 2018, kap.1). 

 

Skolans sätt att möta elever i behov av särskilt stöd har förskjutits under de senaste årtiondena 

anser Ahlberg (2013). Man kan se att utvecklingen har gått från avskiljning och speciella sär-

lösningar till integrering. Själva begreppet integrering har för det mesta ersatts av inkludering. 

Integrering innebär att personen först varit segregerad eller särskiljd för att kunna integreras.  

Vidare skriver Ineland, Molin och Sauer (2013) att normalisering och integrering är begrepp 

som ersattes med termerna delaktighet, tillgänglighet och inkludering med anledning av att 

nya tider behövde nya begrepp.  

 

Det är skolans uppgift att möta alla elever. Persson (2007) anser att orsaken till elevernas svå-

righeter läggs ofta på eleven själv vilket ger upphov till att många elever är i behov av särskilt 

stöd. Nilholm (2007) menar att det är skolmiljön som skall anpassas efter alla elever. Det är 

inte vanligt att skolan ser sin roll i att man behöver organisera och förändra verksamheten. 

Detta kräver att det ställs krav på lärarens kompetens och hur läraren ser sin roll tydliggör 
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Nilholm. Inkludering handlar om hur skolan anpassar sin verksamhet efter eleverna som finns 

där menar Asp-Onsjö (2006). Asp-Onsjö lyfter fram tre aspekter på inkludering:  

 

• Den rumsliga aspekten som menar den utsträckning eleven tillbringar sin tid i samma 

lokal som sina klasskamrater. 

• Den sociala aspekten som avser i vilken utsträckning eleven är delaktig i ett socialt 

sammanhang. I detta sammanhang ingår både elever och personal. 

• Den didaktiska aspekten som pekar på hur de didaktiska villkoren anpassats för ele-

vens lärande. 

 

Asp - Onsjö (2006) betonar att det inte finns en tydlig gräns mellan de olika aspekterna utan 

de kan användas som utvärderingsverktyg för att uppskatta elevers skolsituation. Om man 

jämför med Göransson (2013) kan man se vissa överensstämmelser. Den rumsliga aspekten 

kan liknas vid den placeringsorienterade definitionen, den sociala aspekten med den gemen-

skapsorienterade och den didaktiska med den individorienterade. Det som skiljer Göransson 

och Nilholms förklaring är att den innehåller fler faktorer om begreppet inkludering. Ett ex-

empel är att den individorienterade definitionen även gäller alla aspekter som är kopplat till 

individen. 
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3 Tidigare forskning 

Här redovisas ett urval av internationell och nationell forskning med ett elevperspektiv i fokus 

inom områden som delaktighet, inkludering, mobbing och självkänsla. 

 

3.1 Andra vägar att gå  
 
Ineland, Molin och Sauers (2013) har studerat interaktionen och relationen mellan personer 

och olika samhällsarenor i Sverige. Artikeln belyser hur de unga vuxna ger uttryck av känslor 

att de inte får gehör för sina livsprojekt och sin identitetstillhörighet hos handikappomsorgens 

praktiker och professionella. Forskarna diskuterar att handikappomsorgen som normgivande 

miljö, bidrar till en likriktning eller tröghet i en del verksamheter som särskola, boende och 

daglig verksamhet. 

 

I direkta möten i omsorgen uppstår därför konflikter och åsiktsmotsättningar när exempelvis 

de unga vuxna med funktionshinder inte vill foga sig efter de professionellas föreställningar 

om vad som uppfattas som rätt, normalt och eftersträvansvärt. Det kan vara helt andra tankar 

än de invanda uppfattningar och föreställningar som härskar inom handikappomsorgen. 

 

De senaste årtiondenas handikappolitiska utveckling har inneburit en ökad tonvikt på indivi-

dualisering, inflytande, delaktighet och ökad makt för personer med funktionshinder. Detta 

har lett till, formellt sett, att personer med intellektuella funktionshinder har fått ökade möj-

ligheter att utforma sina livsplaner. I verkligheten uppstår däremot lätt konflikter när enskilda 

människors önskemål måste inordnas i formenliga organisatoriska system och måste anpassas 

till de normer och ideal som är dominerande i organisationen (Ineland et al. 2013). De unga 

vuxna med funktionshinders identitetskonstruktioner skiljer sig från de uppfattningar som 

professionella har om dem. Vissa väljer därför bort statliga stödformer för att de inte vill ta 

risken att klassas som en person med intellektuell funktionsnedsättning. Som följd skulle det 

bli att de skulle gå igenom stora prövningar och kontroller av handläggare som bedömer om 

kraven på stöd är berättigade eller inte. Situationen är motsägelsefull. Samtidigt som ställ-

ningen som intellektuell funktionsnedsättning berättigar till stöd och hjälp, är den i andra 

sammanhang oväsentlig som identitetskategori. 

 

Det senmoderna samhället har fört med sig att människors livssituation, materiellt och kultu-

rellt har breddats. Det har skapat möjligheter för personer med intellektuell funktionsnedsätt-

ning att i större utsträckning kunna utveckla olika samhörigheter och identiteter. De kan oftare 

knyta sin identitet till en vi/dom-diskurs där de centrala begreppen är gemenskap, tillhörighet 

och identitet (Ineland et al. 2013).  

 

I en studie som gjorts av Svensson och Tideman (2007) var syftet att stärka förmågan hos 

personer med lindrig utvecklingsstörning att själv hantera de tillfällen som kan uppstå och 

ställa till svårigheter för den enskilde. Forskarna anser att de som har en lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning lätt kan hamna i situationer som kan leda till feltolkningar som kan re-

sultera till konflikter med vänner eller i arbetslivet. Följden av detta och risken för utsatthet, 

menar Svensson och Tideman, medför att de behöver vägledning med att stärka sin förmåga i 

olika situationer, exempelvis att själva hantera sin situation. Forskarna följde ett projekt där 
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unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning föreslogs en mötesplats med olika syssel-

sättningar. Resultatet visade att deltagarna var mer fängslade av relationerna i projektet, än 

själva aktiviteterna. För deltagarna var det viktigast att bli sedda som individer med egna möj-

ligheter och svagheter än att bli klassade utifrån sin funktionsnedsättning. 

 

3.2 Elevperspektiv i fokus med relationer och delaktighet 
som brännpunkt. 

 
Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättnings relation till släkt och vänner samt socialt 

stöd anses vara viktiga faktorer för att kunna känna sig delaktiga i ett sammanhang menar 

Frithiof (2007) som har gjort en studie med livsberättelse där två unga vuxnas uppfattningar 

om delaktighet, förväntningar och människosyn undersöktes. Båda informanterna hade ut-

vecklingsstörning och har haft sin skolgång inom grundskolan och gymnasiesärskolan. Stu-

dien visade att relationer till släkt och socialt stöd i form av till exempel korttidsboende an-

sågs som viktigt. Det blev även synligt att informanterna hade tilltro till sin skoltid och till det 

utbildningssystem de tillhört.  

 

De unga vuxna såg sig själva som delaktiga i ett socialt sammanhang, där skoltidens kompisar 

fortfarande var betydelsefulla (Frithiof, 2007). Vidare menar Frithiof (2007) att skolan är en 

plats där relationer skapas och möten blir till. Även Vickers, Finger, Barker och Bodkin-

Andrews (2014) lyfter fram i sin studie att vänner, tillhörighet, värderingar, utbildning och 

föräldrar poängteras som viktiga för att känna tillhörighet i skolan. Rose och Shevlin (2019) 

poängterar också att de vuxnas roll visar sig ha stor betydelse för inkludering utifrån ett elev-

perspektiv. 

 

Frostad och Pijl (2006) synliggör i en studie att elever med särskilda behov kan ha svårigheter 

att bygga relationer med kamrater och att ett viktigt villkor för att utveckla positiva relationer 

är att få umgås med elever i samma åldersgrupp och att ha sociala färdigheter. Frithiof (2007) 

anser att det är sannolikt att elever med otillräcklig uppsättning sociala färdigheter står inför 

en större risk att bli utesluten. Individer med intellektuell funktionsnedsättning kan vara i be-

hov av hjälp att bygga upp strategier för att begära plats i samhället och att kunna hävda sin 

rätt. Genom delaktighet och självbestämmande för den enskilde individen skapas möjlighet 

för egenmakt, något som många med intellektuell funktionsnedsättning saknar.  

 

Szönyis (2005) har i sin studie studerat gymnasiesärskoleelevers erfarenheter av sin skoltid 

utifrån ett inifrånperspektiv. Med hjälp av intervjuer och observationer undersöks elevernas 

erfarenheter av att gå i särskolan med fokus inställt på delaktighet och utanförskap. Studien 

visade att många elever ser grundsärskolan som något positivt.  Det kan vara en möjlighet 

men även en begränsning att gå i särskolan. Eleverna ansåg att det positiva var gemenskapen 

inom den egna klassen. De kände att de hade fått fler kamrater och blivit mer delaktiga. Ele-

verna upplevde också att de har fått mer hjälp och stöd i undervisningen. Studien visar också 

att många av eleverna uttryckte en önskan om att bara få vara en vanlig elev i grundskolan. 

De var oroliga för att bli retade. De hade en önskan om att få passa in normaliteten, att få vara 
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vanlig. Eleverna kände också en oro för att de hade ett begränsat utbud av valmöjligheter till 

gymnasiet och till olika yrkesmöjligheter (Szönyi, 2005).  

 

I Molins (2004) avhandling får ungdomar i gymnasiesärskolan komma till tals. Studiens syfte 

var att definiera begreppet delaktighet med hjälp av observationer, interjuver samt informella 

interjuver med elever i gymnasiesärskolan. Molin kunde urskilja olika gruppkonstellationer 

som de ”tysta” som var nöjda med sin tillhörighet i särskolan och de ”tuffa” eleverna som 

istället ville identifiera sig med grundskoleeleverna. Molin belyser att begreppet delaktighet 

har många olika betydelser och förklarar att upplevelsen av delaktighet kan bero på samman-

hanget. En betydelse av delaktighet beror på individens förmåga och egen vilja till att delta. 

Ett annat skäl kan vara hur samspelet mellan individen och dennes sociala och fysiska omgiv-

ning ser ut. Det är skolans formella organisation som är ett hinder för att delaktighet ska bli 

möjligt, menar Molin.  

 

Paterson, McKenzie & Lindsy (2011) hävdar att en del elever skyddar sin egen självbild ge-

nom att de förnekar sin intellektuella funktionsnedsättning.  Forskarna visar även hur indivi-

der med intellektuella funktionshinder förhåller sig till sin funktionsnedsättning för att hålla 

risken för stigmatisering ifrån sig, både som individ och på gruppnivå. En strategi är oviljan 

att kännas vid sin funktionsnedsättning. Istället talas om andra, mindre stigmatiserande ned-

sättningar, som till exempel dåligt minne. Att förneka sin intellektuella funktionsnedsättning 

blir ett sätt att skydda sin egen självbild. En beskrivning av sig själv med gott självförtroende 

och starka framtidsutsikter kan ytterligare vara en strategi för att kunna hantera och hålla ifrån 

sig en stigmatisering. I jämförelse med andra försöker personer med intellektuell funktions-

nedsättning att jämställa sig med individer utan intellektuella funktionshinder och mer fördel-

aktigt än andra med liknande funktionshinder (Paterson, McKenzie & Lindsay, 2011). 

 

3.3 Olika vägar till inkludering 
 

De vuxnas roll visar sig ha stor betydelse för inkludering i Rose och Shevlins (2019) fyraåriga 

forskningsprojekt. De har utgått ifrån ett elevperspektiv och syftet med studien var att ta reda 

på hur elever i behov av stöd upplever att de är accepterade av kamrater och vuxna samt i 

vilken utsträckning de känner att de tillhör den vanliga klassrumsmiljön. Resultatet visade att 

känslan av tillhörighet bottnar i positiva relationer med både kamrater och vuxna, men har 

också sin grund i hur eleven kan avgränsa och klara sig med stödet som de får ta emot. Stu-

dien bekräftar att elevassistenterna har stor betydelse för inkludering av elever i den reguljära 

undervisningen. 

 

I en studie gjord av Karlsudds (2017) anses lärarens värderingar vara den viktigaste faktorn 

för lyckad inkludering. Benstead (2019) utgår också ifrån ett elevperspektiv när de undersöker 

hur elever som går i Storbritanniens grundskolor kan uppnå social inkludering. Syftet med 

studien var att utforska begreppet social inkludering med särskild hänsyn till elever som har 

diagnostiserats med autismspektrum, emotionella svårigheter och språkstörning. Artikelns 

slutsats framhåller att de sociala inkluderingsupplevelserna ofta är problematiska. Benstead 

(2019) menar att många elever inte lyckas få aktivt deltagande. För att kunna öka upplevelsen 

av social inkludering är det viktigt att de tre primära påverkningarna teori, policy och praxis 

arbetar och samspelar med varandra för att kunna uppnå gemensamma mål.  
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Haug (2017) hävdar på att inkludering är långt ifrån praktiken och menar att det finns ett gap 

mellan vad som har beslutats och vad som har förverkligats och orsakerna till detta kan vara 

många. Det kan vara strukturella och politiska skäl och de har ofta samband med brist på 

kompetens och resurser. Karlsudd (2017) förklarar att lärare i hans studie efterlyser stöttning 

av speciallärare för att kunna anpassa material och lärmiljön. Vidare skriver Karlsudd skriver 

om inkludering och syftet är att hitta de faktorer som kan underlätta eller alternativt hindra 

inkluderingsinsatser.  

Det visade sig i studien att de intervjuade var ganska positiva till inkludering. Lärarna uppgav 

att inkludering erbjuder en rad möjligheter även om problem ofta uppstår under implemente-

ringen. Många lärare är positiva till inkludering men även en del lärare uttrycker en oro över 

att det blir för stort fokus på svagheter och styrkor glöms bort. Den viktigaste frågan idag är 

hur inkludering ska uppnås och inte varför det behövs menar Haug (2017). Framgångsfaktorer 

som beskrivs av lärarna är empati, mod och kunskap hos personalen. Yttre faktorer som be-

hövs för att lyckas med inkludering är ett tydligt ledarskap och ett effektivt samarbete. Karl-

sudd (2017) och Haug (2017) poängterar att lärarkompetens är en faktor till lyckad inklude-

ring. Inkludering varierar mycket och återspeglar inte den ideala definitionen. Reindal (2016) 

lyfter problematiken kring begreppet inkludering och inkluderande undervisning och menar 

på att det inte finns en enhetlig internationell definition av begreppen. 

 

Dimitrellou och Male (2019) belyser även att effektiviteten av en inkluderande skola har ifrå-

gasatts och förklarar vidare att i Storbritannien är en av det största utmaningarna inom skolan 

att lyckas inkludera elever med särskilda behov och intellektuell funktionsnedsättning inom 

den vanliga skolan. Dimitrellou och Male hävdar att det finns ett stort behov att utforska ele-

vernas erfarenheter med intellektuell funktionsnedsättning och förstå de utmaningar de möter. 

Även i deras studie utgår de ifrån ett elevperspektiv där elevernas röster blir hörda för att för-

söka förstå deras behov och därmed underlätta deras inkludering. I studien har åtta elever in-

tervjuats. Resultatet visar att elevernas skolupplevelser skiljer sig åt beroende på vad de har 

för behov. Det fanns även likheter med elevernas åsikter och om vad som gör en positiv skol-

upplevelse. De likheter som blev synliga delades upp i fyra teman: intressanta lektioner, be-

mötande, stöd från lärarna och positiva relationer.  

 

Att lyssna på elevers röster med intellektuell funktionsnedsättning kan vara ett kraftfullt verk-

tyg för att lyckas med inkludering. Nilholm och Alm (2010) har undersökt hur lärare bär sig åt 

för att nå inkludering. Med hjälp av en tidigare pilotstudie där resultatet visade att åtta klasser 

hade ett rykte att vara inkluderande valdes en klass ut som ansågs vara mer inkluderande än 

de andra sju klasserna. En genomgripande studie gjordes av klassen under två års tid. Elever-

na gick i årkurs fem och sex när studien genomfördes. Studien har bland annat genomförts 

med hjälp av interjuver från eleverna och lärarna, enkäter till eleverna och dikter från elever-

na. Resultatet visade att lärarna hade bra samverkan med föräldrarna.  De betonade också vik-

ten av samtal och diskussioner i ämnena med gemensam problemlösning samt använde ett 

respektfullt bemötande och positiv feedback. Lärarna försökte aktivt skapa en lärandemiljö 

där olikheter mellan eleverna skulle ses som något positivt. Vidare förklarar Nilholm och Alm  

att för lite intresse har riktats mot inkluderingsprocesser inne i klassrummet. De anser att det 

finns mycket brister inom forskningen kring inkludering och hävdar att elevernas perspektiv 

sällan tas tillvara i forskningen om inkludering.  
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3.4 Intellektuell funktionsnedsättning och mobbning 
 

Robinson (2018) poängterar i sin studie att det händer att barn som har intellektuell utveckl-

ingsstörning far illa i sin skolmiljö och hon har publicerat en artikel om det. Forskningen är 

baserad på interjuver från studenter, familjer samt lärare. I studien var det svårt att få tag på 

personer som ville delta i intervjuerna på grund av rädsla att väcka obehag av känslor. Resul-

tatet visade att studenter och deras familjer har upplevt ett brett spektrum av skador som ver-

bala kränkningar och sexuella övergrepp. Både barn och ungdomar och deras familj uttryckte 

många olika former av skador som har förändrat elevernas skolliv. Det visade sig att i många 

fall svarade inte skolorna på deras begäran om hjälp och klagomål trots upprepade försök. I 

vissa fall kände ungdomarna och familjerna att skolorna svarade bra på när de upplevde 

skada. Det var när lärarna var engagerade, lyssnade och vidtog åtgärder för att eliminera pro-

blemen och när familjerna behandlades på allvar och hölls informerade om skolans framsteg.  

 

I en studie av Carrington, Campbell, Saggers, Ashburner, Vicig, Dillon-Wallace och Hwang 

(2017) framkommer att eleverna inte anser att lärarna lyssnar och tar deras oro på allvar när 

de utsätts för mobbing. Elever som har svårigheter inom de sociala och kommunikativa fär-

digheterna utsätts oftare för mobbing. I studien hade tio elever inom autismspektrumet som är 

i tonåren intervjuats samt deras föräldrar för att samla in erfarenheter kring mobbing i skolan. 

Det visade sig att alla eleverna förutom en hade blivit verbalt mobbade och hälften hade blivit 

fysiskt utsatta för mobbing i skolan. Eleverna kände sig mest utsatta för mobbing under skol-

dagens raster. Både föräldrar och elever ansåg att det behövdes ske hårdare konsekvenser för 

de som utsätter andra elever för mobbing och att ökad kunskap inom området efterfrågas mera 

(Carrington, et al, 2017). Föräldrars åsikter är något som även Mann, Moni och Cuskelly 

(2016) belyser i sin studie. De har undersökt föräldrars åsikter om hur ett optimalt skolliv ser 

ut för deras barn som har en intellektuell funktionsnedsättning. Resultatet visade att föräldrar 

som hade barn/ungdomar med intellektuell utvecklingsstörning ansåg att ett optimalt skolliv 

är en miljö av en typisk skola med vänner och aktiviteter och där deras barn trivs och är lyck-

liga. De önskade att deras barn skulle ha ett rikt nätverk av upplevelser som goda kamratrelat-

ioner och en känsla av sammanhang. 
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4 Studiens teoretiska utgångspunkt  
   

I detta kapitel redovisas studiens teoretiska utgångspunkt. Begreppen KASAM och Stigma 

har valts ut till denna studie. Begreppet Stigma kan användas för att förstå relationen mellan 

en person som anses vara normal och en person som anses vara avvikande. Begreppet är 

väsentligt då det beskriver hur individer som inte följer normsamhällets direktiv ses som 

avvikande och kategoriseras och behandlas därefter. Begreppet KASAM berör interaktionen 

som sker i mötet mellan människor. Begreppet KASAM - känslan av sammanhang, är av vikt 

då det försöker förklara vad det är som gör att vi människor har redskap som rustar oss på 

skilda sätt under livets resa.  

 

4.1 Stigma  
 

Goffman (2014), professor i sociologi och antropologi, har studerat människors samspel och 

belyser individens behov av att kategorisera de människor vi möter. Människor har en viss 

förmåga att vilja dela in människor i olika fack. Stigma är den typ av stämpling individer 

lägger vid en främlings identitet utan någon tidigare kunskap om vem personen är. Det är inte 

individens egenskap som orsakar en stigmatisering, utan oförmågan att acceptera egenskapen 

i en social interaktion. En egenskap behöver inte vara stigmatiserande i alla situationer, utan 

kan istället vara den som ger rätt till grupptillhörighet.  

  

Goffman (2014) har tre olika benämningar på vad som ligger bakom en stigmatisering. Den 

första är kroppsliga avvikelser som är synliga som till exempel att en person saknar en arm 

eller haltar. Den andra typen av avvikelse är tribal som sker genom kategorisering av indivi-

der grundat i religion, ras eller nation. Den tredje benämningen är olika termer på individens 

karaktär. Det är ett stigma som uppdagar sig genom beteende, åsikter och fördomar. Personer 

som tilldelas denna typ av stigma kan till exempel vara att en person som anses vara svag, 

långsam eller frånvarande. Det är den typ av stigma som anses relevant för denna studie.  

 

Goffman (2014) beskriver begreppen skylning, passering, de egna och de visa. Vid skylning 

försöker individen dölja det som avviker för att interaktionen med andra ska löpa så lätt som 

möjligt. Skylning är en slags anpassning, en ansträngning, för att passa in i det som anses 

normalt. För någon med synskada kan skylning innebära att rikta blicken mot 

samtalspartnern. Skylning, för en person med intellektuell funktionsnedsättning, kan vara att 

fråga vad klockan är trots att personen har en nedsatt tidsuppfattning. Vid begreppet passering 

hålls stigmat dolt för alla runt omkring men kan skapa känslor av skam och rädsla för att bli 

upptäckt. Begreppet de egna är individer med liknande stigma som den stigmatiserade 

individen känner samhörighet med. Här finns andra personer med liknande erfarenheter som 

kan ge stöd då dessa personer skapar trygghet och ger en grupptillhörighet.  

Begreppet de visa är de individer runt de stigmatiserande som själva inte bär på ett stigma 

men som engagerar sig och stöttar personen. Det kan till exempel vara familj, vård- eller 

skolpersonal. Genom kunskap eller erfarenheter kring individens stigma har de antagit en 

positiv inställning och bemöter den stigmatiserade individen som normal.  
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Goffman (2014) skriver att identiteten består av tre aspekter: social identitet, personlig identi-

tet samt jagidentitet. Jagidentiteten är individens upplevelse av sig själv. Ineland, Molin och 

Sauer (2013) förklarar att identiteten skapas i samspel och av ömsesidig påverkan av andra. 

Därför är den sociala identiteten en huvuddel i jagidentiteten. Detta betyder att den uppfatt-

ning, den sociala identiteten, som utvecklingsstörning har också blir en del av individens 

självbild. Vidare förklarar Ineland, Molin och Sauer att stigmaperspektivet är att själva mar-

keringen intellektuell funktionsnedsättning i sig innebär ett kännetecken som medför en 

kränkning av personen. Författarna hävdar vidare att stämplandet av någon som utvecklings-

störd skapar en självuppfyllande profetia.  

 

Avvikelsen skapas av omgivningen och de normer som är gällande i nutid och olika kulturer 

(Frihiof, 2007). Goffman (2014) förklarar att den personliga identiteten är det som en individ 

kommunicera med och till sin omgivning. Den visar upp för andra vem vi vill vara. I denna 

kommunikation spelar den sociala identiteten och jagidentiteten en stor roll. Att vara bärande 

av stigmat utvecklingsstörd kan upplevas som skamligt, negativt och nedsättande. För att han-

tera detta kan individen uppvisa och kommunicera en annan sida. Goffman beskriver hur 

stigmatiserade individer väljer denna strategi för att sträva efter att ses som normala i ögonen 

på den man integrerar med. Hos en individ som är bärare av ett stigma, till exempel utveckl-

ingsstörning, kommer stigmat att överskugga alla andra egenskaper individen har. Individen 

blir ett med sin avvikelse. Den stigmatiserade känner sig många gånger underlägsen och blir 

osäker på hur han ska uppträda (Goffman, 2014). För att båda parter i samspelet ska behålla 

interaktionen måste båda parter sträva efter att normalisera det avvikande beteendet. Exem-

pelvis kan den som inte har en nedsättning bortse från de synliga tecknen på stigmat och per-

sonen med en funktionsnedsättning kan i sin tur leva upp till rollen som normal (Ineland, Mo-

lin & Sauer 2013). En annan taktik är att vara stolt och lyfta fram den stigmatiserade egen-

skapen. Stigmat, till exempel den fysiska egenskapen, kan sammanföra andra individer med 

samma egenskap och liknade erfarenheter. Egenskapen som är grunden för kränkning och 

nedvärdering i sociala sammanhang kan ge individerna en anledning till identifikation och 

gemenskap menar Ineland, Molin och Sauer. 

 

4.2 KASAM  
 

Människor som är delaktiga i samhället har en hög känsla av sammanhang som skapar begrip-

lighet, hanterbarhet och meningsfullhet. (Antonovsky, 2005). Enligt Aspelin (2010) måste 

relationskapandet i skolan ske i ett meningsfullt sammanhang som har en riktning och är ut-

vecklande. För att man skall känna något slags sammanhang krävs det att man får möjlighet 

till att känna sig delaktig.  

 

Ett centralt begrepp för denna studie är begreppet känsla av sammanhang - KASAM.  KA-

SAM kan används som ett verktyg för elever med intellektuell funktionsnedsättning, vilket 

motivera deras delaktighet i undervisning och bedömning (Swärd & Florin, 2014). Antonov-

sky (2005) professor i medicinsk sociologi har studerat vad det är som gör att vissa männi-

skor, trots stora påfrestningar, mår bra och blickar framåt, medan andra under samma förut-

sättningar förlorar hoppet. Känsla av sammanhang, KASAM, är en salutogen hälsomodell. 

Modellen består av tre centrala komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
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Begriplighet (jag vet) syftar till det som för en person är begripligt. Det handlar om upplevel-

sen av att kunna förutsäga och förklara det som sker i livet. Även vid oönskade händelser 

finns det redskap för att sortera och finna begriplighet. Det finns här inga slumpartade och 

oförklarliga situationer utan man ser tydligt var stimuli kommer ifrån, både inre och yttre sti-

muli. Hanterbarhet (jag kan) avser hur en person möter problem och i vilken utsträckning man 

upplever sig ha resurser att möta de problem man ställs inför. Dessa resurser behöver inte 

enbart vara ens egna utan kan till exempel vara ett syskon eller vänner. Det viktiga är att man 

vet att de finns där för en när det behövs. Hanterbarhet skapar en känsla av att ha kontroll över 

sitt eget liv. Har man en hög grad av hanterbarhet så känner man sig inte som ett offer när ett 

problem uppstår. Att man känner meningsfullhet (jag vill) är också av betydelse. En människa 

med hög grad av meningsfullhet och engagemang har stora möjligheter att hitta resurser för 

att kunna lösa en problematisk situation, medan en människa utan upplevd meningsfullhet inte 

finner det värt att överhuvudtaget engagera sig även om resurser finns att tillgå. (Antonovsky, 

2005). 

 

Antonovsky (2005) hävdar att alla KASAM:s komponenter är viktiga men meningsfullhet är 

den viktigaste komponenten då denna anspelar på den avgörande motivationskomponenten 

hos en individ. En person som har en stark känsla av sammanhang har höga värden av dessa 

tre komponenter, till skillnad från en person med låg grad, som anses ha en svag KASAM. 

Dessa värden speglar i sin tur hur individen ser på sitt liv. (Antonovsky, 2005). KASAM är 

användbart för att skapa en meningsfull tillvaro i grundsärskolan.  

 

Relationer är en grund för trygghet i tillvaron (Tideman, 2004). Mänskliga relationer är en 

betydande faktor för gemenskap och meningsfullhet i livet. För att kunna stötta elever och ge 

dem rätt förutsättningar är det nödvändigt att ha en helhetssyn. Ahlberg (2013) skriver att ele-

vens skolvardag är sammanflätad och i ett komplext samspel. Det är inte bara elevernas olika 

förutsättningar och undervisningen som avgör hur elevernas skolsituation att lära sig ser ut. 

Skolan som institution och social praktik, motivation, ämnenas karaktär och intresse för relat-

ioner till skolkamrater spelar in för elevernas lärande. 
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5 Metod och genomförande 
 

I detta kapitel presenteras och beskrivs valet av metod, urval, genomförandet av studien, ana-

lysmetod, samt studiens giltighet och tillförlitlighet. Slutligen beskrivs vilka etiska aspekter 

som ligger till grund för denna studie.  

5.1 Metodologiska utgångspunkter     

Valet av undersökningsmetod av studien ska bestämmas utifrån frågeställningen skriver 

Kvale och Brinkmann (2014). I mitt arbete vill jag spegla individens egna upplevelser utifrån 

ett elevperspektiv. Studiens empiri består av tre halvstrukturerade livshistorieintervjuer.  

 

I min strävan efter att på ett sådant verklighetsnära sätt som möjligt beskriva elevernas upple-

velse av sin skoltid i grundsärskolan används livsberättelser. Det finns olika infallsvinklar när 

man analyserar studier inom livberättelser, det kan vara att man analyserar helheten eller 

valda delar. Denna studie kommer att baseras på delar då informanternas erfarenheter av deras 

skoltid i grundsärskolan kommer att belysas.  

 

Livsberättelser var tidigare vanligare inom sociologin och började användas i början på 1900-

talet (Öberg, 2011). Den sociologiskt biografiska forskningstraditionen har sitt ursprung i den 

amerikanska pragmatismen vid University of Chicago kring sekelskiftet. 

 

Biografisk forskning kan visa hur sociala förhållanden i människors liv kan se ut. Berättelse-

formen täcker allt från vardagshistorier till vetenskapliga teorier om den sociala verkligheten 

(Öberg, 2011). Livshistoriskt material kan framställas av till exempel självbiografier, biogra-

fier, brev och intervjuer. Begreppen livshistoria samt livsberättelse överlappar varandra och 

kan användas för att benämna samma sak. En livsberättelse är mer en del av en persons livshi-

storia. Livsberättelser ingår i det som mer övergripande kan betecknas som biografisk forsk-

ning och anses vara en kvalitativ forskningsansats som kan användas som teoretiskt ramverk 

och som en metod. Öberg förklarar vidare att livsberättelser är verklighets- och sanningsori-

enterade handlingsberättelser. Sanningen ses från berättarens perspektiv där berättelser kan 

kopplas till utveckling över livet eller socialt liv över tid och livsförändring. Med hjälp av 

livsberättelser ges läsaren möjlighet att ta den andres perspektiv och sätta sig in i en annans 

situation vilket ger tillfälle till att undersöka hur människor skapar sin identitet och mening 

med sina liv (Öberg, 2011).  En narrativ (berättande) ansats som livsberättelse har enligt Jo-

hansson (2012) stött på kritik eftersom resultaten ibland kan ses som svåra att tolka och att 

resultatet endast visar det som vi redan vet. Människors berättelser kan dock leda till att vi får 

en djupare förståelse som kan bidra till kunskapsutveckling (Johansson 2005). Ett sådant kun-

skapsbidrag kan till exempel vara berättelser av elever som har en funktionsnedsättning (Jo-

hansson 2005). 

 

Det är vanligt att elever i relation till vuxna intar en kompakt anonym hållning och uttrycker 

sig undvikande eller enstavigt. När en vuxen är i samtal med ungdomar måste en berättelse 

katalyseras mycket mer än med vuxna, främst genom att den vuxne i samtalet använder ett 

slags hjälpjag vilket innebär att den vuxne söker empatiskt sätta sig in i ungdomarnas situat-

ion. (Crafoord 2005). Genom att berätta livsberättelser skapar vi enligt Johansson (2012) vår 

bild av omvärlden och hur vi ser på oss själva i relation till andra. Vi visar andra våra mora-
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liska värderingar och hur vi ser etiskt på tillvaron. Den narrativa ansatsen närmar sig männi-

skor och deras erfarenheter samt upplevelse utifrån vad de själva kan och vill dela med sig av 

sin berättelse. Även Goodson och Sikes (2001) förklarar att med hjälp av livberättelser kan 

personer ge oss insikter om deras liv samt ge oss viktiga ingångar till de stora frågorna som 

rör identitetsskapande. Dessa frågor menar Goodson och Sikes visar på hur individer skapar 

och påverkar sin sociala tillvaro och hävdar att det finns en avgörande interaktiv koppling 

mellan individers liv, deras uppfattningar och erfarenheter, samt i vilken social och historisk 

kontext det sker i.  

 

I mitt fall hoppas jag att studien ska kunna bidra till en kunskapsutveckling och en djupare 

förståelse om hur några elever som har en intellektuell funktionsnedsättning ser på sin skol-

gång. I den här studien läggs fokus på hur eleverna berättar om sin skolgång. Det är elevernas 

erfarenheter och deras identiteters intryck som står i centrum och är betydelsefulla. 

 

5.2 Val av metod  
 

I en kvalitativ forskning är en kvalitativ intervjumetod som livsberättelse ett lämpligt sätt att 

ta reda på informanternas egna upplevelser och erfarenheter. Med hjälp av kvalitativa metoder 

kan man fånga in nyanser och sätta in normer och värderingar i ett sammanhang. Kvalitativa 

undersökningar ger även bättre förutsättningar för att förstå andra människors tankar och per-

spektiv bättre än vad en kvantitativ metod gör. (Ahrne 2013). Den kvalitativa intervjun letar 

efter nyanserade skildringar av det informanten berättar (Kvale och Brinkmann 2014). Då mitt 

intresse är elevernas egna erfarenheter och perspektiv utökas möjligheten att under en intervju 

fånga det intressanta för studien utifrån mitt syfte och mina två forskningsfrågor. 

 

5.3 Livshistorieintervjuer som metod  
 

Goodson och Sikes (2001) resonerar om när livsberättelse bör användas som metod och 

forskningsansats. De anser att det finns tre motiv som styrker livsberättelser. Den första är att 

livsberättelseforskningen tar till vara på att vi inte lever våra liv i separata enheter för privatliv 

och yrkesliv. Författarna menar att den person vi är i hemmet påverkar vem vi är som yrkes-

människa och händelser som inträffar i vårt liv påverkar båda dessa delar av vårt liv. För det 

andra menar Goodson och Sikes att livsberättelser erkänner att det finns ett viktigt interaktivt 

förhållande mellan människors liv, erfarenheter och uppfattningar och vilken social och histo-

risk kontext som inverkar på dessa erfarenheter. Den tredje orsaken synliggör hur individer 

upplever sin identitet samt konstruerar och söker förståelse för de regler och roller som finns i 

den sociala världen där de befinner sig (Goodson & Sikes, 2001).  

 

I föreliggande studie används livsberättelser som är en forskningsmetod och forskningsansats 

för att skapa biografiska berättelser. (Öberg, 2011). Vidare menar Öberg att livsberättelser är 

den rätta sanningen som en person berättar. Alla berättelser är för varje enskild person sann 

(Öberg, 2011). När urvalet av informanterna har bestämts kan livshistorieintervjun genomfö-

ras och det kan ske på lite olika sätt. Öberg förklarar vidare att livshistorieintervjuer kan delas 

in i tre faser. I den första fasen låter man informanten själv strukturera sin berättelse och in-

tervjuaren har rollen som aktiv lyssnare. Den andra fasen består av att intervjuaren ställer frå-

gor till informanten som skapats av den fria berättelsen som till exempel: "Kan du berätta lite 

mer om vad som hände?". I den sista fasen utgår man från frågor till informanten utifrån livs-
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historiestudiens specifika syften och teman. Desto mindre strukturerad en livshistorieintervju 

är desto bättre fungerar den för att analysera informantens inifrånperspektiv på livet (Öberg, 

2011). Goodson och Sikes (2001) anser att den intervjuade får styra samtalets riktning och 

vad denne vill delge av sitt liv i samtalet. Vidare hävdar Goodson och Sikes att när forskare är 

i intervjuprocessen bör forskaren vara noggrann med vilket språk denne använder sig av. Att 

använda sig av ett alltför akademisk och vetenskapligt språkbruk är oftast inte lämpligt när 

mänskliga känslor uttrycks. 

 

 

5.4 Urval                                                                                      

Enligt Ahrne (2013) är det viktigt att redogöra och reflektera kring hur man som intervjuare 

har gått till väga med urvalet av informanter. Tillvägagångsättet vid urvalet i denna studie var 

att kontakt togs med rektorn och olika lärare som undervisar på de nationella programmen på 

en gymnasiesärskola i en medelstor kommun. Enligt Ahrne gör jag ett bekvämlighetsurval, då 

urvalet inte görs slumpmässigt eller utifrån någon vald strategi. Den enda strategin var att 

informanterna var inskrivna elever på gymnasiesärskolans nationella program.   

Jag tog först kontakt med skolas rektor för att få ett samtycke till studien vilken jag fick ett 

godkännandetill. Där efter informerade jag lärarna som arbetar på de nationella programmen 

om mitt godkännande av rektorn och frågade efter deras bifall att få komma ut till skolan och 

informera eleverna om min uppsats och dess syfte. Jag fick även ett godkännande av dem. Jag 

tog kontakt med de aktuella lärarna efter att jag har varit på skolan och informerat dem om 

föreliggande uppsats och dess syfte för att se om några elever var intresserade. Det visade sig 

att ett flertal elever var intresserade av att bli intervjuade, vilket jag blev positivt överraskad 

till eftersom jag var medveten om att det kan uppstå problem och hinder på vägens gång. Pro-

blem som kan uppstå enligt Loseke (2013) kan exempelvis vara praktiska problem som att 

hitta människor med rätt bakgrund samt människor som verkligen vill delta i undersökningar.  

När både rektor och lärare och hade gett sitt samtycke till studien besökte jag skolan och in-

formerade eleverna om studiens syfte och delade ut missivbrev samt samtyckeblankett. Ef-

tersom jag har arbetat på kommunens grundsärskola i många år var det flertal elever som 

kände igen mig till utseende och namn. Eleverna fick chansen att ställa frågor till mig både i 

grupp men även enskilt. Till min förvåning var det flera frågor som ställdes både i grupp men 

även enskilt. Det var frågor som “måste man bli intervjuad ensam?” eller “kommer mina för-

äldrar få reda på vad jag berättar för dig?” 

I studien kommer informanterna ha fingerade namn men även personer och platser som in-

formanterna väljer att berätta om i sina livsberättelser är uppdiktade. 

 
5.5 Studiens genomförande 

 

I studien har tre elever som har avslutat årskurs nio i grundsärskolan deltagit. Samtliga infor-

manter har läst inriktning ämnen ur grundsärskolans kursplan. Informanterna har påbörjat sin 

skolgång på gymnasieskolans nationella program när intervjuernas genomfördes. 
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Genom livsberättelseintevjuer har jag tagit del av deras berättelser och erfarenheter från tidi-

gare skolgång i grundsärskolan. Samtalens innehåll och form styrdes av informanterna då 

syftet var att få dem att berätta om sina skolupplevelser i grundsärskolan.  

 

Jag har genomfört tre halvstrukturerade livshistorieintervjuer med informanter som har dia-

gnosen lindrig utvecklingsstörning. Samtliga interjuver skedde i stadens stadsbibliotek i ett 

bokat grupprum. Biblioteket låg anslutning till informanternas skola vilket bidrog till att de  

kände till miljön och därför kunde känna sig trygga.  Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att 

det är den sociala relationen mellan intervjuare och den person som ska intervjuas som är av-

görande för att kunskap ska kunna produceras. Därför är det viktigt att skapa en miljö där in-

formanten känner sig fri och säker. Varje livsberättelseintervju skedde enskilt med varje in-

formant. 

 

Det var informanterna själva som önskade att intervjuerna skulle ske enskilt, vilket jag tog 

hänsyn med tanke på etisk respekt för informanternas integritet. Som intervjuare är min när-

varo avgörande för berättelsens kvalité påtalar Crafoord (2016). Är inte lyssnarens närvaro 

tillräckligt god så kommer kvalitén av berättelsen att påverkas negativt. En annan faktor som 

kan påverka en elevs livsberättelse är tidpunkten för en intervju. För att få så pålitliga svar 

som möjligt ska informanten helst inte vara trött eller hungrig eller riskera att missa en rolig 

lektion eller aktivitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag planerade tillsammans med informan-

terna vilken dag och tid som de ansåg var lämpligast att ses för att försöka undvika att de 

kände sig omotiverade. Alla tre intervjuerna skedde direkt efter skolans lunchrast. Varje in-

formant intervjuades vid två tillfällen och varje intervjutillfälle var mellan 45–60 minuter 

långt. Alla interjuver spelades in och kroppsspråk och gester som inte kommer med på inspel-

ningen av diktafonen antecknades separat. 

 

5.6 Analysmetod 
 

För att kunna analysera resultatet i studien användes en narrativ analys. En narrativ metod 

som livsberättelse innebär tolkningar av informantens berättelse. Det finns olika sätt att ta sig 

an en livsberättelse. Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att det finns fyra olika sorters ana-

lyser; innehåll, form, holistiska och tematiska analyser. Även Johansson (2012) förklarar att 

det finns fyra olika sätt att ta till sig en livsberättelse.  

 

Det första perspektivet helhet - innehåll fokuserar på innehållet och formen, där informanten 

berättar om hela sitt liv. Det andra perspektivet är helhet – form som är ett helhetsperspektiv 

som är baserat på hur informanten berättar om hela sitt liv men fokus ligger då kring form, till 

exempel hur berättelsen är berättad. Det tredje perspektivet är del - innehåll. Då läggs vikten 

på delar av berättelsen som lyfts fram och analyseras i olika tematiska mönster i berättelsen 

som återkommer. Detta struktureras sen till en kategori och skapar egna rubriker. Det fjärde 

perspektivet, del - form: Hur berättas historien? Fokus ligger då på formen. Alltid i en berät-

telse finns det saker som är enkla och svårare att prata om, vad det är som sägs och inte sägs. 

Även här analyseras olika teman utifrån informantens berättelse. 

 

Analysarbetet sker när det insamlade materialet bearbetas genom att intervjuerna transkriberas 

(Johansson, 2012). Efter att intervjuerna lyssnats igenom upprepade gånger transkriberades de 

en efter en. Transkribering är viktigt vid intervju enligt Kvale och Brinkmann (2014) Jag har 
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valt och transkribera intervjuerna ordagrant men har inte tagit med exempelvis skratt, pauser 

eller förhöjt tonläge.  

I analysen kommer jag att använda mig av talspråk till en viss del och ibland har en del ut-

tryck istället förtydligats eftersom det kan bidra till att det blir mer flyt i texten. Kvale och 

Brinkmann (2014) hävdar att ett sätt att analysera intervjuerna kan vara genom att tematisera 

och sedan presentera resultaten utifrån temana. Jag har valt att presentera resultatet i min upp-

sats utifrån de olika teman som uppstått vid genomläsningen och analys av materialet. I stu-

dien blev det synligt att det var fem teman som återkom: tankar om grundsärskolan, relation-

er, en känsla av utanförskap och självförtroende och självkänsla, Tankar om hur en skola ska 

vara. I föreliggande uppsats har jag valt att använt mig av det fjärde som Johansson (2012) 

beskriver som del- form. Målet med denna analysform är att finna gemensamma teman 

(Kvale & Brinkmann 2014). 

 

5.7 Studiens giltighet 
 

Begreppet giltighet syftar på hur studiens metod undersöker det vi avser att undersöka  

(Loseke, 2013). Det är viktigt att intervjufrågorna är rätt formulerade så att de ger svar på det 

som är studiens syfte att undersöka vilket hör samman med studiens giltighet (Loseke,2013). 

Om inte informanterna förstår studiens syfte finns det en risk att de berättar om något annat än 

vad studien avser att undersöka. Dessutom finns det en ovisshet att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning gärna svara på ett sätt som de tror förväntas svara (Szönyi 2005).  

 

För att försäkra mig om att informanterna förstått studiens syfte utfördes efter det andra inter-

vjutillfället en sammanfattning av det första intervjutillfället. Alla berättelser spelades in med 

hjälp av en diktafon, vilket ledde till att ingen viktig information försvann. Under arbetets 

gång blev det synligt att det var betydelsefullt för informanterna att få sina röster hörda ef-

tersom alla tre frågade om inte ett tredje intervjutillfälle kunde bokas in. Detta var dock inte 

möjligt på grund av studiens tidsbrist. Valet av att intervjua tre informanter har varit tidskrä-

vande Jag önskar att jag haft betydligt mer tid till förfogande för studien. Trots den korta tid 

som jag har haft till mitt förfogande känner jag att studiens syfte och frågeställningar har kun-

nat besvaras. Med facit i hand kan jag inte se att någon annan metod eller teoretisk utgångs-

punkt hade varit mer lämplig.  

 

5.8 Studiens tillförlitlighet  
 

Tillförlitlighet handlar om hur resultatet har undersökts. Studiens tillförlitlighet ligger i min 

trovärdighet gentemot de som läser studien och analyserar den, att berättelserna inte förvrängs 

för något specifikt syfte. (Kvale & Brinkmann 2014). Till studien togs beslutet att intervjua 

elever som nu går på gymnasiesärskolan om hur de upplevde sin skolgång på grundsärskolan. 

Det var tre elever som har avslutat årskurs nio i grundsärskolan som deltog. Samtliga infor-

manter har läst inriktning ämnen ur grundsärskolans kursplan. Informanterna hade påbörjat 

sin skolgång på gymnasieskolans nationella program när intervjuernas genomfördes. De hade 

ingen tidigare relation till mig. Valet till att inte intervjua elever som nu går på högstadiet är 

på grund av att jag arbetar på grundsärskolan och känner eleverna. Detta hade påverkat studi-

ens tillförlitlighet. Vid analys och tolkningsarbetet är det viktigt att försöka bortse från min 

förförståelse och tidigare erfarenheter (Kvale & Brinkmann 2014). Det finns dock komplikat-
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ioner kring tillförlitligheten vid intervjuer. Risken finns att informanterna väljer att endast 

berätta det den tror att forskaren vill höra. Å andra sidan genom att intervjun bestod av öppna 

frågor ökar tillförlitligheten av att upplevelserna verkligen är informanternas egna. Vid inter-

vjutillfällena tog jag rollen som forskare och presenterade inte mig själv som lärare i grund-

särskolan.  

 

Det finns en risk att jag som forskare skulle kunna påverkat de som intervjuades om man 

skulle hamnat i en maktposition. Det är intervjuaren som bestämmer ämnet, ställer frågor och 

avgör vilka frågor som ska följas upp. Detta leder till att intervjuaren bör reflektera över den 

roll makten spelar i produktionen av intervjumaterialet (Kvale & Brinkmann 2014). En berät-

telse kan vara mer eller mindre sann. Å andra sidan har jag inte någon rättighet att analysera 

huruvida deras berättelse är sanna eller falska då det är informanternas livsberättelser om hur 

de har upplevt sin skolgång i grundsärskolan som har betydelse. Det är informanternas berät-

telse och sanning.   

 

Varje intervju spelades in med en diktafon. Vid ett intervjutillfälle med Valentina tog batteri-

erna slut i diktafonen och vi fick ta en kort paus för att sätta i nya batterier. Valentina visade 

inga hinder med att fortsätta intervjun.  

 

5.9 Forskningsetiska överväganden  
 

Personer med intellektuell utvecklingsstörning har enligt Szönyi (2005) en tendens att svara 

jakande oavsett vilka frågor som ställs i en intervju. Szönyi förklarar vidare att informanten 

också har en förmåga att svara utifrån hur hen önskar att det vore och inte hur det faktiskt är. 

Ibland känner vi sårbarhet och vill då skydda oss själva eller till och med dölja oss. Lyssnar vi 

och är närvarande kan vi skildra vad som sägs och vad det är vi ser. Crafoord (2016) hävdar 

att en person som medvetet talar osanning avslöjar ofta sig själv på något annat sätt. Det kan 

till exempel vara genom ändrad kroppshållning och gester. Crafoord beskriver att om jag som 

intervjuare ser att en av informanterna börjar ge mig dubbla budskap i vad som sägs och vad 

som visas med kroppsspråket kan det vara ett tecken på att informanten känner sig otrygg i 

situationen.  

Szönyi (2005) hävdar att dessa problem kan uppstå hos informanter men det krävs en större 

uppmärksamhet och lyhördhet kring dessa personer. Det kommer jag ha med mig i mitt med-

vetande under studiens gång. Johansson (2012) hävdar att det är viktigt att tänka på att ha de 

forskningsetiska frågorna med sig under hela studiens gång så ingen kommer till skada. Vid 

samtal med elever som har diagnosen utvecklingsstörning är det viktigt att intervjusvaren har 

kunskap, erfarenheter och kompetens av den elevgruppen, och visar stor aktsamhet gällande 

de etiska frågorna. Enligt Loseke (2013) ska intervjun inledas med allmängiltiga och komfor-

tabla frågor. Intervjuaren ska inte förutsätta att informanterna kan och förstår begrepp och 

frågor på samma sätt som intervjuaren gör. Därför är det viktigt att jag försäkrar mig om att 

informanten vet vad syftet med studien är och att de förstår frågorna som jag ställer.  

Som forskare har jag ett speciellt ansvar för deltagarna. Hur de behandlas är centralt i forsk-

ningsetiken (Vetenskapsrådet 2017). Att göra en studie omfattar krav och principer som ska 

följas. De fyra kraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och  
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nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017). 

 

I den här studien ålägger jag mig att följa vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

Informationskravet har beaktats genom att informanten har informerats om att deras delta-

gande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta intervjun och deltagandet i studien. I 

studien har eleverna informerats om studiens syfte samt deras roll i mitt examensarbete.  

 

Samtyckeskravet har tagits hänsyn till genom att om någon informant ångrar sitt deltagande 

eller önskar avbryta intervjun kräver samtyckeskravet att jag omedelbart avbryter intervjun 

och respekterar informantens beslut. Jag är medveten om att jag behöver informanternas sam-

tycke för att kunna påbörja en studie. 

 

Nyttjandekravet har beaktats eftersom uppgifter om enskilda personer insamlade i forsknings-

syfte inte har använts i icke-vetenskapliga syften. Materialet i studien får heller inte användas 

för beslut eller åtgärder som direkt påverkar studiens deltagare.  

 

Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn till genom att alla uppgifter som kan identifiera in-

formanterna eller skolan har hanterats med stor tillförsikt. För att minska risken för spridning 

av informanternas identitet kommer inga namn på vare sig skolor, platser eller personer finnas 

med i min uppsats. Informanterna tilldelas andra namn. I studien återges enbart utsagor som 

inte kan leda till identifiering av verksamheter eller personer. Efter examensarbetets färdig-

ställande förstörs alla transkriptioner.  

 

Utifrån den europeiska dataskyddsförordningen, som lagstadgades 2018 (GDPR, 2018), finns 

principer kring personuppgifter som man ska ta hänsyn till på grund av dataskyddsförord-

ningen. Jag kommer endast att använda mig av en diktafon vid intervjutillfällena eftersom jag 

vill försäkra mig om att inte inspelningen hamnar ute i cyberrymden.  
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6 Resultat  

 

I detta kapitel redogör och återberättar jag de tre informanternas livsberättelser av de 

erfarenheter de haft från deras skoltid i grundsärskolan. För att få berättelsen levande har jag 

strukturerat upp resultatet i en löpande text uppbyggd utifrån de teman som har analyserats. I 

resultatet kommer informanternas berättelse förtydligas med citat utifrån informanterna. De 

teman som jag kommer att synliggöra i följande stycken är: tankar om grundsärskolan, 

relationer, en känsla av utanförskap och självförtroende och självkänsla, Tankar om hur en 

skola ska vara. Efter varje tema görs en analys utifrån studiens teoretiska utgångspunkt 

KASAM och Stigma.  

I studien har informanterna fingerade namn men även personer och platser som informanterna 

väljer att berätta om i sina livsberättelser. När intervjuerna genomfördes gick alla tre infor-

manterna på samma skola. Valentina och Kristian gick första året på gymnasiet på särskolans 

nationella program. Kalle gick andra året på gymnasiesärskolans nationella program. Tidigare 

har alla tre gått i samma klass på grundsärskolan. Grundsärskolan ligger integrerad i grund-

skolans lokaler.   

 

6.1 Tankar om grundsärskolan: ”Det har ju liksom med min dia-

gnos och göra”.  

Till en början gick Valentina i grundskolan och läste enligt grundskolans kursplan. När hon 

började högstadiet gick hon första terminen i grundskolan. ”Jag gick halva terminen i 7:an i 

grundskolan”. Valentina berättade att hon fick extra stödundervisning av en lärare i svenska 

och matematik eftersom hon tyckte det var för svårt i skolan. ”Sedan tyckte läraren att jag 

skulle börja på sär istället för att det är lättare”. Valentina berättade att hon var positiv till att 

börja i särskolan. Hon förklarade att det var enklare och en lugnare miljö. ”Rasterna var 

lugnare. Jag fick sitta i klassrummet på rasterna och spela spel. Jag fick också mer hjälp av 

läraren”.  

 

När Kalle började på högstadiet gick han först i grundskolan men han berättade att han inte 

trivdes där. ”På grundskolan kände jag mig tragisk och deprimerad. I skolan var det faktiskt 

svårt för mig. Det var stressigt för mig”. Det var först i årkurs åtta som han blev inskriven i 

grundsärskolan.  

 

Kalle berättade att han först inte ville börja inne på särskolan eftersom han hade svårt att se att 

han skulle få en bra utbildning och att det bidrog till att det skulle bli svårt för honom att få ett 

arbete senare framöver. Han var också orolig över hur andra skulle se på honom om han bör-

jade på grundsärskolan. ”Jag fokuserade så mycket på vad andra skulle tänka om mig. För att 

jag har varit med om så mycket skit. "När han till slut beslutade sig för att börja i grund-

särskolan märkte han att han började trivas i lilla gruppen. Kalle berättade att han blev full av 

liv. Han beskrev vidare att han fortfarande hade engelska i grundskolan men inte trivdes ef-

tersom det kändes som ingen tyckte om honom. Han sa att det blev bättre när han började ha 

engelska i lilla klassen.  
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Jag hade engelska i grundskolan men på riktigt, jag hatade det. Det kändes som alla 

hatade mig. Det var mycket bättre när jag fick komma in i min lilla klass och ha 

engelska. Jag vet att jag är duktig på engelska men det spelar liksom ingen roll för 

jag bara satt där i den andra klassen och tittade rakt fram och väntade på att lektion-

en skulle ta slut. 

 

Det var på grund av sin epilepsi som Kalle inte klarade av att gå i grundskolan berättade han. 

”Epilepsin var den grejen som gjorde det stressigt för mig. Om jag inte hade haft epilepsi hade 

jag inte behövt byta klass. Jag hatar min epilepsi”. 

 

Höstterminen år 2015 började Kristian att läsa på högstadiet. Han att han läste på uteskolan i 

en grundskoleklass. Han förklarade att han sedan bytte till en annan skola vårterminen 2016 

för att hans föräldrar ansåg att han inte fick tillräckligt med stöd på uteskolan. Kristian bör-

jade i en ny skola i en grundsärskoleklass eftersom föräldrarna menade att han behövde gå i 

en mindre klass för att kunna få mer stöd. Kristian ville inte gå i grundsärskolan eftersom det 

var bara ett fåtal elever som gick där och att det var ensamt. ”Jag trivdes inte där utan jag ville 

gå i en stor klass för jag saknade vänskap. I klassen gick det bara 6 elever”. Han uttryckte att 

det var en för liten klass och att det var svårt att få vänner när de var så få. ”Det har ju liksom 

med min diagnos och göra för de som inte har någon diagnos får inte gå i särskolan. För de 

måste först gå till en skolpsykolog precis som jag gjorde” 

 

6.1.1 Analys av tankar om grundsärskolan  
 

Kristian och Kalle var inte positiva till att börja i grundsärskolan vilket Valentina var. Utifrån 

Goffmans (2014) begrepp de egna, kan en analys ges och en orsak till att Valentina kände sig 

positiv till att börja grundsärskolan vara att hon får ett umgänge med individer med liknande 

stigma vilket bidrar till att Valentina känner samhörighet. Här finns andra personer med 

liknande erfarenheter och som bidrar till en grupptillhörighet. Valentina och Kalle har uttryckt 

under sina berättelser att de var medvetna om att de har en problematik. Valentina sa att det 

tog längre tid för henne att lära sig än andra. Kalle berättade att han går i särskolan eftersom 

han har en diagnos. Molin (2004) beskriver detta som ett integrerat handikappmedvetande, en 

förutsättning för en positiv självbild, där det även ges utrymme att känna tillhörighet med 

andra med liknande funktionsnedsättningar. Skillnaden mellan att kännas vid styrkor och 

begränsningar och att relatera dem till det egna funktionshindret är däremot svårare för 

eleverna. Här sker en slags skylning för att undvika stigmatisering (Goffman, 2011). Istället 

för att tala om hur det egna funktionshindret påverkade vardagen valde Valentina och Kristian 

att tala om andra diagnoser eller svårigheter. Även Kristian förnekade sin intellektuella 

funktionsnedsättning och förklarade att det var på grund av hans epilepsi som han inte klarade 

av att gå i grundskolan. Den personliga identiteten är det som en individ kommunicera med 

och till sin omgivning. Den visar upp för andra vem vi vill vara och man väljer denna strategi 

för att sträva efter att ses som normal ut i ögonen på den man integrerar med. (Goffman, 

1972). Att förneka sin intellektuella funktionsnedsättning blir ett sätt att skydda sin egen 

självbild. Istället talas om andra, mindre stigmatiserande nedsättningar som till exempel 

epilepsi eller dåligt minne. ( Paterson, McKenzie & Lindsay 2011). Vidare kan Kristians 

upplevelse av stress kopplas till Antonovsky (2005) KASAM- och begreppet hanterbarhet. 

Den upplevda stressen bidrar till att han varken vet vad eller hur han ska hantera sin 

skolvardag 
 



25 

 

Hanterbarhet handlar om att veta vad som ska hanteras, hur det ska hanteras och med vilket 

eventuellt stöd man kan hantera uppkommen situation eller svårigheter. Kalle berättade att 

han först inte ville börja inne på särskolan eftersom han hade svårt att se att han skulle få en 

bra utbildning och att det bidrog till att det skulle bli svårt för honom att få ett arbete senare 

framöver. Han såg inte någon meningsfullhet med att gå i grundsärskolan. Även denna 

upplevelse kan kopplas till Antonovsky KASAM- och begreppet meningsfullhet.  

 

  

6.2 Relationer: ”Han är som en tvillingbror till mig.” 
 

Kristian berättade att han försökte få kompisar i klassen när han började i grundsärskolan men 

att det var svårt. ”Jag försökte vara trevlig mot honom och till exempel sa, tack så mycket! 

Och då sa han bara ok! Jag tycker att han skulle säga varsågod”. Han förklarade att han till en 

början hade en vän i klassen men att vännen var två år äldre än han själv och vännen började 

på gymnasiet. Kristian berättade att vändningen kom när en ny kille kom till klassen och häl-

sade på och som sedan började där. 

 
Första gången jag träffade honom var han jättetrevlig mot mig. När jag såg i hans se-

rietidning som han hade ritat sa jag att det var fin. Efter den dagen satt vi nästan all-

tid med varandra i klassrummet på rasterna. Jag tycker bättre om honom än någon 

annan.  

 

Kristian kände sig inte längre ensam i klassen. Han hade någon att umgås med i skolan och på 

fritiden.  

 

Kalle berättade att det bästa med att gå på högstadiet var när han lärde känna sin bästa kom-

pis. ”Det som var bra med högstadiet var att jag äntligen hittade efter flera 100 år Samuel, den 

bästa kompisen jag någonsin har haft i hela mitt liv, Oh My Gud! Han och jag har varandra på 

instagram och planerar att gå ut och äta på restaurang och sånt”.  

 

Valentina berättade att hon hade ett fåtal kompisar under högstadietiden. Hon sa att hon även 

kunde umgås med sin systers vänner om hon ville. Vändningen kom efter högstadiet när hon 

började på gymnasiet. ”När jag började på gymnasiet blev det helt annorlunda. Den skolan är 

så mycket större och det finns elever ifrån många olika städer. Det är folk från överallt. Det är 

mycket lättare att få kompisar. Innan hade jag ju inte så mycket kompisar”.   

 

Kristian berättade om sin vän Kalle och hur mycket han betydde för honom. Han förklarade 

att de hade samma humor och att de förstod varandra och att de pratade engelska med 

varandra när de skojade och att de ibland kunde säga fula ord till varandra på skämt. ”Läraren 

gillar inte när vi säger så till varandra även om hon vet att vi bara skojar med varandra. Han är 

som en tvillingbror till mig.” 

 
6.2.1 Analys av relationer 
 
Både Kristian, Kalle och Valentina visade att relationer har en avgörande roll för hur de 

upplevde sin skolvardag. De ansåg att utbudet av vänner inom grundsärskolan var begränsat 

och att strävan efter fler kompisrelationer efterfrågades. Svensson och Barron (2002) menar 
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att personer med intellektuell funktionsnedsättning upplevs ofta ha sämre sociala relationer. 

Frostad och Pijl (2007) hävdar att elever med särskilda behov kan ha svårigheter att bygga 

relationer med kamrater och att ett viktigt villkor för att utveckla positiva relationer är att få 

umgås med elever i samma åldersgrupp och att ha sociala färdigheter. 

 

I resultatet visar Valentina att hon efterlyste fler kompisar i samma åldersgrupp som var 

likasinnade. Åter igen kan en tydlig koppling ses till Goffmans (2014) begrepp de egna, då 

personen får ett umgänge med individer med liknande stigma och kan bidra till samhörighet. 

Vidare visar resultatet att relationer mellan elever har en avgörande roll för att eleverna ska 

känna meningsfullhet och tillhörighet i skolan vilket överensstämmer med Antonovsky (2005) 

KASAM- och begreppet meningsfullhet. Känslan av att vara utanför och problematik med 

relationer kan bidra till en svag känsla av sammanhang, KASAM. 

 

 
6.3 En känsla av utanförskap: ”Det brändes i mitt hjärta ”. 
 

Kalle berättade att han hade känt sig deppig och nere tidigare och att det berodde på att han 

kände att andra hade behandlat honom illa.  

 
Jag var så känslig och nere och deppig eftersom alla sa till mig, du är ingenting utan 

filmer. Du bara härmar och härmar. Du är bara en tom skitunge. Dom sa inte det, 

men på deras läppar kunde jag läsa det. Det brändes i mitt hjärta.  

 

Kalle kände det som att andra inte tyckte om honom.  Han försökte vara snäll och anpassa sig 

för att få mer vänner. ” Jag försöker att vara så snäll som jag bara kan mot dom för att försöka 

skaffa kompisar. För jag vill inte vara ensam”. 

 

Kalle förklarade att innan han fann sin bästa vän Samuel hade han en period i sitt liv när han 

kände sig meningslös och orättvist behandlad. Nu hade han en vän som alltid fanns för ho-

nom.” När jag var hemma var jag tvungen att lyssna på en video av en professor som sa att 

jag inte ska lyssna på andra utan världen behöver dig. Du är bra som du är”. 

 

Kristian förklarade att han kände sig ensam i grundsärskolan. Det var även ett par tjejer i klas-

sen som han kände inte var snälla emot honom. ”Några av tjejerna i klassen var inte snälla 

mot mig. De retades och sånt, de sa fula ord till mig som du är dum. Jag försökte säga till lä-

rarna med de gjorde inte ett skit. Jag blev så jävla förbannad”.  

 

Valentina berättar att hennes föräldrarna ansåg att tjejerna i hennes klass hade dåligt infly-

tande på henne och att hon föll för deras grupptryck.” Mina föräldrar ville inte att jag skulle 

hänga med Linda och Sandra ifrån klassen för det blev alltid bråk om något, eller med några 

ifrån skolan”. Valentina berättade att det inte fanns några andra tjejer i klassen att umgås med. 

Hon berättade att det kändes skönt när tjejerna slutade i klassen. ”Det blev mycket lugnare. 

Jag kände inte att jag riktigt kunde vara mig själv tidigare. Jag blev en annan person”. 

 

Valentina förklarade att hon även hade ett fåtal kompisar i grundskolan men att de inte um-

gicks lika ofta som tidigare. Hon sa att de har fått nya kompisar i sina klasser och att hon inte 

tyckte om att vara med dem.  
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Jag tycker inte det var så roligt att hänga med dem för ibland var det svårt för mig att 

förstå vad de menar och pratar om. Det kändes som jag var utanför. Fast de är snälla. 

Nu när vi går på gymnasiet umgås jag mycket med de på nationella programmet.  

Jag har fått mycket nya kompisar eftersom det är en stor skola. G 

 

 
6.3.1 Analys av en känsla av utanförskap  

 
Goffman (2014) förklarar stigma som en etikett eller känsla som vi människor lägger vid in-

dividens identitet utan att egentligen ha någon grundlig information om vem personen är. 

Detta visar sig tydligt i resultatet då alla tre informanterna har upplevt någon typ av stigmati-

sering där konsekvenserna blivit att informanterna har erfarit utanförskap och mobbning un-

der sin skoltid. Kristian beskriver i resultatet att det var ett par tjejer i klassen som han kände 

som inte var snälla emot honom. ”Några av tjejerna i klassen var inte snälla mot mig. De reta-

des och sånt, de sa fula ord till mig som du är dum.” 

 

Goffman (2014) har tre olika benämningar på vad som ligger bakom en stigmatisering. I Kris-

tians fall, utifrån Goffmans benämningar, har han blivit tilldelad olika termer på karaktärer. 

Det är ett stigma som uppdagar sig genom beteende, åsikter och fördomar. Hur eleverna tack-

lar dessa motgångar kan beror på om de har en hög eller svag känsla av KASAM. Valentina 

förklarade att hon även hade ett fåtal kompisar i grundskolan men att hon inte tyckte om att 

vara med dem eftersom hon kände att det var svårt att förstå vad det pratade om och det kän-

des som hon var utanför. Valentinas erfarenheter kan kopplas till Goffmans begrepp skylning 

där individen försöker dölja det som avviker för att interaktionen med andra ska löpa så lätt 

som möjligt. Skylning är en slags anpassning, en ansträngning, för att passa in i det som anses 

normalt. 

 

 

 

6.4 Självförtroende och självkänsla: ”Jag måste ju få hänga 

med vilka jag vill.” 
 

Valentina berättade att hon fick bättre självförtroende när hon började på grundsärskolan.   

 
När jag började på sär kändes allt mycket lättare liksom. Det kändes som jag kunde 

vara mig själv och inte behövde förklara mig hela tiden. Till exempel varför jag hade 

en enklare mattebok än de andra. Jag var rädd för att de skulle tycka jag var trög el-

ler något.  

 

Valentina förklarade att alla som gick på ”sär” hade svårt med olika saker. ”För mig tar det 

längre tid att lära mig något”. 

 

Valentina kände att hon hade bättre självförtroende idag än vad hon hade tidigare när hon gick 

på högstadiet. ”Nu tror jag mer på mig själv. Nu vågar jag ta för mig mer, vågar säga till 

andra vad jag tänker liksom. Nu har jag mycket mer kompisar i skolan än vad jag hade tidi-

gare, mycket mer kompisar”. Valentina förklarade att hon tidigare kände att hon blev indragen 
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i andras konflikter som hon ansåg att hon inte var en del av. ”Tidigare var det tjejer ifrån sko-

lan som tittade konstigt på mig bara för att jag hängde med två andra tjejer i klassen som de 

var ovänner med ute på skolan. Då blev de tjejerna sura på mig trots att jag inte har gjort nå-

got mot dem. Jag måste ju få hänga med vilka jag vill.” 

 

Kristian berättade att han hade fått en större kompiskrets när han hade börjat på nationella 

programmet på gymnasiesärskolan. ”Vi umgås ju inte med dem som är lite handikappade, du 

vet dem på, vad heter det nu igen? Just det, träningsskolan. Vi umgås inte någonting med dem 

för det har mycket svårare än vad vi har att lära sig. Vi tycker att det är mycket lättare i sko-

lan”. 

 

Kalle förklarade hur viktigt det hade varit för honom att få en nära vän och att hans vän hade 

hjälpt honom att våga tro på sig själv. ”Det kändes som att Samuel hjälpte mig. Man kan säga 

att han uppfostrade mig ögonblickligen. Han sa att jag inte behöver vara så soft mot alla hela 

tiden mot andra och att jag inte bara ska ge till personer hela tiden utan att få något tillbaka”. 

 
Kalle berättade att på gymnasiet kände han att allt var fullständigt och att det var på grund av 

sin vän Samuel. ” Här på gymnasiet är det complete fullständigt. Samuel hjälpte mig med 

det”. Kalle berättade att en avgörande roll till att han idag känner sig glad är att han har fått en 

vän som han känner finns där för honom. ”Nu har jag Samuel min bästa kompis som alltid 

finns där för mig”. 

 

6.4.1 Analys av självförtroende och självkänsla 
 

En diagnos kan ge eleven en förklaring till ens svårigheter och bidrar till en tydlig självbild 

samtidigt som en diagnos kan ge elever en känsla av att man är annorlunda och inte duger och 

det kan i sig leda till att tillvaron känns hopplös. (Ahlberg, 2013). Att vara inskriven i grund-

särskolan kan utgöra ett hot mot självbilden. Många unga med intellektuell funktionsnedsätt-

ning möter ofta omvärldens fördomar menar Ineland (et al. 2013) och deras tillhörighet måste 

hela tiden försvaras för att upprätthålla sin egen självbild. Valentina vittnade om att det kän-

des skönt att börja grundsärskolan eftersom hon inte längre behövde låtsas vara någon hon 

inte var utan kunde vara den hon var utan att känna oro över att bli dömd eller stigmatiserad. 

”Det kändes som jag kunde vara mig själv och inte behövde förklara mig hela tiden, till ex-

empel varför jag hade en enklare mattebok än de andra. Jag var rädd för att de skulle tycka jag 

var trög eller något”. Valentinas erfarenheter kan kopplas till Goffmans (2014) begrepp skyl-

ning där individen försöker dölja det som avviker för att interaktionen med andra ska löpa så 

lätt som möjligt.  

 

6.5 Elevernas tankar om hur en skola ska vara: ” Jag blev  
besviken och ledsen på grund av mina betyg” 
 

För Kalle var en bra skola när han hade många kompisar och” en bra lärare som kan lära ut 

kunskap på roliga sätt”. Han förklarade vikten av assistenternas arbetssätt. ”Jag tycker det är 

tydligt att det är viktigt med assistenter, att de är överallt, noggranna och att de ska försöka 

göra sitt bästa ”. Kalle berättade att en bra skola är “när det är en lugn och harmonisk miljö i 

skolan ” inget tjafs och bråk, inget skrik. Bara glädje skoj och karaoke, Oh My God!” 
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Kalle berättade att hans favoritämne var svenska. ”För vi fick ofta leka olika lekar som chara-

der eller göra olika saker tillsammans som att hitta på en saga ihop”.  

 

Kristians favoritämne på högstadiet var idrott.” Höstterminen 2017 fick jag betyg i idrott två 

terminer”. Han berättade att innan han började grundsärskolan fick han underkänt i idrott.  

”Jag blev besviken och ledsen på grund av mina betyg men då hade jag ju inte börjat på Tore-

skolan”. När Kristian började i grundsärskolan får han grundsärskolebetyg istället för grund-

skolebetyg vilket bidrog till att han nådde upp till målen. Kalle berättade att han inte tyckt om 

syslöjd för han anser att han inte är bra på det. 

 

Valentina önskade att det fanns fler klasser under sin tid i grundsärskolan. Hon förklarade att 

på skolan fanns det bara en klass för elever som läser efter ämnen och en annan för elever 

som läser efter ämnesområden.” Vi var bara några elever i den lilla klassen, Det var skittrå-

kigt. Sedan var det ju dom i den andra klassen som är lite handikappade ” Hon förklarar vi-

dare att hon tror att det hade varit roligare under lektionerna om de hade varit fler elever i 

grundsärskolan. ”Nu när jag går på gymnasiet är det olika klasser man är i och arbetar i och 

det är mycket roligare. På grundskolan var vi bara en klass. På gymnasiet finns det tre klasser 

i svenska till exempel”. 

 

Kalle tyckte att för att skolan ska ses som meningsfull och rolig krävs det att läraren inte är 

sträng.” Läraren ska inte vara ett dugg sträng inte ens i närheten till sträng. Jag vill inte ha 

någon lärare som säger gör det nu, gör det nu, gör det nu!” Han förklarade vidare att han an-

såg att en lärare ska vara snäll och samtidigt kunna skoja, vara kreativ och samtidigt våga säga 

ifrån och ”inte fega ur och att han har allt under controle”. 
 

Valentina berättade ville inte att en lärare skulle vara sträng och förklarade hur hon ansåg att 

en sträng lärare är. ”En sträng lärare är en lärare som blir sur om man inte gör på deras sätt 

hela tiden”.  

 

Kristian hade han en klasslärare på högstadiet som han kände var bra eftersom han ansåg att 

hon var lugn.” Det var sällan hon var arg på mig. När hon sa till mig så var det för att hon 

ville mitt bästa. Hon ville hjälpa mig att ändra mitt beteende”. Han berättade att om han sa 

något dumt till någon av sina klasskamrater kunde läraren säga till honom och att han i den 

stunden inte förstod att han hade gjort något fel på grund av att han var ledsen och arg. ”Jag 

blir egentligen ledsen och sur när någon säger till mig för jag ser inte att jag har gjort något 

fel”. Kristian ville att en lärare skulle vara snäll och omtänksam och hjälpsam.” När läraren är 

snäll förklarar hon på ett positivt sätt”. Han förklarade vidare att han ville att läraren var om-

tänksam och brydde sig om hur eleverna tänkte och försökte säga ifrån på ett positivt sätt. 

”Om jag mår dåligt vill jag att läraren ska trösta mig och säga att det kommer bli bra igen”. 

 

6.5.1 Analys av elevernas tankar om hur en skola ska 
vara 
 

Resultatet visar att informanternas relation till deras lärare har en avgörande roll för hur de 

upplever sin skoltid i grundsärskolan. De ansåg att det var betydelsefullt att en lärare är ly-

hörd, godhjärtad, ödmjuk, rolig och kan säga ifrån på ett positivt sätt istället för att vara 

sträng. Kristian berättade att på högstadiet hade han en lärare i klassen som han kände var bra 
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eftersom han ansåg att hon var lugn.” Det var sällan hon var arg på mig. När hon sa till mig så 

var det för att hon ville mitt bästa”.  

 

Utifrån Goffmans (2014) begrepp de visa är det individer runt de stigmatiserande som själva 

inte bär på ett stigma men som engagerar sig och stöttar personen. Genom kunskap eller erfa-

renheter kring individens stigma har de antagit en positiv inställning och bemöter den stigma-

tiserade individen som normal. Informanternas tankar om grundsärskolan kan relateras till 

KASAM - känslan av sammanhang. Här finns en begriplighet; en undervisning som möter 

deras behov, hanterbarhet; en mindre gruppstorlek och meningsfullhet; en delaktighet och 

gemenskap med vänner som inom gruppen ger en social status (Antonovsky, 2005).   
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7 Diskussion  

 
I detta sista kapitel kommer jag inledningsvis diskutera metodvalet i denna föreliggande-

studie. Därefter finns en diskussion som baserats utifrån resultatet i relation till den tidigare 

forskning samt annan litteratur. Kapitlet avslutas med ett slutord och förslag på fortsatt forsk-

ning inom området samt relevans för specialläraryrket. 

 

7.1 Metoddiskussion  
 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur några elever med lindrig utvecklingsstörning 

upplevde sin skolgång i grundsärskolan. Valet av metod föll sig ganska enkelt då mitt syfte 

med studien är att utgå ifrån ett elevperspektiv. För att få ett djup i samtalen blev det naturliga 

valet att utföra en kvalitativ studie i form av livsberättelser. I kvalitativ forskning är livsberät-

telse ett lämpligt sätt att ta reda på informanternas egna upplevelser och erfarenheter.  

  

Med livsberättelse som metod ges möjlighet i den här studien att fånga in elevernas tankar, 

erfarenheter och perspektiv från deras tidigare skolgång i grundsärskolan. Med hjälp av livs-

berättelser ges en tillfällighet att undersöka hur människor skapar sin identitet och mening 

med sina liv (Öberg, 2011; Ahrne 2017; Kvale & Brinkmann 2014). Samtalets innehåll och 

form styrdes av eleverna då syftet var att få dem att berätta om sina skolupplevelser i grund-

särskolan. Desto mindre strukturerad en livshistorieintervju är desto bättre fungerar den för att 

analysera informantens inifrånperspektiv på livet (Öberg, 2011).  

  

Varje intervjutillfälle ägde rum enskilt med varje informant. Hade valet istället landat på att 

göra en gruppintervju med informanterna hade kanske mitt resultat blivit annorlunda, ef-

tersom informanterna kanske hade påverkat varandra i intervjun. Samtidigt kunde nya saker 

kommit upp som hade varit väsentliga då samtalet eventuellt hade lett till att informanterna 

minns saker genom att de hade samtalat med andra. Det kunde också ha varit en nackdel ef-

tersom det kunde funnits informanter med stark karaktär som hade tagit över intervjun eller 

tagit mer plats än de andra. Någon av informanterna kanske inte hade känt sig lika bekväm 

och vågat öppna sig lika mycket som de gjorde under de enskilda intervjuerna. 

 

Att välja bort individuella interjuver med specifika frågor var ett givet beslut. I den här stu-

dien är det elevernas perspektiv och erfarenheter som skall stå i centrum. I livsberättelser stäl-

ler intervjuaren frågor till informanten som skapats av den fria berättelsen som till exempel: 

"Kan du berätta lite mer vad som hände?". Desto mindre strukturerad en livsbintervju är desto 

bättre fungerar den för att analysera informantens inifrånperspektiv på livet (Öberg, 2011). 

Goodson och Sikes (2001) anser att den intervjuade får styra samtalets riktning och vad de vill 

delge av sitt liv i samtalet. Om valet istället hade landat i att använda strukturerade intervju-

frågor kanske risken hade ökat att jag som intervjuare påverkar informanterna och styrt deras 

berättelse eftersom det inte längre var de intervjuade som styrt samtalets riktning. 

 

Att finna en metod och en teori till en studie kan kännas som att ge sig ut på ett öppet hav. 

Det finns ett flertal teorier att välja mellan, både inom specialpedagogiken, och framförallt 

inom pedagogiken. En hel del forskning återfinns inom det sociokulturella perspektivet. I den 
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här studien har inte det sociokulturella perspektivet valts eftersom studien syfte inte har fokus 

på att studera elevers utveckling och lärande mellan individ och omgivning (Ahlberg, 2013) 

 

I den här studien används begreppen Stigma och KASAM som teoretisk referensram för att 

tolka resultatet. Begreppet Stigma är väsentligt då det beskriver hur individer som inte följer 

normsamhällets direktiv ses som avvikande och kategoriseras samt bemöts därefter. 

Begreppet KASAM – känslan av sammanhang är väsentligt då de försöker förklara vad det är 

som gör att vi människor har redskap som rustar oss på skilda sätt under livets resa. 

 

  

 7.2 Resultatdiskussion 
 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur några elever med lindrig intellektuell funktions-

nedsättning upplever sin skolgång. Studiens två frågeställningar är:  

 

• Hur beskriver elever sin skolgång utifrån möjlighet till interaktion i skolan? 

 

• Vad upptar elevers tankar i relation till sin skolgång? 

 

 

 

Studien visar att informanterna hade en splittrad syn till att börja i grundsärskolan. Kalle och 

Kristian var negativa till att börja i särskolan. Kalle var negativ till att börja grundsärskolan 

eftersom han hade svårt att se att han skulle få en bra utbildning och ett bra arbete framöver. 

Även i Szönyis (2005) studie beskriver eleverna att de kände ett begränsat utbud av valmöj-

ligheter till gymnasiet och till olika yrkesmöjligheter. Valentina var i stället mer positiv till att 

börja i särskolan eftersom hon ansåg att hon fick mer hjälp av sin lärare under lektionerna. 

 

Valentina vittnade om att det kändes skönt att börja grundsärskolan eftersom hon inte längre 

behövde låtsas vara någon annan person av rädsla att känna oro över att bli dömd eller stigma-

tiserad. 

 
Resultatet visar att alla tre informanterna hade både bra och dåliga erfarenheter när det gällde 

bemötande i skolan både av kamrater och lärare. Robinson (2018) poängterar att det händer 

att barn som har intellektuell utvecklingsstörning far illa i sin skolmiljö. Elever som har svå-

righeter inom de sociala och kommunikativa färdigheterna utsätts oftare för mobbing belyser 

Carrington, et al. (2017) vilket jag kan se likheter med i min studie. Känslan av att vara utan-

för och problematik med relationer kan bidra till en svag känsla av sammanhang, KASAM 

(Antonovsky, 2005).  

 

Goffman (2014) förklarar stigma som en etikett eller känsla som vi människor lägger vid in-

dividens identitet utan att egentligen ha någon grundlig information om vem personen är. Re-

sultatet visar att alla tre informanterna har upplevt någon typ av stigmatisering där konsekven-

serna blivit att de har erfarit utanförskap och mobbning under sin skoltid. Alla tre informan-

terna berättade i sina livsberättelser att de kände att de har farit illa. Kalle berättade att han 
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tidigare har känt sig deppig och nere för att andra har behandlat honom illa. Kristian: ”Några 

av tjejerna i klassen var inte snälla mot mig. De retades och sånt, de sa fula ord till mig som 

du är dum". I sin livsberättelse berättade Kristian: ”Jag försökte säga till lärarna med de 

gjorde inte ett skit. Jag blev så jävla förbannad”. Elever anser inte att lärarna lyssnar och tar 

deras oro på allvar när de utsätts för mobbing poängterar (Carrington, et al. 2017; Robinson, 

2018). Ett sätt att för lärare att lyssna på eleverna kan vara med hjälp av livsberättelser som 

metod. Goodson och Sikes (2001) förklarar att med hjälp av livberättelser kan personer ge oss 

insikter om deras liv samt ge oss viktiga ingångar till de stora frågorna som rör identitetsskap-

ande. Dessa frågor menar Goodson och Sikes visar på hur individer skapar och påverkar sin 

sociala tillvaro. Forskning visar att lärarens roll har stor betydelse för hur eleverna upplever 

sin skolgång (Frithiof, 2007; Rose & Shevlin, 2019: Karlsudds, 2017; Haug, 2017; Molin, 

2004; Barron, 2002; Szönyi, 2005). 

 

Även i denna studie synliggörs att elevernas relation till deras lärare har en avgörande roll för 

hur de upplever sin skoltid i grundsärskolan. Detta berättade även informanterna i sina livsbe-

rättelser. De ansåg att det var viktigt att en lärare är lyhörd, godhjärtad, ödmjuk, rolig och kan 

säga ifrån på ett positivt sätt istället för att vara sträng. Att vara sträng är något som de alla tar 

upp som en negativ egenskap hos en lärare. Det blir också tydligt att informanterna ansåg att 

det är viktigt att få lyckas och få känna att de duger. Kristian uttryckte i sin livsberättelse att 

hans favoritämne var idrott eftersom han hade fått godkänt i ämnet. Det hade han tidigare inte 

fått när han gick på grundskolan. När Kristian börjar i grundsärskolan får han grundsärskole-

betyg istället för grundskolebetyg vilket bidrar till att han når upp till målen. 

 

I studiens resultat visar det sig att relationer har en avgörande roll för hur elever upplever sin 

skolvardag. Kalle, Kristian och Valentina ansåg att utbudet av vänner inom grundsärskolan 

var begränsat och att strävan efter fler kompisrelationer efterfrågades. Vidare visar studien   

att relationer mellan elever och lärare samt assistenter har en avgörande roll för att eleverna 

ska känna meningsfullhet och tillhörighet i skolan vilket överensstämmer med vad Vickers, et 

al. (2014) lyfter fram i sin studie. De poängterar att vänner, tillhörighet, värderingar, utbild-

ning och föräldrar har stor betydelse.  Frithiof (2007) menar att skolan är en plats där relation-

er skapas och möten blir till. För att man skall känna något slags sammanhang krävs det att 

man får möjlighet till att känna sig delaktig (Aspelin 2010). 

 

I studien uttryckte informanterna en önskan om att bara vara en vanlig elev. De ville inte ha 

en känsla eller oro av att bli retade. De ville passa in i normaliteten vilket överensstämmer 

med Molins (2004) och Szönyis (2005) forskning. Valentina och Kalle har uttryckt under sina 

berättelser att de var medvetna om att de har en problematik. Valentina sa att det tog längre 

tid för henne att lära sig än andra. Kalle berättade att han går i särskolan eftersom han har en 

diagnos. Kristian däremot förklarade att det var på grund av hans epilepsi som han inte kla-

rade av att gå i grundskolan. Den personliga identiteten är det som en individ kommunicera 

med och till sin omgivning. Den visar upp för andra vem vi vill vara och man väljer denna 

strategi för att sträva efter att ses som normal ut i ögonen på den man integrerar med (Goff-

man 1972). Att förneka sin intellektuella funktionsnedsättning blir ett sätt att skydda sin egen 

självbild. Istället talas om andra, mindre stigmatiserande nedsättningar som till exempel epi-

lepsi eller dåligt minne (Paterson, McKenzie & Lindsay 2011).  
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Kristian valde att inte benämna ordet särskola under livsberättelseintervjun utan kallade sin 

klasstillhörighet ”den lilla klassen”. Att vara inskriven i särskolan kan utgöra ett hot mot 

självbilden. Molin (2004) menar att självbilden blir hotad hos elever som inte accepterar till-

hörigheten i särskolan. I studien visas även att eleverna ses undvika och välja bort situationer 

där det finns möjlighet till att inkluderas med grundskoleelever ifrån andra klasser vilket bi-

drar till att eleverna fortfarande är integrerade.  Haug (2017) anser att inkludering är långt 

ifrån praktiken och han menar vidare att det finns ett gap mellan vad som har beslutats och 

vad som har förverkligats.  

 

Valentina berättade att hon hade några fåtal kompisar i grundskolan som hon undvek eftersom 

hon ansåg hon inte alltid förstod vad de pratade om. Hon kände sig därför utanför. Kalle hade 

engelska i grundskolan men trivdes inte där utan ville hellre vara i ”lilla gruppen” i grund-

särskolan. Molin (2004) belyser att begreppet delaktighet har många olika betydelser och för-

klarar att upplevelsen av delaktighet kan bero på sammanhanget. Delaktighet kan också beror 

på individens förmåga och egen vilja till att delta. Relationskapandet i skolan måste ske i ett 

meningsfullt sammanhang och för att det ska ske krävs det att eleven får möjlighet att känna 

sig delaktig.  

 

En intellektuell funktionsnedsättning kan för en del individer innebära ett stigma som leder till 

dålig självkänsla. Detta kan i sin tur göra att de många gånger känner sig underlägsna och blir 

osäkra på hur de ska uppträda. (Goffman, 1972). Om eleven har dålig självkänsla och inte 

accepterar sin funktionsnedsättning så spelar det ingen roll hur delaktig och inkluderad eleven 

är eftersom eleven inte kommer känna att den är med i ett sammanhang. Det är trots allt ele-

vens upplevelse, känsla och syn som avgör om personen känner sig inkluderad och är delaktig 

i ett sammanhang. 

 

Tidigare forskning visar att självuppfattning och självkänsla har mycket stor betydelse för 

elevers lärande. Självkännedom och relationssökande är viktiga komponenter som flertal ung-

domar med utvecklingsstörning upplever svårigheter med (Frithiof, 2007; Molin, 2004). In-

formanterna i den här studien beskriver att de har känt sig vilsna och att de tidigare har sökt 

vägledning. Genom att vuxna låter elevers röst bli hörda och få komma fram i ljuset kan ele-

vers behov synliggöras. Med hjälp av livsberättelser kan elevers perspektiv bli synliga hur de 

upplever sin skolgång och vilket ger en ökad förståelse för hur de upplever sin skolvardag.  

 

7.3 Slutord med förslag på vidare forskning 

Eleverna ses undvika situationer där det finns möjlighet till att inkluderas med grundskoleele-

ver ifrån andra klasser. Det kan bero på att eleverna inte känner sig inkluderade i grundskolan 

och fortfarande är integrerade. Alla tre informanterna vittnar om att de har upplevt någon typ 

av stigmatisering där konsekvenserna blivit att de har upplevt utanförskap och mobbning un-

der sin skoltid. Det kan vara så att eleverna själva väljer att undvika situationer där det finns 

möjlighet till att inkluderas på grund av oro att bli stigmatiserad och dömd. Istället landar va-

let hos eleverna att umgås med kamrater som delar samma erfarenheter som en själv. Eleverna 

behöver få verktyg till att bygga upp sin självkänsla och självuppfattning eftersom om elever-

na har dålig självkänsla och inte accepterar sin funktionsnedsättning så spelar det ingen roll 

hur delaktig och inkluderad eleven är eftersom eleven inte kommer känna att den är med i ett 

sammanhang. Det är trots allt elevens upplevelse, känsla och syn som avgör om personen 



35 

 

känner sig inkluderad och är delaktig. En röd tråd genom informanternas berättelser har varit 

hur viktigt de anser det är med goda relationer till vuxna men framförallt till kamrater. Relat-

ioner visar sig ha en avgörande roll hur de upplever sin skolvardag. Relationer ses vara nyck-

eln till att elever känner en känsla av sammanhang.  

I tidigare forskning är det tydligt att forskarna efterlyser mer forskning utifrån ett elevperspek-

tiv och framförallt utifrån elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Elevernas per-

spektiv tas sällan tillvara på inom forskningen trots att eleverna själva ofta är bäst på att besk-

riva sina erfarenheter och på att hjälpa vuxna med att tolka och förstå deras värld. Elevernas 

erfarenheter blir en viktig grund för skolutveckling. Med dokumenterade livsberättelser kan 

elevers erfarenheter och tankar bli synliga och det kan bli ett verktyg för lärares professionella 

utveckling. Detta kan i nästa steg bidra till att materialet tillsammans med lärares förändrade 

synsätt påverkar den undervisning de ska bedriva. Allt för att utveckla ett inkluderande klimat 

som välkomnar mångfald. Som vidare forskning vore det intressant att undersöka med meto-

den livsberättelser hur några elever med lindrig funktionsnedsättning upplever sin skolgång på 

gymnasiesärskolans nationella program.   

 
 
7.4 Relevans för specialläraryrket  
 

Att bygga relationer och förstå hur ungdomar tänker anser jag är det som gör läraryrket mest 

intressant. Under min yrkestid i särskolan har jag varit särskilt nyfiken och intresserad av hur 

elever ser på sina erfarenheter av att gå i grundsärskolan. Det blev också syftet med denna 

uppsats att undersöka hur några elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning upplever 

sin skolvardag i grundsärskolan. För att kunna göra detta är livsberättelse ett lämpligt sätt att 

ta reda på elevernas egna upplevelser och erfarenheter då det är elevernas röster som är i cent-

rum vid livsberättelser.  Genom att läsa relevant forskning som använt sig av livberättelser 

ökades mitt intresse och jag bestämde jag mig för att detta var en lämplig metod. När man 

arbetar med livsberättelser som metod och följer ovanstående text kan belöning och profess-

ionsutvecklingen bli stor. Som speciallärare ska man kunna bemöta alla elevers behov och ha 

en fördjupad förmåga att kunna analysera och individanpassa arbetssätt samt miljön i verk-

samheten. För att det ska bli möjligt är det viktigt att vi lyssnar på eleverna och låter deras 

röster komma fram. Under intervjuerna med informanterna blev det synligt att de ville ses en 

tredje gång för att bli intervjuade. Det visar på att eleverna vill att någon vuxen lyssnar på 

dem och att de känner att de blir hörda. Detta efterlyser även tidigare forskning. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 
 Information och förfrågan till rektor  

 Hej! Mitt namn är Hanna Lönnqvist och jag läser till speciallärare med inriktning mot 

utvecklingsstörning. Nu är jag inne på sista terminen i utbildningen och jag kommit fram till 

den del i utbildningen som ska bli mitt examensarbete. 

Detta är anledningen till att jag skriver till dig. Jag skulle vilja få ditt godkännande att få 

genomföra min studie med hjälp av några av dina elever på gymnasiesärskolan. Min studie 

ska handla om elevers upplevelser av grundsärskolan. Jag söker elever som går på 

gymnasiesärskolans nationella program.   

 

 Jag söker din tillåtelse att ta kontakt med lärarna på det nationella programmet och be dem 

dela ut ett informationsbrev om studien till de elever de ser tillhör målgruppen. Därefter 

planerar jag att komma ut till klasserna och presentera mig och berätta om mitt syfte med min 

uppsats samt samla ihop informationsbreven som läraren tidigare har lämnat ut till eleverna. 

Tanken är att vid två tillfällen samtala med var och en om deras unika upplevelser. Samtalen 

hoppas jag kunna genomföra någonstans i gymnasiesärskolans lokaler, eller i närområdet då 

det påverkar elevernas trygghetskänsla positivt.   

  

Jag bifogar informationsbrevet som jag skrivit om min studie. Det är formulerat efter 

rekommendationer ur God Forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) och med elever i särskolan 

i åtanke.   

  

Med förhoppning om ett samtycke från din sida.  

  

Mvh Hanna Lönnqvist 
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40 

 

 Bilaga 2 

Missivbrev       

Information om undersökningen av elevers upplevelser av grundsärskolan. 

Hej! Jag heter Hanna Lönnqvist och läser till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning 

vid Karlstad Universitet. Jag är nu på min sista termin på utbildningen och påbörja mitt 

examensarbete, hösten 2019–2020. I min utbildning vill jag intervjua elever om deras 

upplevelser av att gå i grundsärskolan och skriva om det i en uppsats. I min studie vill jag 

prata med 3 elever som gått i grundsärskolan. Jag letar efter elever att prata med på det 

nationella programmet på din gymnasiesärskola. Därför har du fått detta brev. Om du vill bli 

intervjuad vill jag träffa dig två gånger. Vi träffas och pratar så länge du känner att du orkar 

och vill berätta för mig. Jag kommer inte att ställa så många frågor till dig utan du får berätta 

precis vad du vill om hur du har upplevt din skolgång. först och främst är det din berättelse 

jag är intresserad av. Jag kommer till din skola om du vill träffa mig för att bli intervjuad, så 

pratar vi i något rum i skolans lokaler som vi får låna eller någon annanstans i närheten av 

skolan.  Det viktigaste är att du känner dig bekväm. Jag kommer att spela in det vi samtalar 

om. Det gör jag för att kunna lyssna noga när vi träffas och för slippa skriva ner det du 

berättar.  Du får själv bestämma om du vill bli intervjuad. Om du bestämmer dig för att vara 

med kan du ändå ångra dig när du vill och du behöver inte berätta varför du har ångrat dig. 

Det du berättar för mig kommer jag att skriva om i min uppsats men det du berättar för mig 

kommer jag inte berätta för någon kommer inte andra får reda på. Jag kommer bara använda 

det i min egen uppsats och inte berätta om det för någon annan. När jag skriver om 

intervjuerna i min uppsats kommer jag att se till att den som läser inte kan förstå att det är du 

som varit med. När min uppsats har blivit godkänd av Karlstads Universitet kommer jag att 

förstöra allt det du berättat. Min färdiga uppsats kommer att finnas att läsa på webben.   

 Jag kommer maila eller ringa dig för att fråga om du vill vara med och bli intervjuad.  Vi 

kommer tillsammans bestämma när vi ska ses och var. Om du har några frågor får du gärna 

maila eller ringa mig. Jag ser framemot att få träffa dig och få lyssna på din berättelse om hur 

du upplevt din skolgång. Karlstads universitet är ansvariga för dina personuppgifter. Enligt 

personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att få 

alla uppgifter som finns om dig och få fel rättade. Du har även rätt att be dem begränsa, radera 

eller att klaga på hur de har behandlat dina personuppgifter hos Datainspektionen. Om du vill 

prata med dataskyddsombudet på Karlstads universitet mailar du till dpo@kau.se.  
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Var snäll och läs texten nedanför och kryssa i den ruta som du tänker känns rätt för dig. Om 

du väljer att bli intervjuad eller vill ställa några frågor till mig innan du bestämmer dig, skriv 

ner ditt namn så hör jag av mig till dig vid ett senare tillfälle.  

 

Jag vill inte bli intervjuad  

 

Jag vill ställa några frågor till dig innan jag bestämmer mig.     

 

Jag kan tänka mig att bli intervjuad.  

 

 

 

 

Underskrift: _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med Vänliga hälsningar  

Hanna Lönnqvist tel. 073-333 93 887 

 

mail: hklökökölöökökök 

Min handledares mail 

mail:  gjkhkjkjkjljljljlklköö 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett                                        
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta  

Jag har fått information om undersökningen av elevers upplevelser av grundsärskolan,  

hur den kommer att gå till och att jag när som helst får ångra mig att vara med.   

Jag vill vara med i undersökningen och bli intervjuad. Samtalen får spelas in. 

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att vara med och godkänner att Karlstads 

universitet tar hand om mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information. 

 

 

 

 

Namn: ____________________________________________________________  

 

 

 

 

__________________________ Ort och datum: ________________________________  

  

Kontaktuppgifter: Hanna Lönnqvist mail: hanna800914@icloud.com              
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