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Abstract 
The purpose of the study is to investigate former students’ view of their experiences of 

schools for students with intellectual disability. Both students of this study have a mild form 

of intellectual disability. The question of this study is to find out more of their experiences 

from their whole schooling. 

 

The theoretical frame of the study is based on a life narrative perspective. The focus in this 

perspective was the social interaction and the students’ experiences of schooling. The method 

was a life narrative perspective were former students with intellectual disability talked about 

their life story in special schools. 
 

The result of the study showed that students who were included in the ordinary school, and 

have the opportunity to remain in the ordinary class, got a better view of the school. If the 

students instead were forced to attend lessons in special school, against their own wish, they 

become disappointed, sad and frustrated. To separate students from their regular class could 

have devastating consequences, especially for the person who was excluded from their 

friends. The result also showed that the person who was excluded from the ordinary school 

felt ashamed and would not be connected with a group that was specially treated 

 

As a teacher for students with special need we have to be aware of what the pupils need 

instead of what the school offer. We should not forget that all our decisions will have an 

impact of the students’ former life.  
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Sammanfattning 
Målet med studien är att undersöka före detta elevers syn på deras erfarenheter i skolan för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. Studiens båda elever har en lindrigare 

funktionsnedsättning. Studiens frågeställning är att få reda på mera om deras erfarenheter 

genom hela deras skoltid. 

 

Studiens teoretiska utgångspunkt utgår från ett livsberättande perspektiv. I fokus på detta 

perspektiv var det sociala samspelet och elevernas egna erfarenheter om skolgången. Metoden 

som användes var livsberättelseperspektivet där före detta elever med intellektuell 

funktionsnedsättning berättade sin livsberättelse om grundsärskolan.  

 

Studiens resultat visade att elever som var inkluderade i den vanliga skolan, och hade 

möjlighet att stanna kvar i den vanliga klassen, fick en bättre uppfattning av skolan. Om 

eleverna istället blev tvingade att delta på lektioner i en speciell skola, mot deras egen önskan, 

blev de blev besvikna, ledsna och frustrerade. Att dela upp elever från den vanliga klassen 

kunde få förödande konsekvenser, speciellt för personen som blev exkluderad från sina 

vänner. Resultatet visade också att personen som blev exkluderade från den vanliga skolan 

kände skam och ville inte tillhöra en grupp som blev särbehandlad.  

 

Som en lärare för elever med särskilda behov måste vi vara uppmärksamma på vad eleverna 

behöver istället för vad skolan erbjuder. Vi får inte glömma bort att alla våra beslut kommer 

att ha en påverkan på elevernas kommande liv. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Om jag hade kunnat gå i grundskolan hela skolan hade jag gjort det. Då skulle allt varit toppen. Då skulle 

allt varit perfekt. Tobias, 23 år 

Den här studien tar sin utgångspunkt i min egen fackmannamässiga erfarenhet inom skolans 

värld. Där har jag undervisat som lärare i såväl grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan 

samt gymnasiesärskolan med elever med olika intellektuella funktionsförmågor. Utifrån 

denna bakgrund har jag funderat över hur lärare och andra pedagoger inom skolan ofta väljer 

att särskilja elever från varandra. Jag har fått uppfattningen att många elever mår bra av att få 

arbeta i mindre grupper och deras lärande ökar. Miljön har jag upplevt som lugnare och 

eleverna har fått en större möjlighet att koncentrera sig bättre. Sedan finns det flera elever 

som jag uppfattade som rent missnöjda och till och med besvikna över hur de vuxna inom 

skolans värld har behandlat dem. Enligt FN:s Barnkonvention får inga elever diskrimineras, 

inte ens om det finns ett funktionshinder (Socialdepartementet, 2008). Det finns elever som 

blivit bittra på hela systemet eftersom de inte hade någonting säga till om men det finns säkert 

lika många elever som upplever att svenska skolan har hjälpt dem genom sin skolgång. Min 

egen erfarenhet är att många av dessa elever har fogat sig i beslutet som andra har gjort åt 

dem. Detta har i ett längre perspektiv förändrat deras liv på ett sätt som ingen tänkte på från 

början. Utifrån mitt eget arbete inom grundsärskolan upplever jag att många elever som är 

inskrivna i denna skolform misskrediteras gentemot den vanliga grundskolan trots att såväl 

FN:s Barnkonvention (Socialdepartementet, 2008) och Salamancadeklarationen (Unescorådet, 

2/2006) skriver om motsatsen. Många gånger blev de inte inbjudna till gemensamma 

aktiviteter såsom lucia eller danskvällar. Det finns många lärare som jobbar hårt för att dessa 

elever ska må bra och uppnå samtliga kunskapsmål men tyvärr når inte alla elever ända fram. 

I min profession har jag flertalet gånger noterat att eleverna från grundsärskolan ibland blivit 

inbjudna att delta i skolgemensamma aktiviteter men att de upprepade gånger glömts bort, till 

exempel vid friluftsdagar, kick-off dagar vid skolstart eller vid skolavslutningen i kyrkan. 

 

Enligt skollagen (Skolverket,2011a, 2011b) ska den svenska skolan stärka elevers 

självförtroende och vara delaktiga men hur har eleverna uppfattat sin skolgång? Eleverna som 

ingår i studien har slutat skolan och min förhoppning är att de kan se på sina skolgångar på ett 

mera retroperspektivt sätt och kan uttrycka sina tankar på ett distanserat vis. Resultatet av 

studien kommer jag att ta med mig i mitt yrkesliv och försöka förbättra metoder och arbetssätt 

för såväl elever som lärare. Förhoppningen är att denna studie även kan väcka intresse hos 

personer som vill lära sig mera om elever med olika funktionsnedsättningar. 

 

Flera av dagens forskare påpekar vikten av att alla elever ska få vara delaktiga och 

tillsammans med sina kamrater i en och samma skola. Groth (2007), Mineur (2013) och 

Szönyi (2005) är några bland många forskare som anser att elever som önskar, bör vara 

inkluderade i grundskolans klass där kanske deras kamrater har sin undervisning. Även att 

läraren bör ha kunskaper för olika former av inkludering. De menar också att det är skolornas 

uppgift att anpassas till elevens kunskap och inte tvärtom. Mineur (2013) menar även att 

grundsärskolans sätt att jobba passar många elever som vill arbeta i mindre grupper och med 
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ett lugnare tempo. Författaren konstaterar att tryggheten är större hos en grupp med mindre 

antal elever, vilket är vanligt i grundsärskolan. I denna skolform finns även specialutbildade 

lärare som har kunskap att undervisa elever i behov av särskilt stöd. Det är inte lätt att säga 

vad som är rätt eller fel men mycket forskning pågår inom detta område. Däremot får man 

aldrig glömma bort att respektera elevens egen önskan om en inkludering vilket FN:s 

Barnkonvention påpekar (Socialdepartementet, 2008). 

1.2 Läroplanen om allas lika rätt till utbildning  elever i behov 

av särskilt stöd 
Skolverket (2011,a och b) påpekar att i den svenska skolan ska utbildningen vara jämlik 

mellan kön, sociala grupptillhörigheter men även att elever behandlas lika ur ett demokratiskt 

perspektiv. Det ska inte ha någon betydelse vilken kunskap eleven har med sig när hen 

kommer till den svenska skolan. Vilken skolform en elev är inskriven i har heller ingen 

betydelse. Vare sig eleven är inskriven i grundskolan eller grundsärskolan, alla elever är lika 

mycket värda och har samma rättigheter enligt de svenska statliga styrdokumenten som är vår 

skollag. Skollagen trycker hårt på att ingen får diskrimineras för religion, sexuell läggning, 

ålder, funktionshinder, kön eller etnisk tillhörighet. Gadler (2011) menar i sin avhandling att 

elever inskrivna i grundsärskolan inte får den undervisningen eller möjlighet att umgås med 

jämnåriga som de har rätt till. Detta leder till att de istället blir diskriminerade inom den 

verksamheten. Flera klassammansättningar bidrar också till att elever i behov av särskilt stöd 

undantas och får sin undervisning i mindre grupper i andra lokaler eller ibland även i andra 

byggnader. Författaren menar också att dessa elever ofta har en diagnos och därmed får en så 

kallad stämpel på sig. Även Egelund, Haug, och Persson (2012) påpekar att elever inte bör 

delas upp i mindre grupper utan istället studera tillsammans och benämner detta som ”En 

skola för alla”. 

I Salamancadeklarationen står det klar och tydligt att en elev med någon form av 

funktionshinder inte får diskrimineras eller särbehandlas (Unescorådet, 2/2006). Ungefär 

samma innebörd kan vi läsa i FN:s Barnkonvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008). Salamancadeklarationen menar att elever 

med funktionsnedsättning i så stor utsträckning som möjligt ska vara delaktiga i en och 

samma skola tillsammans med andra elever. Det ska inte förekomma någon form av 

uppdelning mellan elever men åtgärden ska alltid vara för elevens bästa. Elevens önskan ska 

respekteras. Detta ökar också de sociala kontakterna mellan olika grupper inom samhället. 

Detta kan även medföra en förändring av attityder till olika individer. Får de en undervisning 

mellan olika grupper leder detta till ökad förståelse människor emellan. Ändå händer det 

dagligen i vår svenska skola att elever exkluderas från sina ordinarie klasser eller kamrater 

menar Egelund, Haug och Persson ( 2012). FN:s Barnkonvention (Socialdepartementet, 2008) 

syftar till att stärka elevens grundläggande fri- och rättigheter i samhället. Flera elever 

uppskattar att sitta själva med en lärare medan andra vill vara tillsammans i en större grupp. 

Man måste hela tiden tänka på elevens bästa.  

Många barn kan få en negativ självkänsla i framtiden om de fått uppleva negativa situationer 

under sin skoltid. Detta kan till exempelvis leda till att de inte tycker om sig själv som person. 

Därför är det viktigt att rektorer och andra personer som bestämmer över deras placering inte 

behandlar dem negativt utan visar samtliga barn hänsyn och respekt. Att lyssna till barnet är 

att visa just hänsyn och respekt. I Sverige har vi en skolplikt där alla barn ska delta i 

skolundervisningen. Även om barnet inte vill gå till skolan måste hen delta. Skolverket 
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(2011a, 2011b) konstaterar att samtliga barn äger en livets okränkbarhet där ingen inom 

skolan har rätt att kränka en elev under sin utbildningstid. Barnen kommer att tillbringa en 

stor del av sitt liv inom skolans miljö och är väl medvetna om vilka behov de har. Då det är 

obligatoriskt för elever att gå i skolan, åläggs ett stort ansvar på de vuxna inom verksamheten. 

De får skapa en skolmiljö där alla barn bemöts med respekt och att barnets rättigheter alltid är 

i fokus. Under skoltiden formas eleven och individens möjligheter för vidare studier skapas. I 

denna miljö är det många tillfällen som fastnar i minnet och följer människan medvetet eller 

omedvetet in i framtiden. 

1.3 Definition av begrepp 

1.3.1 Intellektuell funktionsnedsättning 
Studien är riktad mot inriktning utvecklingsstörning. Jag kommer att använda intellektuell 

funktionsnedsättning istället för utvecklingsstörning. Just detta ord utvecklingsstörd kan ha en 

negativ laddning. En intellektuell funktionsnedsättning kan antingen vara en medfödd eller 

förvärvad skada.  

1.3.2 Grundsärskola  
Skolverket (2013) skriver att grundsärskolan är en obligatorisk skolform som finns för elever 

som inte uppnår kunskapskraven för grundskolan. Några av dessa elever har en möjlighet att 

bli inskriven i grundsärskolan. Dock måste fyra olika utredningar göras innan man kan besluta 

om ett barn har en intellektuell funktionsnedsättning och möjlighet för inskrivning i denna 

skolform. Det krävs en medicinsk utredning, social utredning, pedagogisk utredning samt en 

psykologisk utredning. Sedan måste även vårdnadshavaren godkänna att barnet skrivs in i 

grundsärskolan. Skolverket (2013) påpekar att denna skolform är nioårig med möjlighet till ett 

tionde år om önskemål finns. Denna skolform har en egen kursplan.  

Skolverket (2013) skriver att inom gymnasiesärskolan finns nio olika nationella program och 

inom de individuella sex olika ämnesområden. Denna skolform är frivillig och ska motsvara 

den vanliga gymnasieskolan.  

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva vilka erfarenheter före detta elever berättar om sin 

skolgång inom såväl grundsärskolan som gymnasiesärskolan.  
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för aktuell forskning av segregerade skolformer. Både 

grundsärskola som gymnasiesärskola anses vara segregerade. Jag fortsätter sedan med hur 

dagens forskare ser på elevers självkänsla. Flera forskare har skrivit om inkludering där jag 

har valt att även ta med uttrycket en skola för alla ingår. Avslutningsvis slutar jag med 

forskning om motivation. 

2.1 Erfarenheter av skolgång i segregerade skolformer 
Det finns många erfarenheter av en uppdelad skolgång. Detta har lett till att elever delas in i 

flera olika grupper. Mineur (2013) skriver om elevers erfarenhet och upplevelser, samtliga är 

inskrivna i gymnasiesärskolan. Studien visar på en stor trygghet men även en osäkerhet inom 

skolformen grundsärskola. Författaren menar att många elever som blir inskrivna i 

grundsärskolan har haft en brist på stöd inom grundskolan vilket lett till att de har misslyckats 

med sin utbildning. I grundsärskolan kan eleven få det stödet som saknades i grundskolan 

såväl inom ämneskunskapen som inom det social livet. Mineur (2013) påpekar att lektionerna 

i grundskolan inte är anpassade till deras kunskapsnivå samt att många klasser är mycket 

stora. En annan aspekt är det höga tempot för dessa elever. Författaren fortsätter med att 

många elever inte har någon möjlighet att följa med i klassens uppgifter, prov eller läxor. Allt 

detta leder till brist på motivation och elever har blivit inskriven i grundsärskolan istället. I 

grundsärskolan har elever en chans att ta igen det som missats under grundskolan. Mineur 

(2013) fann också att ett flertal har en stor önskan att få tillhöra en vanlig klass och få större 

utmaningar till sitt inlärning av kunskap tillsammans med sina kamrater. Elever som blir 

inskrivna är väl medvetna om skillnaderna mellan grundskolan och grundsärskolan.  

2.2 Trygghet 
Att få vara trygg i skolan anser nog de flesta av oss vara helt naturligt. För många kommer 

kamraterna att vara betydelsefulla genom hela skoltiden. Det är viktigt att erfarenheter inom 

detta viktiga område uppmärksammas. Nasr, Cranston-Gingras och Jang (2015) menar att 

vänner gör så att man känner trygghet i skolan och det har inte någonting att göra med om 

man är funktionsnedsatt eller inte. Detta menar även Mineur (2013) men tillägger även att 

eleverna upplever också en bra lärare som trygghet, dock ej viktigare är sina egena kamrater. 

Eleverna anser att lärarna ställer upp för dem och finns alltid tillgängliga under skoltiden för 

att lösa problem som uppstår vilket även Savaria, Unerwood och Sinclair (2011) såg i sin 

studie. I Mineurs (2013) studie framkom det att lärarnas bemötande i grundsärskolan är bättre 

än i grundskolan samt att eleverna får arbeta i den studietakt de själva behöver. Flera andra 

vuxna i skolan är viktiga för elevernas trygghet. Författaren fortsätter med att grundsärskolan 

har en annan form av trygghet exempelvis att hen vet hur dagen kommer att se ut. I denna 

skolform utsätts inte eleven för olika oförberedda prov som annars kan skapa oro. Här 

samarbetar eleven istället tillsammans med läraren för att skapa sin egen planering av sitt 

studerande.  

Nasr et al (2015) undersöker hur elever med intellektuell funktionsnedsättning väljer sina 

kamrater. Dessa väljs efter hur snälla och hjälpsamma olika människor är. De väljs även efter 

skolval och hur fritiden ser ut. Författarna skriver att det inte behöver betyda att kompisen går 

i grundskolan utan kan lika gärna tillhöra grundsärskolan. Det är beteendet som är det 

viktigaste. Det är även relationerna till varandra som blir betydelsefulla när eleven anser att 

man är vänner. Många elever i grundsärskolan hittar sina vänner för livet i just grundsärskolan 

efter att personalen hjälpt dem att samarbeta tillsammans. Läraren blir deras guide till 
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vänskap. Hugo (2011), Savaria et al (2011) samt Christiansson-Banck (2013) skriver alla att 

läraren ofta är den personen som blir förebilden för positiva relationer. Christiansson-Banck 

(2013) studie sker på en gymnasieskola men flera av eleverna har problem i skolan och är i 

behov av särskilt stöd. I studien finns även elever med intelletuellt funktionsnedsättning. 

Lärarna hjälper eleverna med olika strategier för att skapa och behålla en kamratrelation. 

Dessa lärare bryr sig om eleverna. De ger dem omsorg och har ett genuint engagemang för 

eleverna. Just tryggheten bekräftas även av Vickers, Finger, Barker och Bodkin-Andrews 

(2014) som skriver att tryggheten till kamrater i skolan är mycket viktig. Författarna menar att 

alla personer vill bli sedda av någon.  

 

Tyvärr upplever många elever sig kränkta och den känslan finns även hos elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. Mineur (2013) samt Scholl och Mooney (2004) lyfter fram 

att flera elever anser att just särskolebegreppet leder till olika former av kränkningar men även 

andra former av fördomar som i sin tur leder till skam. I studierna finns flera elever som inte 

vill informerar sina släktingar att de är inskrivna i exempelvis gymnasiesärskolan. De är rädda 

att vänner och bekanta ska missförstå denna skolform och eller att avslöja deras hemlighet. 

Många människor missförstår innebörden av skolformen och har lätt att uppfatta personen på 

ett mera negativt sätt än vad de annars skulle göra. Szönyi (2005) såg även detta i sin studie 

och tillägger att det ledde till en negativ tillhörighetsgrupp och en inskränkt social delaktighet 

för personerna i studien. Flera elever i studien anser sig inte tillhöra grundsärskolan utan 

förknippar sig med andra grupper på grundskolan. Däremot ser författaren även flera fördelar 

med grundsärskolan och menar att tryggheten för elever i denna skolform ökar genom att 

studietempot inte är lika högt som i grundskolan. Hela miljön i grundsärskolan uppfattas som 

lugnare i jämförelse med grundskolan. 
 

Rasterna är ett avbrott från lektionerna där eleverna har möjlighet till återhämtning och träffa 

sina vänner. Molin (2004) såg i sin studie att elever inskrivna i gymnasiesärskolan ogärna vill 

gå ut till de andra eleverna och delta i gemensamma aktiviteter under rasterna. Dessa väljer 

hellre att sitta inne och helst inte visa sig för andra elever. Även under lunchen vill inte 

gymnasiesärskolans eleverna förknippas med denna skolform. Författaren skriver att oftast 

finns det reserverade bord för gymnasiesärskolan men eleverna väljer att sätta sig bland de 

andra eleverna istället. Molin (2004) hävdar att dessa elever vill markera sin tillhörighet till 

den vanliga gymnasieskolan och inte till gymnasiesärskolan. Författaren konstaterar också att 

dessa elever inte blir inbjudna till olika gemensamma aktiviteter exempelvis nollningar vid 

skolstaret eller den återkommande talangjakten. Även i flera andra råd eller sammankomster 

menar Molin (2004) att eleverna inte är representerade till exempel skolans elevråd. Dock 

finns det flera som anser att det är positiv att få vara en av eleverna i grundsärskolan. Det är 

ett lungnare tempo och de blir sedda av lärarna. Många av eleverna har svårt att få en 

tillhöringhet till grundskolan men nu har de funnit en plats där de hör hemma. Författaren 

skriver att dessa elever äntligen har fått en känsla att de är en i gruppen. Dessa elever passar 

inte in i ”tuffagänget” och har svårigheter att följa med sina kamrater i såväl undervisningen 

som det sociala livet i grundskolan. Molin (2004) menar att i grundsärskolan behöver de inte 

spela den rollen längre. Här har de möjligheten att få vara sig själva.  

2.3 Elevers självkänsla 
Alla människor behöver en positiv självkänsla för att lyckas genom dagens utmaningar. Detta 

gäller även elever med intelektuell funktionsnedsättning. Groth (2007) skriver i sin 

avhandling om specialpedagogiska insatser att eleverna uppfattar sin självkänsla som negativa 
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på grund av sin exkludering från lektionerna. Författaren får stöd av Ruijs och Peetsma (2009) 

och de tillägger att de elever som har lägst självkänsla är de som inte får vara kvar i samma 

rum som sina klasskamrater Dessa elever tillhörde en grupp av elever i behov av särskilt stöd. 

Groth (2007) påpekar att nivån på undervisningen i grundsärskolan inte motsvarar elevens 

utvecklingsnivå, den är för låg. Det bekräftar även Mineur (2013) som menar att eleverna 

upplever sig själva som för bra för att vara inskriven bland andra som är mera intelektuellt 

funktionsnedsatta .Egelund et al (2012) påpekar att skolan bör ta hänsyn till varje enskild 

individ och anpassa skolgången så att den passar för eleven och inte för skolan. Groth (2007) 

menar att denna destruktiva känsla påverkar elevernas självkänsla i negativ riktning. Ibland 

får eleven höra negativa kommentarer när de ska gå iväg från klassen. Detta leder i sin tur till 

att eleverna upplever ännu en form av misslyckande i skolan.  

 

Aspelin (2013) lyfter fram skam och stolthet som varandras motpoler. En elev som känner 

skam kan aldrig få den progression av lärande som önskas. Dessa två begrepp hör ihop. 

Författaren fortsätter med att en eleven som känner skam, känner sig undertryck och kan inte 

ta in de positiva upplevelser som finns i olika situationer. Aspelin (2013) menar att vi känner 

skam som medmännsikor när vi kommer för långt socialt ifrån varandra. Stolthet däremot är 

en mycket positiv laddad känsla men ändå så svår att ta till sig. Båda dessa egenskaper menar 

författaren bidrar till personens självkänsla. Bartholdsson (2008) påpekar att en människas 

självförtroende kan försämras om personen kränks eller på något annat sätt blir utstött av 

samhället. En elev i skolan behöver grundtrygghet och tilltro till vårt svenska skolsystem. 

Vilket även bekräftas av Savaria et al (2011). Bartholdsson (2008) menar att självförtroendet 

är grundstenen i själva lärandet. Det är en av skolans främsta uppgift, att stärka eleven i 

skolan. Mineur (2013) påpekar att en person kan spela olika roller i olika situationer. En glad 

elev i grundskolan kan bli osäker i grundsärskolan. Författaren påpekar att alla individer har 

samma rätt, även om det skulle föreligga någon form av funktionsnedstättning. Detta resultat 

såg även Leicester (2002) som understryker ur ett demokratiskt och moraliskt perspektiv att 

detta är förödande och ger inga bra signaler åt dessa elevers självkänsla. Studien undersöker 

även elevens självsäkerhet, självkunskap samt självrespekt. Leicester (2002) menar att 

samhället inte behandlar denna grupp på en bra sätt och påpekarekar att alla individer är lika 

mycket värda. Genom en moralisk utbildning lär sig medborgare att vi är alla olika. 

2.4 Inkludering av elever i behov av särskilt stöd 
Flera forskare anser att elever ska vara inkluderad i en och samma klass. Elever med 

intellektuell funktionsnedsättning ska få tillgång till samma klassrum som sina kamrater. Men 

tyvärr ser inte den svenska skolan ut så. Haug (1998) skriver att den svenska skolan allt för 

ofta har en tendens att dela upp elever i mindre grupper, en så kallade exkludering i stället för 

inkludering. Detta sker mer eller mindre under hela elevens skoltid. Haug (1998) menar att 

åtgärden förekommer för att antingen bistå elevens med specialundervisning som den 

ordinarie läraren inte kan tillgodose eller för att eleven stör den ordinarie undervisningen. 

Författaren menar att alla elever, precis som alla människor i vårt land, har rätt till ett 

demokratiskt samhälle. Detta samhälle menar Haug (2013) bör återspeglas i skolan. Vidare 

påpekar författaren att bli utstött kan få förödande konsekvenser för såväl individen som för 

samhället i stort. I Leicesters (2002) studie förordras en inkludering i grundskolan av elever 

med intelektuell funktionsnedsättning. En exkludering skulle vara förödande med utanförskap 

som resultat. Detta resultat såg även Groth (2007) i sin studie. Däremot ansåg båda författarna 

att flera elever vill arbeta i mindre grupper och då ska de eleverna få göra det. Groth (2007) 
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ifrågasätter också om eleven själv uppfattar sig som inkluderad när eleven får gå ifrån sitt 

ordinarie klassrum till andra olika byggnader. Problemet bedömder författaren som en 

organisationsrelaterad fråga som ofta visar sig vara kulturellt betingat. Detta 

uppmärksammades också Leicester (2002) genom att många skolor låter sina elever  i behov 

av särskilt stöd åka flera mil till en annan skola än där deras syskon eller kompisar från sitt 

hemområdet inte går. Dessa elever anser att de blir berövade sina vanliga kamrater, eftersom 

de går i en helt annan skola. Groth (2007) påpekar att den hjälp eleven får i sitt 

hemklassrummet har en mycket stor påverkan hos den enskilda individen samt att eleven inte 

känner sig avvikande från sina klasskamrater. Detta påpekar även Bartholdsson (2008) och 

menar att man stärker inte någon elev genom att exludera denne från olika lektioner. I Hannes, 

Von-Arx, Christiaens, Heyvaert, och Petry (2012) undersökning kom forskarna fram till att 

det inte är ovanligt att elever med lindrigare funktionsnedsättning blir mycket frustrerad när 

de inte får jobba tillsammans med sina klasskamrater utan måste istället gå någon annanstans 

under vissa lektioner. Författarna menar att detta leder i flera fall till att de elever som blir 

utsatta för denna behandling lider i det tysta och får svårt att hitta sin plats senare i livet.  

 

Hannes et al. (2012) har i sin studie kommit fram till att inkludering fungerar allra bäst om 

samtlig personal i hela skolsystemet jobbar mot samma må. Resultatet de kom fram till var att 

det bästa är om läraren har kunskap och utbildning för att även undervisa elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. Molin (2004) fann i sin studie att eleverna själva anser att 

om de ska passa in i den vanliga skolan måste de skärpa sig. Författaren skriver att elevernas 

egna inställningen är att de inte ska sticka ut. Då märker de andra eleverna dem och då anses 

de som annorlunda. De måste vara som alla andra. Molin (2004) fann dock elever som 

upplevde en form av positiv hemmahörande till grundsärskolan. Eleverna ogillar den 

särbehandling man får från andra i skolan. Molin (2004) anser att de vill bara bli behandlade 

som alla andra, ingenting mera. Flera elever vill bara bli bekräftade för dem de är. Däremot 

fann författaren flera elever som vägrar gå till gymnasiesärskolan och protester mot denna 

genom att ropa ”vad är det för dårställe ni har tagit mig till!!” (Molin, 2004 s. 140). 

2.4.1 En skola för alla elever   
Alla elever är välkomna till den svenska skolan som jag skrev i början av studien. Flera 

forskare har däremot kommit fram till att eleverna är välkomna till den grupp dit eleverna 

delas upp till. Hjörne och Säljö (2012) lyfter fram begreppet en skola för alla. Båda författarna 

skriver om hur olika grupperingar av elever växer fram inom den svenska skolan. Lärare 

placerar eleverna i egna små grupper, allt för att deras kunskapsökning ska kunna tillgodoses. 

Hjörne och Säljö (2012) menar att flera små specialskolor och specialklasser har därför byggts 

upp. Hit räknar författarna grundsärskolan som den klart största gruppen. Här finns även 

namn som Lilla gruppen och Oasen. Oberoende av namnen på gruppen så är uppfattningen att 

man ska särskilja en grupp av elever från den ordianarie gruppen. I dessa grupper studerar 

ofta de svaga eleverna enligt Persson (2011). Författaren fortsätter med att detta är skolans 

problem att inte kunna möta eleven på elevens nivå, utan istället sätter eleven i relation till 

övriga elever i klassen. Persson (2011) menar att lärarna upplever de svaga eleverna som ett 

problem och anser att andra med högre utbildning får undervisa dem istället. De syftar då till 

lärare som har specialpedagogisk utbildning. Det vill säga en specialpedagog eller 

speciallärare.  
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Gadler (2011) skriver att begreppet en skola för alla är tänkt att gälla alla elever i den svenska 

skolan. Författaren påpekar att klasstillhörighet,utbildning eller olika former av begåvning 

inte ska utgöra ett hinder för alla de barn som ska börja sin skolgång precis som det står i 

skollagen (Skolverket, 2011a, 2011b). Gadler (2011) anser att barn till de högre 

samhällsklasserna också ska få sin utbildning i denna gemensamma skola. Det forna 

parallellsystemet av två olika skolformer försvann för många år sedan. Författaren såg i sin 

studie att elever med intellektuell funktionsnedsättning inte passar in i den svenska skolan 

utan får istället åka till en annan skola, kanske flera mil bort precis som Leicester (2002) såg i 

sin studie. Paulsson och Stenberg (2009) påpekar att det än i dag saknas den speciell 

kompetens som behövs för undervisning av dessa elever. Gadler (2011) fortsätter med att 

elever med intellektuell funktionsnedsättning ska inkluderas i den vanliga klassen med hjälp 

av olika stödåtgärder samt att särskild hänsyn ska tas. 

 

En skola för alla, eller nästan för alla som Szönyi (2005) skriver i sin avhandling. Denna 

avhandling tar fasta på hur några elever uppfattar sin skolgång i grundsärskolan. Författaren 

menar att grundsärskolan är en utanförskola men lyfter fram både fördelar och nackdelar med 

skolformen. Szönyi (2005) såg även flera vårdnadshavare som anser att grundsärskolan inte är 

önskvärd i den normala skolan. Grundsärskolan placeras bland annat långt ifrån grundskolan 

vilket har en negativ inverkan på eleverna som är inskrivna i grundsärskolan. Meininger 

(2010) skriver i sin artikel att många skolor har haft problem med det som är avvikande. Allt 

som är avvikande plockas bort. Författaren menar att man fokuserar på det som anses vara 

normalt och allt annat ses som egendomligt och avvikande. Meininger (2010) lyfter fram den 

sociala integrationen som ett exempel.  

2.4 Motivation 
Motivationen driver alla människor framåt och det gäller även i skolan. Forskare menar att 

elever med intellektuell funktionsnedsättning kanske behöver ännu mera motivation än sina 

kamrater. Olnes (2008) studie visar att motiverade elever med intellektuell 

funktionsnedsättning lär sig snabbare och bättre genom att själva ha möjligheten att påverka 

sin utbildning. När eleverna i författarens undersökning fick möjlighet att välja vad de ska 

studera under lektionerna ökade deras engagemang. Deras lektioner är verklighetförankrade 

såsom att skriva brev till soldater i krig eller klä julgranen i receptionen. Författaren skriver 

att eleverna är en egen klass i en större grundskola. Olnes (2008) såg att elever visar mera 

hänsyn till varandra och deras resultat i sin egen utveckling ökar. Författaren understryker att 

motivationen ökar självkänslan hos elever med intellektuell funktionsnedsättning. I denna 

skola lär sig eleverna bättre om det finns ett genuint intresse som de själva är med att välja 

inriktning i. Detta bekräftas även av Ruijs och Peetsma (2009) som såg att elever med blandad 

kompetens sporrade varandra. I dessa grupperna ökande motivation hos elever med 

intellektuell funktionsnedsättning samt att de lär sig bättre och snabbare tillsammans med sina 

kamrater. Författarnas resultat visar också att elever med intellektuell funktionsnedsättning 

socio-emotionella utveckling är mycket positiv. Däremot iaktog de också att dessa elever kan 

bli besvikna när de jämför sig med sina klasskamrater och upptäckte att de inte hade kommit 

lika långt som sina kamrater.  

 

Att hjälpa andra klasskamrater ökar också deras motivation. Här har kompisarna en viktig 

uppgift att fylla enligt Vickers et al (2014). En liknande studie bekräftar dessa teorier, Hugo 

(2011) och även Szklarski (2011) anser att en motiverad elev som får studera någonting som 
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eleven är intresserad av höjer motivationen ytterligare. Szklarski (2011) menar att eleverna 

bör arbeta med roligt och spännande innehåll under lektionen. Om eleven anser att man har 

användning för kunskapen höjs lusten för lärande ytterligare. Här har läraren ett stort ansvar. 

Szklarski (2011) skriver om lärare som är passionerad i sitt ämne gör det lättare för eleverna 

att bli motiverad. Författaren påpekar att även en progression inom ämnet för eleven blir 

också en motivationshöjande aspekt. Hugo (2011) påpekar att eleverna bör få inflytande och 

medbestämmade över lektionsinnehållet. Forskaren skriver, precis som Szklarski (2011) att 

skolan ska ge alla elever möjligheten att lyckas och en lärare måste skapa ett meningsfullt 

lärande.  

2.5 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis kan man se att tidigare forskning visar att elever ofta delas in i mindre 

grupper för att få det specialanpassade stöd som eleven behöver. I dessa smågruppen får de 

bättre hjälp av specialpedagoger och speciallärare. Forskarna är ense om att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning bör vara inkluderade i en och samma skola. Dock påpekar 

ett par forskare att grundsärskolan fyller en funktion för elever som behöver lugn och ro. 

Dessa elever är också positiva till den skolformen. Flera forskare har kommit fram till att 

många elever vill ha sin skolgång i grundsärskolans lokaler men det finns även elever som 

önskar att få vara kvar hos sina kamrater i grundskolan. Vänskapen till sina kamrater och ett 

bättre självförtroende betyder mycket för dem. 

Flera forskare är överens att skolan behöver anpassas efter elever i behov av särskilt stöd och 

låta elevernas önskan om placering respekteras mera, snarare än att eleven ska passa in i vad 

skolan erbjuder. Forskare anser det är negativt för elever att bli flyttade till andra skolor.  

Studien visar att man bör lyssna på elevens önskan eftersom det då minskar risken för en 

negativ utanförskap. Min studie kan bidra med en större förståelse om vad elever med 

intellektuell funktionsnedsättning upplever i den svenska skolan.  
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3 Teoretiska utgångspunkter.  
Flera av rapporterna som jag har läst inom pedagogikens vetenskapsområde använder ett 

socialt sammanhang som en teoretisk utgångspunkt, och då främst det sociokulturella 

perspektivet. Många forskare som undersöker ett elevperspektiv, undersöker hur personer 

utvecklas tillsammans med andra. Flera av dem har använt Lev Vygotskijs ideér om det 

sociokulturella perspektivet som en teoretisk utgångspunkt (Säljö, 2012) med stor framgång. 

Även den utvecklingsekologiska modellen med Bronfenbrenner i spetsen förekommer i flera 

av undersökningar (Bronfenbrenner, 1979). I båda dessa modeller spelar miljön och relationer 

till andra personer en stor roll. Emellertid finns det forskare som har börjat använda 

livsberättelser istället, dock är de inte så vanligt som de andra modellerna.  

I dag är det vanligt att forskare inom det medicinska och sociala området använder just 

livsberättelser för att försöka undersöka den sociala informationen från en respondent. 

Respondenten berättar om sin egen verklighet och blir inte styrd av en intervjuperson som 

kanske mera är intresserade på svaren av ett flertal direkta styrda frågor. Öberg (1997) skriver 

att livsberättelser var vanligare inom sociologin och börjades användas i början på 1900-talet. 

Efter detta har flera andra områden förstått det positiva med informationen som berättas och 

därmed börjat använda denna metod.  

Jag har valt livsberättelser som studiens teoretiska perspektiv. Jag upplever att flera av de 

rapporter jag läst, med detta perspektiv, har fått fram en annan empiri än när respondenten får 

direkta frågor om speciella områden. Detta beror troligen på att respondenten fritt får berätta 

sin egen historia. Under hela berättandet öppnar sig respondenten för intervjuaren och 

beteenden som annars kanske inte skulle haft betydelse blir synliga i dessa livsberättelser. 

Langellier ( 2001) skriver att när man väljer att berätta för någon annan om en längre 

tidsperiod blir det naturligt att man som person lämnar ut sin egen identitet. Det kan 

exempelvis vara kroppspråket med suckar eller skratt. Långa eller kortar pauser visar också en 

form av känslomässigt beteende. Framförallt lämnar man ut sitt eget liv i en tillbakablick. Allt 

detta tillsammans med att personens berättelse skapas i samband med att vi sitter ner och 

berättelsen berättas för mig leder till en annan form av empiri och den har gjort mig nyfiken 

på livsberättelser. Jag var nyfiken på att studera identiteternas erfarenheter. Jag hade kunnat 

välja det sociokulturella perspektivet men jag är övertygad om att studiens syfte inte hade 

uppfyllts. Syftet med denna studie är att beskriva vilka erfarenheter före detta elever berättar 

om sin skolgång. Även den utvecklingsekologiska modellen var inte heller aktuell då den 

speglar miljöer och relationer till andra. I denna studie ska respondenterna själva berätta vilka 

erfarenheter som de tycker är viktiga för dem. Jag som intervjuare ska inte bestämma vilket 

som är viktigt just för dessa människor. Studiens syfte är inte hur respondenterna har 

utvecklats tillsammans med andra. Därför valde jag inte ett socialt sammanhang. Jag har 

istället valt att fokuserat på deras egna betydelsefulla erfarenheter.  

3.1 Livsberättelser som teoretiskt verktyg 
Jag lägger stor fokus på hur dessa före detta elever berättar om sin egen skolgång. Det är 

dessa två olika identiteters intryck och minnen av sina erfarenheter som är betydelsefulla för 

denna studie. Studien börjar med deras skolstart för att sedan fortsätta med historien om hur 

skolperioden uppfattas av dem. Sedan avslutas studien med skolavslutningen och 

framtidstankar. För att kunna skapa en narrativ livsberättelse behövs enligt Skott ( 2012) ett 

narrativt minne. Dessa före detta elever gör sitt bästa för att minnas precis vad som har hänt 

men ibland är det lätt eftersom andra har påverkat dem och då förändras egentligen minnet 
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istället till hörsägen men det är ändå deras egen sanning. Skott (2012) fortsätter med att hos 

dessa två personer är det deras minnen som blir livsberättelsen historia. Denna historia har 

tidigare inte blivit berättad för mig. Författaren påpekar att personerna kan ha berättat för 

andra som lyssnat och de har kanske fått någon form av återkoppling. Efter det kan en annan 

version ha skapats, men den är fortfarande personens sanning som sedan berättas den för mig. 

Linde (2009) bekräftar att minnet förändras men personens version av historien är också 

personens enda sanning. Detta menar även Goodson (1996) som påpekar att personernas 

upplevda liv, deras livsberättelse görs om i det tillfälle de berättar den för mig. Istället skapas 

deras livshistoria som jag skriver ner i denna studie. Langellier ( 2001) menar att personernas 

berättelser skapar nya berättelser.  

Skott (2012) skriver att livshistoria är när någon berättar sin livshistoria eller att en person får 

möjlighet att lyssna på någon annans livshistoria. Denna berättelse skapas av berättelsen i 

samspel mellan två personer, nämligen informanten och intervjuaren. Detta leder i sin tur till 

att människor förstår andra, världen omkring men ibland även sig själva på ett speciellt sätt. 

Författaren menar att det viktiga är att försöka förstå det sociala för olika enskilda människors 

situationer. Berättandet har alltid funnits bland oss människor. Den ska skildra ett tidsförlopp 

med början, mitt samt slut. Författaren menar att ” Muntliga berättelser kommer till uttryck 

som berättelser när de uttalas men påbörjas redan tidigare – de uttrycks i nuet, handlar om det 

förflutna och får sin betydelse i framtiden.” (Skott, sid 238). När en person berättar för någon 

annan person blir berättaren utanför sin egen historia. Skott (2012) påpekar att en muntlig 

berättelse skrivs ned för att senare lyftas från sitt sammanhang. I en narrativ teoretisk 

utgångspunkt studerar man berättelsen och berättandet skriver (Mishler, 1995). Författaren 

anser att såväl suckar som olika betydelsefulla uttryck som kroppspråk blir betydelsefulla. 
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4 Metodologisk ansats och val av metod  
I detta kapitel kommer jag att redogöra för mitt val av metod för hur studiens empiri samlades 

in. Som forskare finns etiska regler som jag kommer att presentera. Även hur urvalet gick till, 

tillförlitlighet, giltighet och genomförandet av empirin redovisas. Samt vilken analysmetod 

som kommer att användas. 

4.1 Val av metod 
Flera studier som har ett elevperspektiv är uppbyggda genom att forskaren intervjuar sina 

respondenter. Några följer sedan upp dem med ett komplement av ett flertal observationer. 

Dessa metoder fungerar mycket bra om de genomförs inom skolans värld. Eleverna befinner 

sig då på plats och forskaren har möjlighet att gå omkring i skolans lokaler för att observera. 

Olnes ( 2008) samt Nasr, Cranston-Gingras och Jang ( 2015) använde dessa metoder för att få 

fram sin empiri till sina studier. Denna studie vänder sig dock till elever som har slutat skolan 

och därför valde jag livsberättelser med endast intervjuer. Jag kommer att träffa 

respondenterna en enda gång när jag intervjuar dem. Är inte empirin tillräcklig träffas vi 

ytterligare en gång. Eftersom de båda har slutat skolan valde jag bort observation eftersom det 

inte var genomförbart för studiens syfte. Däremot kunde enkät bli aktuellt eftersom den kunde 

skickats hem till dem och de kunde fylla i när det passar för dem. Dock menar Lantz ( 2013) 

att man bör ha flera stycken som undersöks för att studien ska räknas som en statisk 

undersökning. Nu hade jag endast dessa två och sett från det urvalet passar inte det att göra 

enkät.  

4.1.1 Livsberättelse.  
Syftet med denna studie är att beskriva vilka erfarenheter före detta elever berättar om sin 

skolgång inom såväl grundsärskolan som gymnasiesärskolan. I metoden livsberättelse lär man 

sig att förstå andra människor. Öberg (2011) menar att i en livsberättelse berättar 

respondenten om sin egen upplevelse och känslor vilket har inspirerat mig att vilja genomföra 

just denna metod. Fördelen med denna kvalitativa metod är att personen kan berätta de tankar 

som personen tycker är viktigt att ta med. Dock var jag osäker på om personen kan få med all 

det material som jag ville använda vid just ett tillfälle. Det kunde bli aktuellt med flera möten 

om eleverna ville träffas mer än en gång men även om det var relevant för studien. Öberg 

(2011) skriver att livsberättelse är den rätta sanningen som personerna berättar. Alla historier 

är unika för varje enskild individ. Öberg (2011) samt Vulovic (2013) menar att en narrativ 

berättelse bör vara i kronologisk ordning. Det är en fördel om tillbakablickar, så kallade 

analepser, används eftersom dessa då utgör en form av brytning mellan nu- och 

dåtidsberättande. Historien får mera liv menar författarna. Om man hellre vill skriva om 

framtiden används istället prolepser. Öberg (2011) fortsätter med att en livsberättelse 

innehåller olika delar. Den första är intrigen och innehåller berättelsens logik för att sedan kan 

alla de olika situationerna summeras. Innebörden av alla de olika livshändelserna binds ihop 

till en meningsbärande helhet. Nummer två retrospektiv, är att personer skapade ett förflutet 

ur nuets historia. Respondenterna visste de rätta svaret eftersom de hade varit med om dem 

tidigare och satt ihop dessa svar med ett för dem givet slut på livsberättelsen. Kännetecken 

nummer tre är olika vändpunkter. Dessa vändpunkter skapar olika före och efter situationer i 

berättelsen. Det fjärde kännetecknet är att berättelsen skrivs som en vanlig berättelse. Öberg 

(2011) menar att många personer är inblandade i berättelsen men det är just denna individens 

upplevelser som berättas. Mycket spelades in hur personen tolkade det upplevda av de olika 

händelseförloppen. Det sista kännetecknet är identitetskonstruktion. Individen försöker 
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förklara en viktig fråga, nämligen ”vem är jag?” Hela förloppet skapar just den personen som 

berättar skildringen. För att personen fick vetskap om sin egen identitet och personliga 

utveckling var denna metod att föredra.  

Öberg (2011) skriver att man kan genomföra detta som en intervju där man hjälper 

respondenten framåt. Intervjuaren blir tvingad att försöka tänka sig in i respondentens 

situation. Intervjun kommer att bli som en dialog mellan intervjuaren och den intervjuade 

personen. Den bästa inledningen är att den intervjuade får berätta om ett speciellt tillfälle. Den 

början bör alla som ska vara delaktiga i studien få. 

4.1.2 Intervju  
Hydén och Hydén ( 1997) menar att genomföra en intervju blir som ett spår från en 

människas aktuella liv. Just detta tillfälle är viktig för hur hela livsberättelsens minne, 

hågkomst samt hur olika situationer framställs. Detta kommer att påverka berättelsens 

innehåll. Personerna som blev intervjuade hade genomlevt ett liv efter alla händelser och det 

kunde påverka deras berättelse som de kom att berätta. Kvale och Brinkmann ( 2014) påpekar 

att hela intervjusituationen är ett samspel mellan två personer. Detta tillfälle ska bestå av ett 

ömsesidigt inflytande från både den intervjuade samt intervjupersonen. 

 

Jag tänkte mig en öppen dialog med ett fåtal förbestämda frågor eller följdfrågor. Då kunde 

jag styra innehållet till min studie. Eftersom det var en livsberättelse blev varje persons samtal 

unik och frågorna fick konstrueras därefter. Jag använde mig av en intervjuguide (bilaga 2) 

allt för att jag ville få med vissa specifika situationer samt styrde intervjun om det behövdes 

därefter (Öberg, 2011; Lökken & Söbstad, 1995). Detta var en modell som passade mig ef-

tersom personerna skulle få berätta sin livshistoria samt svara på en fråga och gärna fortsätta 

berätta om sina tankar. Enligt Lökken och Söbstad (1995) finns det informella samtalet som 

baserade sig på ett öppet samtal med förbestämda områden eller följdfrågor. Denna modell 

passade mig eftersom respondenterna skulle få berätta sina tankar om sin skolgång. 

4.1.3 Kvalitativ studie 
Eftersom jag ville studera personernas erfarenheter om sin skolgång valde jag en kvalitativ 

undersökning. Kvale och Brinkmann (2014) menar att detta är lämpligt när man har för avsikt 

att undersöka och förstå respondenternas sätt att resonera och reagera samt när man vill sepa-

rera och urskilja olika handlingsmönster. Författarna påpekar däremot att kvalitativ undersök-

ning inte är så pålitlig eftersom jag måste tolka andra människors svar och känslor. Detta 

medförde att jag hela tiden var öppen för vad som skulle dyka upp och tog ingenting för givet. 

Fokus var att försöka förstå personernas tankar om skolgången. Jag ville höra deras funde-

ringar och behövde ingen förklaring på densamma.  

4.2 Urval  
Ett av problemen med intellektuell funktionsnedsättning kan vara att de kan ha 

minnessvårigheter och därför har svårt att komma ihåg sin skolgång (Christensen och James, 

2008). För att minska risken för detta valde jag ut elever med lindrigare intellektuell 

funktionsnedsättning till studien. Jag valde även personer som hade ett verbalt språk eftersom 

det kan var svårt att intervjua personer som inte har samma verbala språk som intervjuaren. 

Enligt Christensen och James (2008) är det vanligt att forskare inte förstår personer med 

intellektuell funktionedsättning sätt att uttrycka sig kommunikativt till andra. Ofta är det ett 

verbalt språk som saknas och kunskaper hos intervjupersonen. 
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Jag började med att ringa till ett par gymnasiesärskolor som fanns i regionen och bad rekto-

rerna välja ut tjugo stycken elever åt mig. Detta kallas för bekvämlighetsprincipen (Lantz, 

2013). Av dessa valde jag ut vartannat namn och ringde till dem. Efter telefonsamtal till samt-

liga tio, valde jag ut sex stycken som verkade relevanta och lämpliga och passade in i mitt 

urval. Jag ringde upp dem och frågade om de ville vara med i studien. Tre av dessa personer 

kontaktade mig senare och avböjde att delta i studien och de övriga tre tackade ja. Till dessa 

tre skickade jag ett missivbrev (bilaga 1) allt för att de skulle var väl förberedda på uppgiften. 

Alla var myndiga och jag behövde därför inget godkännande av vårdnadshavaren. Sedan 

avböjde ytterligare en person dagen innan vi skulle träffas. Jag bestämde mig för att endast 

använda de två som hade tackat ja på grund av tidsbrist.  

 

Att det blev just två är enligt Trost (2005) mycket bra. Författaren fortsätter med att ett mindre 

antal livsberättelserintervjuer blir lättare att analysera. Det är lätt att förlora saklig information 

om det är ett större antal. Respondenternas erfarenheter kan minskas och värdefull 

information kan försvinna i all annan empiri. Dock påtalar Lantz (2013) att ett mindre urval 

leder till större osäkerhet när resultatet ska analyseras.  

4.3 Förberedelse samt genomförandet 
Adelman (2013) påpekar att det är viktigt att rikta uppmärksamheten på personen som ska 

tala. Detta menar även Öberg (2011) och fortsätter med att det är av största vikt att visa 

respekt för personen som ska berätta samt vara mycket lyhörd. 

I förväg hade jag skapat en intervjuguide (bilaga 2) som skulle fungera som en guide för att 

styra upp samtalet om det behövdes. Dessa konstruerades enligt Öbergs (2011) 

rekommendationer. Kvale och Brinkmann (2014) anser att frågorna ska vara välgenomtänkta 

och relevanta för den aktuella undersökningen. Författarna betonar vikten av att inte styra 

respondenten i någon riktning utan att vara så objektiv som möjligt. Det kan vara mycket 

svårt att vara objektiv hela tiden om man inte har tänkt till om sin egen förförståelse och 

förväntningar inför samtalet. Frågorna konstruerades efter forskningsstuderierna, litteraturen 

men även för att passa studiens syfte. Jag valde också att ha relativt enkla frågor allt för att 

respondenterna inte skulle missförstå dem. Öberg (2011) menar att intervjun bör följa tre olika 

stadier. I den första är respondenten fri att berätta och själv styra upp sin berättelse. Efter det 

kan intervjuaren komplettera med olika frågor till den fria historien. Avslutningsvis ställer 

man frågor till studiens syfte eller tema. I ena intervjun (jag har valt att kalla respondenten 

Tobias) fungerade denna modell bra men när nästa person (som jag har valt att kalla Tina) 

skulle intervjuas fick jag gå ifrån ordningen och ställa mera frågor när hon skulle berätta sin 

fria berättelse. Att avbryta menar Öberg (2011) är ingen bra metod men i denna intervjun fick 

jag hjälpa personen att föra livsberättelsen vidare. Precis som författaren skriver om att varje 

berättelse är unik så blev även dessa två helt vitt skilda berättelser.   

Jag kontaktade Tobias och det blev hans beslut att vi skulle träffas hemma hos honom. Han 

välkomnade mig och visade in mig till sitt rum. Tobias ville sitta i sitt eget rum och det var en 

mycket lugn och avslappnande miljö samt att vi inte blev störda. Ejvegård (2003) menar att 

det är av största vikt att skapa en lugn och harmonisk miljö för intervjun som inte på något 

sätt borde vara stressig, och då passade Tobias rum bra. Han bjöd på nygräddade bullar och te. 

I rummet fanns Tobias, jag och hans två hundar. Öberg (1997) skriver att just det egna 

hemmet är en trygg plats att genomföra dessa intervjuer i. Det enda jag hade med mig som 

utrustning var en digitalfilmkamera, en utskrift med frågorna, en utskrift med de etiska 
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villkoren samt en penna så jag kunde bocka av mina intervjufrågor. Innan berättelsen kunde 

börja informerade jag om de etiska villkor jag måste tänka på under studiens gång. 

Digitalfilmkameran riktade jag mot en vägg så att endast Tobias röst hördes. Berättelsen tog 

cirka en timme och när han var klar tackade jag för hans deltagande och åkte hem. Jag är fullt 

införstådd med att det inte är optimalt att åka hem till en för mig okänd person för att få 

berättelsen, men jag ansåg att personen troligen inte ville att någon annan skulle höra vad han 

berättade så därför gick jag med på det. Jag var övertygad om att tryggheten att få vara på en 

plats som var viktig för honom betydde mycket. Tobias berättade utan problem om sina 

erfarenheter om sin skoltid. Endast ett fåtal gånger styrde jag in samtalet på ett annat område. 

Han berättade med flyt och fick med mycket information till studien.  

Även Tina ringde jag och bestämde var vi kunde träffas. Hon ansåg att ett fik i en större stad 

blev bra för henne. Jag nämnde möjligheten att jag kunde komma hem till henne men det 

ansåg hon vara helt onödigt. På fiket var det en mycket stressig miljö där människor kom och 

gick hela tiden. Det var också ganska pratigt och högljutt men just där vi satt var det lite 

lugnare. Tina menade att hon trivdes bättre på fiket där ingen kände igen henne och ingen 

förstod vad vi pratade om. Vi tog båda någon form av kondiskaka och te. Det blev en mycket 

avslappnad stund där vi satt och fikade tillsammans och pratade. Innan Tina började berätta 

sin historia informerade jag henne och förklarade de etiska villkoren för henne. Även här hade 

jag med mig samma utrustning som till förra berättelsen. Däremot placerade jag 

digitalfilmkameran mycket närmare henne än vad jag gjorde med Tobias. Detta berodde på 

den höga ljudvolymen som fanns och jag ville inte missa några svar. Jag upprepade flera 

gånger om jag hade uppfattat henne rätt. Tinas berättelse tog cirka 45 minuter och var relativt 

fåordig. Denna gång märkte jag att frågorna tog slut fort och några frågor saknades. Flera 

gånger fick jag styra samtalet och använda de frågor jag hade som stöd. Öberg (2011) menar 

att den tysta stunden är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Den kan betyda att respondenten vill 

fundera mera eller helt enkelt är klar med sitt svar och vill besvara nästa fråga. 

4.4 Bearbetning och analys 
Här kommer jag att redogöra hur empirin har bearbetats och analyserats.  

När berättelserna var genomförda transkriberades dessa till textdokument som senare 

användes som ett underlag för resultatet och analysen. Detta gjordes omgående efter det att 

livsberättelserna var klara. Transkriberingen utfördes så ordagrant som möjligt, dock 

transkriberades inte vissa ovidkommande ljud såsom hostningar och upprepningar. Däremot 

försökte jag behålla så mycket det gick av respondentens eget språk (Öberg 2011). Skratt och 

suckar var med i transkriberingen eftersom dessa speglade en form av sinnesro hos 

respondenten enligt Mishler (1995). Detta tog jag senare hänsyn till i analysen. När 

transkriberingen var utförd hos båda intervjuerna började bearbetningen av datamaterialet. Jag 

arbetade hela tiden med kopior av transkriberingen enligt rekommendationer av Öberg (2011). 

I det empiriska materialet såg jag först inget samband på berättelserna. Visst fanns det ett par 

tillfällen de båda pratade om men annars var de ganska olika. Jag valde att fokusera på dessa 

områden att börja med. När jag delade isär respondenternas berättelser började olika teman att 

växa fram (Öberg, 2011). Dessa teman utformades efter studiens syfte nämligen att beskriva 

vilka erfarenheter före detta elever berättar om sin skolgång inom såväl grundsärskolan som 

gymnasiesärskolan. Eftersom det blev två olika berättelser som inte berättades i samma 

historiska perspektiv användes flera överstrykningspennor med olika färger för olika delar i 

berättelsen. Dessa klipptes isär och de olika händelserna placerades i sina respektive teman. 
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Nu började de olika berättelsernas överlappningar bli synliga (Öberg 2011). Jag valde att 

bland annat fokusera på det som Vulovic (2013) ansåg skulle vara med. Nämligen analapser 

och prolepser. I samtliga berättelser analyserade jag om det fanns med några intriger. 

Bilden över det insamlade datamaterialet blev mycket mera översiktlig och informationen 

gick att använda till en analys. Detta underlättade svaret till studiens syfte.  

4.4.1 Narrativ analys 
För att kunna analysera resultatet användes en narrativ analys. Det är före detta elevers 

berättelse som tolkades genom deras egna historier. Denna tolkning bestod av två delar dels 

genom texten och dels genom resultatet (Robertsson, 2012). Möjligheten att få berätta en 

berättelse kan skapa en form av gemenskap mellan den som intervjuar och respondenten. 

Robertsson (2012) menar att detta kan leda till ett enklare sätt att försöka förstå hur skolans 

värld påverkar en persons privata omgivning. De båda elevernas berättelse kom att 

återberättas genom texten som ibland förstärktes av deras egna citat. Författaren påpekar att 

några områden bör finnas med för att det ska kallas en berättelse.  

1. Sammanfattning av berättelsen. Här berättas om tid, plats och deltagare i händelsen.  

2. Förklaring av intervjusituationen. 

3. En analys av intervjuarens inställning. I denna konklusion av innehållet får berättaren 

tillfälle att själv skildra om sin egen analys om historien. Med andra ord hur personen 

upplevde sin berättelse.  

4. En kort sammanfattning. Detta blir en form av utvärdering av det som representerar 

det mest meningsbärande i berättelsen.  

5. Coda som betyder att återföra till nutid. Detta är slutvinjett som övergår till en annan 

historia.  

Dessa punkter i relation till min analys såg ut enligt följande. När det gäller punkt 1 valde jag 

att berätta om intervjutillfället där såväl tid, plats samt deltagare presenterades i kapitlet för 

genomförandet. När det gäller punkt 2 förklaras intervjusituationen i samma stycke som 

genomförandet. När det gäller punkt 3 förklaras Tina och Tobias egen analys i resultatet men 

finns även med i diskussionen. När det gäller punkt 4 avslutar jag varje kapitel i resultatet 

med en kort sammanfattning. När det gäller punkt 5 däremot har jag inte använt coda fullt ut 

av den enkla anledningen att detta examensarbete inte kommer att övergå till en annan 

historia än den som finns i detta arbete.  

Öberg (2011) menar att tolkningen underlättas av berättelsen och det är viktigt att förstå 

intrigen i historien. Dock fanns det alltid en risk att resultatet kunde feltolkas, vilket kunde 

medföra att den intervjuade personen kunde känna sig kränkt. Detta var jag tvungen att ta 

hänsyn till. Precis som jag skrev i de etiska villkoren har personen gett sitt samtycke att 

berätta sin livshistoria men inte att bli feltolkad eller kränkt.  

Skott ( 2012) beskriver att en forskare vill studera tid, rum samt kontexten i en berättelse. Att 

analysera innebär att dela upp historien i mindre delar. Att tolkandet av dessa menas att återge 

till helheten. Det är viktigt att förstå hela berättelsen i sitt sammanhang. Jag såg hela historien 

i mindre bitar och sorterade dem i olika teman eller tidsaspekter. Efter det fick jag försöka 

förstå vad respondenterna menade med sina svar. Detta skulle sedan kopplas till hela 

berättelsen för att förstå allt från ett större perspektiv.   
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4.5 Tillförlitlighet och giltighet 

4.5.1 Tillförlitlighet 
Trovärdighet och tillförlitlighet ska alltid redogöras till studiens syfte. Denna tillförlitlighet 

handlar om hur resultatet undersöks. Det gällde att hela tiden vara mycket noga med alla 

resultat och inte förväxla eller slarva med respondenternas svar i sina berättelser. En forskare 

måste vara noggrann och jobba med precision. Jag var fokuserad och slarvade inte med 

respondenternas svar och följde noga Vetenskapsrådet (2011) regler. Även inom 

tillförlitligheten kunde jag ha påverkat den som intervjuades om man skulle ha hamnat i en 

maktposition. Jag försökte låta personerna prata och inte på någon sätt utöva inflytande över 

dem. Jag ville inte gå in och rätta dem när de svarade utan jag kontrollerade endast om jag 

uppfattade dem rätt. Svaren kunde blivit fabricerade och då hade studien en låg tillförlitlighet 

enligt Bjereld, Demker och Hinnfors ( 2012). 

Öberg (2011) menar att livsberättelse är en mycket tillämpningsbar metod om tillförlitlighet 

ska mätas. Det bästa hade varit om de intervjuade personerna hade fått läsa transkriberingen 

av samtalet men där ansåg jag att det skulle bli svårt för dem att tyda alla konstiga tecken, så 

jag avstod denna möjlighet. Genom att jämföra samma tillfällen i skolgången ökar också 

trovärdigheten enligt författaren. Detta löste jag genom att jag ställde likadana frågor om just 

samma tillfällen till samtliga två intervjuade personer. Det var också en fördel om berättelsen 

blev lång eftersom missförstånden då minskades. Många av de olika situationerna kom 

tillbaka på flera ställen i berättelsen och jag kunde då jämföra hur respondenten hade berättat 

förra gången.  

4.5.2 Giltighet 
Det var viktigt att kunna beskriva såväl intervjun som analysen så detaljerat som möjligt, allt 

för att andra ska ges en förförståelse hur studien har genomförts. Kihlström ( 2007) och 

Bjereld et al (2012) menar att andra forskare ska kunna göra om studien och komma fram till 

samma resultat så har studien en mycket hög giltighet. Lantz (2013) påpekar också att det är 

viktigt att forskaren tänker till om studien verkligen har undersökt vad som ska undersökas.  

Öberg (2011) påpekar att det kan bli problem om respondenterna berättar en berättelse för mig 

som inte stämmer med deras egen verklighet. Om de istället väljer att berätta en historia som 

har förskönats från deras sida har studien en låg giltighet. Jag var mycket noggrann och 

informerade dem om att bara berätta från sin egen erfarenhet utan att fabrisera information på 

något sätt. Respondenterna kände inte mig sedan tidigare vilket ledde till att det inte fanns 

någon form av maktposition från min sida.  

Vi hade därmed inte byggt upp någon, varken positiv eller negativ, relation utan berättelserna 

var helt opartiska. Däremot är jag inte på någotvis en van forskare som jobbat med 

livsberättelser sedan tidigare. Studiens giltighet har med forskningsreslutatet konistens att 

göra (Kvale & Brinkmann, 2014). Finns det en möjlighet att en annan forskare som gör om 

samma studie kommer fram till samma resultat? Jag anser att den finns. Forskaren skulle 

komma fram till samma resultat om de lyssnar till dessa personer men det skulle nog bli en 

liten skillnad eftersom personerna har fått berätta för mig tidigare. De skulle troligen berätta 

mera utförligare på varje fråga. 

Alla berättelser spelades in på en digitalfilmkamera, vilket ledde till att ingen viktig 

information försvann. Jag använde endast ljudfilen. Alla fyra etiska kraven efterföljdes och 

därmed har studien giltighet ytterligare ökat (Bjereld et al 2012).  
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4.6 Etiska överväganden  
I följande kapitel redovisas vilka etiska regler en forskare måste följa. Dessa är tagna ur 

Vetenskapsrådet (2011).  

 

Att få möjligheten att genomföra olika former av forskning är viktigt för vårt samhälle men 

ställer också höga krav på forskaren. Forskning driver samhället framåt och nya idéer skapas 

för att utvecklingen för samhället blir bättre. Respondenten får aldrig känna sig kränkt eller på 

annat sätt känna att sitt privatliv blir offentligt för andra. Just av den anledningen har 

Vetenskapsrådet (2011) skapat etiska villkor som forskare måste följa. Dessa villkor bekräftas 

också av Kvale och Brinkmann (2014). För att genomföra denna studie använde jag de fyra 

huvudkraven vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Det första kravet var information. Båda personerna i studien fick ett 

missivbrev hemskickat till sig. Där skrev jag varför studien skulle genomföras. Nu kunde de i 

lugn och ro fundera om de ville delta eller avbryta. Om de inte förstod brevet fick de en 

möjlighet att kontakta mig innan vi träffades. Enligt Vetenskapsrådet (2011) har personerna 

också rätt att få reda på alla olika delar som finns i studien. Varför studien gjordes samt att den 

kommer att läggas ut på Internet. Risken fanns att personen upplevde att hen har blivit 

påtvingad ett deltagande. Som forskare och äldre än respondenterna kan en maktposition 

uppstå till respondentens nackdel. Detta tog jag i beaktning. Jag påminde dem om att de 

kunde avbryta intervjun när de ville samt att de endast behövde svara på de frågor som de 

ville besvara och de fick upplysningen att deras svar låg till grund för denna studie. Denna 

information fick de även när jag pratade med dem i telefonen men de fick båda en påminnelse 

vid själva intervjutillfället. Vetenskapsrådet (2011) skriver om samtyckeskravet, vilket innebär 

ett ömsesidigt förtroende till att de gör detta frivilligt. Jag upprepade detta flera gånger för 

dem att de endast behövde berätta det som de själva ville. Respondenterna fick reda på det 

första gången via telefonkontakten, sedan genom missivbrevet och sista gången vid 

intervjutillfället. Öberg (1997) påpekar att personer har gett sitt samtycke till att berätta om 

sitt liv och inte till att bli feltolkade eller felciterade. Jag fick vara mycket noga när jag skrev 

ner studiens resultat och kontrollera citaten flera gånger. Båda var över 18 år och ingen var 

omyndigförklarad så deras egna beslut gällde. Vetenskapsrådet (2011) skriver även om 

konfidentialitetskravet. Detta krav var otroligt viktigt. Dessa personer måste skyddas så att 

ingen kan spåra vilka de var. Att jag fick lyssna till deras berättelser var ett stort förtroende för 

mig eftersom de utlämnade en viktig del av sitt liv till mig och denna studie. Därför var det 

extra viktigt i en livsberättelse att hålla personen anonym då det var en annan människas liv 

det handlade om, vilket Öberg (2011) var noga att påtala. Jag döpte om samtliga personer och 

skolor så de fick fingerade namn Respondenterna heter inte Tobias och Tina i verkligheten 

samt att Xskolan och Yskolan heter någonting annat. I studien förstår man genom namnen 

vilka kön personerna har men deras riktiga namn nämns aldrig. Namnen på var de bor nämns 

inte heller utan jag valde att skriva staden och småstaden. Alla filer som jag spelade in på min 

digitalfilmkamera samt dokument som skrevs låstes in i förvar så ingen obehörig kom åt dem. 

Det var inte enkelt att garantera anonymitet när man använde livsberättelser men min största 

övertygelse var att om respondenterna fick fiktiva namn kunde de skyddas. Jag valde att 

utelämna vissa detaljer som annars hade lett till att personerna hade kunnat spåras. Det sista 

av Vetenskapsrådet (2011) fyra krav är nyttjandekravet. Detta betydde att den empirin jag 

hade samlat in fick inte föras vidare till andra. Själv fick jag endast använda den vid detta 

tillfälle och inget annat. Detta medförde att materialet inte fick användas vid senare 

granskning utan medgivande från båda respondenterna. Det var mycket viktigt hur jag 



 

19 

 

förvarade någon annans berättelse. Det var deras liv det handlade om. Allt material kommer 

att strimlas när uppsatsen har blivit godkänd. 
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5 Resultat och sammanfattning 
I det här kapitlet kommer Tobias och Tina berättelse att stå i centrum. De är före detta elever 

som berättar om sina erfarenheter från skollivet och sina tankar om densamma. Först kommer 

jag att presentera dem för att sedan fortsätta med resultatet uppdelat i sex olika avsnitt. Dessa 

är tiden i grundskolan, inskrivningen i grundsärskolan, livet i grundsärskolan – exkluderad 

eller inkluderad, tankar om friheten i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och till sist tankar 

om framtiden. För att få med Tinas och Tobias sinnesro valde jag att skriva suckar, skratt och 

pauser i parenteser.   

5.1 Presentation av Tobias och Tina 
Tobias kom till Sverige när han var sex år gammal. Idag är han 23 år och har avslutat sin 

skolgång i gymnasiesärskolan för ett par år sedan. Han bor fortfarande kvar hemma hos sina 

föräldrar i en liten småstad. Han jobbar som vikarie inom matvaruindustrin och hoppas få fast 

jobb inom ett par månader. Det skulle vara en dröm som går i uppfyllelse för honom. Tobias 

stora dröm är att få jobba inom musiken men tyvärr kunde han inte välja det programmet på 

gymnasiet.  

Tina är 22 år och har idag fast jobb inom tryckeribranschen. Gymnasiesärskolan slutade hon 

för ett par år sedan. Hon bor fortfarande hemma hos sina föräldrar i en småstad men vill gärna 

skaffa sig en egen lägenhet inne i staden någon mil därifrån. Hon drömmer fortfarande om att 

få bli undersköterska inom äldreomsorgen. När hon skulle välja till gymnasiet fanns det ingen 

gymnasiesärskola som hade det programmet, så hon fick välja ett annat program som fanns.  

5.2 Tiden i grundskolan 
Både Tina och Tobias såg fram emot skolstarten med en blandning av skräck och förtjusning. 

Tina var mycket blyg men fick lätt kompisar som hon kunde leka med. Hon tycker om skolan 

redan från andra dagen. ”Skolan var rolig (skratt)”. Eftersom hon själv aldrig skulle söka 

kontakt med andra, var det kompisar som tog kontakt med henne ”Nej jag skulle aldrig börja 

leka med andra”. För Tobias är det svårare, han kan inte det svenska språket och minns att 

ingen pratar med honom eller försöker få hans uppmärksamhet. Fast å andra sidan kan han 

inte kommunicera med dem heller så det gjorde ingenting. Han vet endast sitt namn, Tobias. 

Han är hela tiden rädd för att någon ska försöka prata med honom och han inte kan svara dem. 

Efter ett tag kan Tobias göra sig förstådd men under tiden har det uppstått flera bråk och andra 

konflikter på grund av språket. Att alltid göra sitt bästa hjälper honom genom den svåra tiden 

tills det att han kan prata lite med kamraterna. Det är viktigt att alltid göra som läraren säger 

eller gör, men så svårt det är när man inte kan alla svenska ord. Tobias har genom hela sitt liv 

levt att man alltid måste försöka vara glad och snäll gentemot andra. Han är hela tiden nyfiken 

på nya upptåg som han kan delta i. ”Jag har alltid varit en människa som tycker om att skoja 

och ha roligt. Att få skratta ihop med andra är roligt (skratt).” Även Tina får ofta höra detta 

och gör sitt bästa. Båda tycker om att ha roligt i skolan.  

Ingen av dem får extra hjälp och lektionerna är mycket svåra. Provresultaten är inte heller bra. 

Lärarna blev både positiva och negativa förebilder för dem. Tobias minns en lärare på 

högstadiet ”Han accepterade mig för den jag var och flera av hans lektioner låg på min nivå. 

Han var rolig.” De kan skratta ihop och byter ofta skämthistorier med varandra. När han 

jämför uppgifterna med kompisarnas är deras mycket svårare. Tinas lärare på högstadiet kan 

hjälpa de som är svagare och det tycker hon om. Hon har hela tiden samma uppgifter som sina 

kamrater, vilket är bra men resultaten är mycket dåliga.  
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Tobias tycker att hans böcker i engelska är svåra men detta vågar han aldrig ifrågasätta – då 

kanske han får gå ifrån ner till grundsärskolan på den lektionen också. Tina har samma böcker 

som sina kamrater. Även hon tycker att böckerna alltid är svåra. 

Sammanfattning: Båda två tycker om att börja skolan men är rädda att ta kontakt med andra 

kamrater. I skolan ska de båda göra sitt bästa och inte ifrågasätta läraren. De försöker att ha 

roligt. De får ingen extra hjälp i sina respektive klasser och provresultaten är inte bra. 

Lärarnas arbetssätt är mycket avgörande för deras progression i lärandet. Att lärare försöker 

göra anpassningar för Tobias tycker han är bra men Tina vill inte ha det så. Hon vill vara som 

alla andra.  

5.3 Inskrivningen i grundsärskolan 
Det är först i de högre åldrarna de blir inskrivna i grundsärskolan. Tina skrivs in när hon 

börjar årskurs sex medan Tobias skrivs in i årskurs sju. De får vara med på möten men ingen 

frågar om deras egen önskan. Båda besluten tas utan deras medverkan. De har haft problem i 

vissa ämnen och svårt att hänga med i undervisningen och utifrån detta har de blivit inskrivna 

i grundsärskolan. Tinas situation skiljer sig ifrån Tobias. Hon får vara tillsammans med sin 

klass och Tobias måste gå ner till en annan byggnad där grundsärskolan bedriver sin 

undervisning. Tina väljer att det får bli hennes och lärarnas hemlighet, att hon är inskriven i 

grundsärskolan. Hennes hemlighet avslöjas aldrig medan lärarna högt, och inför Tobias 

kamrater, säger till honom att han får gå ner till grundsärskolan. ”Hade jag kunnat (suck och 

paus) hade jag bara försvunnit från rummet där jag satt tillsammans med mina kamrater.”. 

Tobias skäms och känner sig så annorlunda och åsidosatt att han blir arg och besviken. Allt 

roligt har försvunnit. Detta minne bär han alltid med sig, hur han blir utsatt men även stöttas 

av kamraterna. Flera gånger säger de till honom ”skit i att gå ner, stanna kvar istället.” 

Sammanfattning: De skrivs in i grundsärskolan först i högre åldrar och ingen lyssnar till deras 

åsikter om grundsärskolan. Båda två har svårt att hänga med i undervisningen och de är 

övertygade om att det är anledningen till varför de skrivs in i grundsärskolan. Tina får vara 

kvar med sin klass medan Tobias måste gå iväg från sina kamrater till en annan byggnad. 

Ingen av dem vill egentligen avslöja att de är inskrivna i grundsärskolan.  

5.4 Livet i grundsärskolan – exkluderad eller inkluderad 
Tobias och Tinas berättelser om en exkluderad eller en inkluderad under sin skoltid är så olika 

men ändå så lika. De är lika eftersom de inte vill bli avslöjade att de är inskrivna i 

grundsärskolan. Tina är inskriven i grundsärskolan men är inkluderad med sina kamrater på 

grundskolan. Hon lever hela tiden med den hemligheten att hon är inskriven i grundsärskolan 

och Tobias har hela tiden tanken på att om han inte presterar under en lektion kan de hota 

honom med grundsärskolan. Tobias går iväg till en annan byggnad i området. Han får hjälp av 

”speciella lärare” i de ämnen han har problem med. Här får alla extra hjälp, inte bara Tobias. 

Lärarna är snälla och rättvisa och vill han inte ha hjälp går de vidare till någon annan istället. 

Tina får också extra hjälp av en elevassistent men får vara kvar i sin klass. Hon känner sig 

annorlunda under hela högstadiet fast ingen vet om att elevassistenten finns där för hennes 

skull ”Konstigt att jag kände mig konstig.” 

Att misslyckas på alla proven hela tiden gör Tina besviken och ledsen. Hon minns att hon 

alltid har varit dålig på proven. ”Jag gillade aldrig de (paus) svåra proven”. Hon får samma 

uppgifter och prov som sina kamrater, trots att hon är inskriven i grundsärskolan. Läraren 

bedömer henne på andra kriterier, de för grundsärskolan ”Det var skönt att de andra inte 
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visste.”. Inga hjälpmedel som inte kompisarna får, får inte heller Tina. Tina är noga med att 

inte använda mera hjälpmedel än sina kamrater. Hon vill inte sticka ut att hon är sämre än 

dem. Idag är hon mycket glad att hon inte behövde gå ner till huset som grundsärskolan låg i. 

Det är mycket obehagligt om alla kompisarna vet att hon inte är som dem. ”Tänk om de visste 

att jag var dummare än dem (suck och paus). Tänk om de visste att jag inte var normal”. 

Tobias får inte vara glad och berätta roliga skämthistorier eftersom de andra eleverna i 

grundsärskolan kan bli ledsna och arga på honom. Trots detta försöker han skämta och skratta 

mycket. Det händer flera gånger att han hamnar i bråk eftersom de inte förstår vad han menar 

”Många slog mig när jag försökte skämta till det (suck).” Ibland är det av ren besvikelse han 

bråkar eftersom han aldrig skulle bråkat med sina riktiga kamrater på det sättet. De tycker om 

honom. Tina älskar sina kamrater men även lärarna. Tina säger ”Kompisarna var det bästa. De 

har gett mig så härliga minnen (skratt)”. 

Tina vill inte avvika och i år sju görs klasserna om. Nu får man välja en kompis som man vill 

ha i sin klass. Hon är också med på alla gemensamma aktiviteter som skolan ordnar. Om det 

blir mycket folk omkring henne upplever hon att det blir jobbigt men hon genomför det ändå. 

Hon vill inte vara annorlunda. Tina har ingen aning om vad det är för elever som går i 

grundsärskolan. Hon behöver aldrig gå dit och det är hon glad för idag. ”Jag behövde aldrig 

gå dit (paus) och var heller aldrig där.” 

Under lektionerna studerar både Tina och Tobias i sina läroböcker. Tobias tyckte att böckerna 

i grundsärskolan är lite för lätta för honom och de handlar ofta om saker han inte tycker om. 

Hans intresse kommer aldrig upp som ett val under lektionerna. Enligt honom själv kan det 

bero på att han inte är där så mycket. När han är på grundskolan tycker han inte om när de 

pratar till honom som om han är ett barn. Detta vågar han aldrig ifrågasätta – då kanske de 

skickar ner honom till grundsärskolan istället. Tina älskar idrott men får bara utföra idrotten 

när schemat visar dessa lektioner. Hon arbetar gärna mera med det ämnet men det är fröken 

som bestämmer vad de ska göra.  

Tina påpekar att det finns både justa lärare och de som inte alls är bra. De som inte är bra 

försöker hon glömma bort. En bra sak som en lärare gör är när det uppstår ett bråk och läraren 

går emellan. ”Det tycker jag är en bra lärare.” En bra lärare enligt henne är snäll och just. 

Läraren ställer upp för människor som kanske inte kan försvara sig själva samt att läraren 

visar sitt intresse att pratar med elever som sitter själva i korridoren. Tina har svårt att komma 

på något tillfälle när en lärare är dåligt, förutom då de delade ut alla de där proven hon aldrig 

tyckt om. ”Usch (paus) alla de där svåra proven.”  

Sammanfattning: Tina lever med en hemlighet och hennes klass får tillgång till en 

elevassistent till skillnad från Tobias som måste gå iväg till en annan klass för att få sin 

undervisning. Trots det känner sig Tina annorlunda än sina kamrater. Tobias känner också ett 

utanförskap när han inte får vara tillsammans med sina kamrater. Eleverna i grundsärskolan 

förstår inte honom och han hamnar ofta i bråk. Båda använder böcker för att studera i. Deras 

intresse används aldrig för att höja motivationen. Lärarna är justa och hjälper dem på bästa 

sätt. Det som de båda minns som negativt är att alla provresultaten alltid är dåliga. 

5.5 Tankar om friheten  
Tobias är alltid inomhus i grundsärskolan och vägrar gå ut. Han är rädd att någon ska se 

honom med ”vuxna som ledsagare”. Då tänker han på sina kamrater som går ner till byn och 

handlar godis och läsk. De vuxna bestämmer allt i grundsärskolan och det är bara att 
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acceptera. Tina upplever att det är relativt fritt under rasten och hon får möjlighet att gå runt i 

skolan tillsammans med sina kamrater. De delar skämt men även tråkigheter som vänner. Att 

det finns vuxna ute tycker hon känns tryggt. I gymnasiesärskolan blir det ännu mera frihet så 

de kan gå och handla i en stor galleria som ligger i närheten till skolan. Tobias har däremot 

svårigheter att umgås med sina kamrater eftersom inte rasterna mellan grundskolan och 

grundsärskolan har samma tider. Han vill inte att de ska komma ner till honom på 

grundsärskolan eftersom han skäms för att vara i samma lokaler som enligt honom ”de 

konstiga”. Han förstår att han missar mycket som hans kompisar gör. De får möjligheten att 

gå omkring utan att behöva berätta för en vuxen vart de går. 

Än idag tänker Tobias över vad som kunde ha blivit om han inte hade behövt gå iväg till 

grundsärskolan. ”Jag hade varit en helt annan person idag (suck)”. 

Sammanfattning: Det är stor skillnad på friheten mellan grundskolan, grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan. Tobias upplever att han skäms och hans frihetskänsla blir inskränk. Han 

inte vill gå ut på raster och han vill inte att hans kamrater ska komma ner till honom. Tina 

däremot umgås hela dagarna med sina kamrater och känner en trygghet hos dem under 

rasterna. Under gymnasietiden blir det friare.  

5.6 Gymnasiesärskolan 
Gymnasiet anser de både är en misslyckad tid. Ingen av dem får möjligheten att söka till det 

programmet de önskar under sin gymnasietid eftersom programmen är relativt begränsade. De 

känner sig båda misslyckade som personer och är övertygade om att deras liv hade sett 

annorlunda ut om de fått söka efter sitt intresse. De känner sig utanför sin kompissfär när de 

inte får möjligheten att följa med till de andra skolorna och få information. Tobias vill inte 

berätta för sina kamrater att han ska praktisera på ett särgymnasium som inte ens har det 

önskemål han är intresserad av, nämligen musiken. Tina vill jobba med människor men får 

inte heller välja det programmet eftersom det inte finns på det särgymnasiet. ”Att få jobba 

med människor är fortfarande min dröm (paus)” säger hon. Tina menar om hon fått en 

assistent hade hon klarat gymnasiet. Hon är också övertygad hur skolan kan bli bättre. Genom 

att låta en elev som henne fortsätta ha sin assistent genom hela gymnasietiden som stöttning. 

Tyvärr minns inte Tobias de fyra åren på gymnasiet som ett bra minne. Trots detta är 

kamraterna bra och skoltiden är mycket friare. Lärarna behandlar honom som vuxen vilket är 

en stor fördel. Tina däremot tror att folk har dömt henne för att hon gått på en 

gymnasiesärskola. Hon har fått en stämpel på sig genom att vara annorlunda.  

Både Tina och Tobias två lyser upp när de pratar om sin student. Berättelserna stämmer bra 

överens med varandra förutom att Tina får ett stipendium för att varit den bästa kompisen. 

Studentdagen består av en gemensam frukost tillsammans med lärarna och andra elever. Efter 

frukosten går de ut på en stor altan och sjunger flera fina låtar inför alla människor som väntar 

på dem. Där finns familj och andra vänner. Sedan får de presenter, fina skyltar, blommor och 

härliga mjuka djur runt halsen. Efter det bär det iväg hemåt för att fira tillsammans med 

familjen. ”Innan vi åkte hem körde pappa mig i hans fina bil i staden (skratt). Jag skrattar och 

är glad precis som alla andra (skratt och paus)” menar Tina. Även Tobias har samma 

upplevelse ”När pappa körde mig i den fina bilen kände jag mig fri och lycklig (skratt). Nu 

var det äntligen över (skratt).” 

Ingen av dem går på den gemensamma balen alla gymnasieskolor har. Detta är någonting som 

de båda ångrar idag.  
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Tina: Det enda jag ångrar med studenten är att jag inte var med på balen (suck). Det hade nog varit 

roligt och spännande men tänk om någon hade presenterat mig att jag kom från Yskolan. Den risken 

ville jag inte ta (suck och paus). Det var en av anledningarna varför jag inte gick på balen.  

Sammanfattning: De anser att gymnasiesärskolan bör utvecklas för att passa elever som varit 

inskrivna i grundsärskolan. Båda deras drömmar har spruckit på grund av att skolan har 

saknat program som passat för dem. De har dock anpassat sig och valt utbildning på de 

program som finns. Lärarna är bra och de har en stor frihet. Studenten blir ett mycket fint 

minne för dem båda. Tyvärr går de aldrig på den gemensamma balen och det är någonting de 

båda ångrar. 

5.7 Tankar om framtiden 
Båda två ser ljust på framtiden. Ingen av dem vill studera vidare men Tina använder sina 

kunskaper hon lärde sig under gymnasietiden. Deras drömmar om yrkeslivet gick inte i 

uppfyllelse men båda är glada att skoltiden är över.  

Tina: Träffar jag någon som jag känner berättar jag aldrig att jag har gått på Yskolan. Det finns alltid 

en möjlighet att de kollar upp vad det är för en skola och jag vill inte de ska få veta. Jag ljuger att jag 

gick på den kommunala Xskolan istället. 

Tobias anser att man får lägga skoltiden bakom sig för att orka gå vidare. Många svåra 

minnen sköljer över honom men att anpassa sig till vuxenvärlden har hjälpt honom genom 

skoltiden. 

Sammanfattning: Båda ser ljust på framtiden och vill lägga skoltiden bakom sig. De försöker 

anpassa sig till vuxenvärlden istället nu. 
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6 Diskussion 
Under denna rubrik kommer studiens resultat samt metod diskuteras. Resultatet diskuteras i 

relation till tidigare forskning och resultatet i föregående kapitel. Det finns även en 

sammanfattning och förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion  
Jag ville att respondenterna skulle få prata fritt och uttrycka sig från sin egen verkligenhet om 

olika upplevelser för att skapa sina berättelser. Det var före detta elever som skulle berätta om 

sin skolgång och då föll valet på livsberättelse ganska tidigt. Det är någonting som de ska göra 

muntligt så därför valde jag bort enkät och observation. Inte någon av de två metoderna skulle 

uppfylla studiens syfte. En muntlig metod blir lättare då personen kan berätta för mig direkt 

att hen exempelvis inte förstår frågan.  

En av utmaningarna i dessa intervjuer var om de plötsligt inte ville prata längre men inte ville 

avsluta berättelsen. Respondenten kanske ville börja prata om någonting annat som inte var 

relevant för studien och då fick jag vara beredd på att försöka föra intervjun framåt i den 

riktningen som var studiens mål. En annan utmaning var att åka hem till en för mig helt okänd 

person. Jag visste ingenting om personen men valde trots det att komma in i hans privata hem. 

Jag trodde först att det skulle bli svårt att intervjua personer med intellektuell 

funktionsnedsättning men det fungerade alldeles utmärkt. Vi hade inga som helst 

språkförbristningar och respondenten förstod mina frågor. Det fanns många frågor som 

egentligen skulle kunna lösas med metoden enkät istället. Att få frågor hemskickade till Tina 

och Tobias och de kan fylla i dem när det passar dem själva hade varit en bra lösning för Tina. 

Hon ville inte bli avslöjad inför någon med sina svar. Då hade hon kunnat fylla i svaren i sitt 

rum när det passade henne. I Tobias fall hade inte jag behövt åka ut till en okänd person och 

intervjua honom. Tyvärr vet jag inte om personerna hade förstått mina frågor eller hur många 

frågor de hade orkat besvara. Sedan är det alldeles för lite med endast två deltagare i en enkät. 

Observation var inte heller genomförbart eftersom de int längre gick i skolan utan jobbade. 

När frågorna konstrueras använder jag ett par områden som kompletteras av ett flertal 

följdfrågor, allt för att hjälpa personen att hålla fokus kring en händelse eller en känsla. 

Frågorna kunde upplevas enkla men respondenten förstod omgående vad jag menade och 

svarade på dem. Alla fick samma inledning på intervjun, då jag vill öka associationerna kring 

deras skolgång. Inledningsvis fick de frågan ”Vill du berätta om…” allt för att berättelsen ska 

få sin början. Även i avslutningen fick de samma fråga för att förstå att intervjun snart var 

slut. För att säkerställa om jag uppfattade alla svaren rätt, frågade jag personen flera gånger 

om jag tolkade dem korrekt eller om personen menade just på det sättet jag bedömde. Det 

visade sig vara mycket bra att börja med den frågan. Det gick mycket bättre för de intervjuade 

personerna att fortsätta prata. Tobias pratade länge själv utan att jag behövde hjälpa till med 

någon följdfråga medan Tina behövde frågorna mycket tätare. Att göra en livsberättelse var 

intressantare än en vanlig intervju. Jag hade läst forskare som gjort detta innan och jag tyckte 

att de fick fram en annan form av empiri än genom en vanlig intervju. Detta tyckte jag även 

att denna studie fick. En helt vanlig intervju med direkta frågor, även om de är öppna, inom 

vissa områden hade inte gett studien den empirin som det nu blev. Studiens empiri innehåller 

känslor blandat med fakta vilket lyfte diskussionen. Tobias intervju tog en timme medan Tinas 

endast tog 45 minuter. Det kan tyckas vara kort tid att berätta om hela sin skolgång men båda 

respondenterna visade klart och tydligt att de var klara och därmed att de inte ville prata 
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längre. Jag uppmärksammade också att det mesta de berättade om var från när de var tolv år 

tills de slutade skolan. Det var inte mycket som rörde sig om de lägre åldrarna.  

Efter jag hade transkriberat livsberättelser skickade jag inte ut dem till Tobias eller Tina för 

godkännande, utan arkiverade dem på ett säkert ställe. Det kan nu i efterhand kanske 

uppfattas att jag tog ett beslut för dem där de själva inte fick vara med att bestämma över sina 

egna liv. Min tanke var att det skulle bli för komplicerat att förstå alla konstiga tecken men 

egentligen är det inte mitt beslut utan deras. Det är samma tanke och tillvägagångssätt som 

alla andra vuxna har behandlat dem. Jag utsatte dem för precis på samma behandling som de 

båda berättade om som när vuxna bestämmer över deras liv och de fick inte vara med och 

bestämma hur de ville ha det.  

När det gäller studiens forskaröversikt upptäcker jag nu i efterhand att de flesta är från 

västvärlden. Självklart kom forskare fram till olika resultat beroende på var i världen de 

befann sig, men de var ganska samstämmiga. Om jag istället hade valt forskare från andra 

delar i världen kanske diskussionen och därmed studiens resultat sett annorlunda ut. Länder 

med god ekonomi har självklart lättare att investera så skolan passar eleven med tanke på 

lokaler och olika hjälpmedel till skillnad från länder med dålig ekonomi där skolan hela tiden 

måste spara. Men man kan även fundera över om länder med sämre ekonomi kanske istället 

har det naturligt att alla elever samsas i samma lokaler. Tittar vi istället vilken betydelse 

urvalet hade för min studie får jag vissa funderingar. Jag valde äldre personer som fick berätta 

sin livsberättelse för mig och de kunde även ta med sina erfarenheter från arbetslivet in i 

studien. Om jag istället hade pratat med elever i lägre årskurser kanske de inte hade varit så 

besvikna på sin skolgång. De kanske inte hade upplevt lika mycket, och troligen inte haft så 

mycket erfarenheter som de äldre personerna hade. Det är kanske lättare för en äldre person 

att ha förmågan att prata djupare om sina erfarenheter och känslor än en yngre person.  

När jag läste olika forskare var de relativt överens om inkludering i skolan var att föredra. 

Detta ledde först till en negativ bild för den svenska grundsärskolan hos mig. Det blev sedan 

svårt för mig som forskare att försöka hitta positiva exkluderingar, för de fanns ju helt klart, 

men det negativa vägde över. Som forskare ska man behålla sin neutralitet men man 

ifrågasätter sin egen förmåga att faktiskt skriva om positiva händelser som andra forskare 

också har hittat.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 En berättelse om trygghet och normalisering  
Det som jag ser som det starkaste i bådas berättelser är att såväl Tobias som Tina vill vara som 

vilken skolungdom som helst. De vill inte på något sätt avvika ifrån en norm de själva har satt 

upp. Båda två försökte alltid vara skötsamma och duktig. I den normen finns inte 

särskolebegreppet med. Tobias berättelse beskriver en pojke som är glad och lycklig i skolan 

men blir en annan i grundsärskolans lokaler. Tina lever med en hemlighet som inte på något 

sätt får avslöjas. Den mest påfallande i berättelserna är Tinas version om sin medverkan till 

balen.  

Tina: Det enda jag ångrar med studenten är att jag inte var med på balen. Det hade nog varit roligt och 

spännande men tänk om någon hade presenterat mig att jag kom från Yskolan. Den risken ville jag 

inte ta. Det var en av anledningarna varför jag inte gick på balen. 

Jag tolkar detta som Mineur ( 2013) samt Scholl och Mooney (2004) skriver att elever i 

grundsärskolan ogärna berättar om sin inskrivning. De vill inte att det ska uppstå 
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missuppfattningar men även att de vill vara som vilka människor som helst. Detta stämmer in 

på Tinas verklighet. Under hela berättelserna blir det tydligare att just tillhörigheten är ett 

problem för båda eleverna. Tobias är otrygg i grundsärskolan och är ofta inblandad i bråk. När 

han är i grundsärskolan spelar han en annan roll än på grundskolan. Detta har även Mineur 

(2013) hittat vad gäller om trygghet och hur elever spelar olika roller i olika skolformer. 

Författaren menar att detta beror på tryggheten som finns i varje skolform. Jag uppfattar att 

Tobias känner sig trygg med grundskolan men inte i grundsärskolan. Tobias får inte vara den 

glada killen längre. Aspelin (2013) påpekar att elev som känner skam får svårt att ta till sig 

kunskap. Författaren menar att det är av största vikt att en elev har en grundtrygghet och tilltro 

till den svenska skolan. Här finns en möjlighet för speciallärarprofessionen att finnas till för 

en elev med intellektuell funktionsnedsättning som är inskriven i grundsärskolan men som vill 

genomföra sin skolgång tillsammans med kamraterna i grundskolan. Specialläraren ska finnas 

som ett stöd till den ordinarie läraren under lektionen. 

Det som både Tina och Tobias pratar mest om är hur det är eller upplevs att vara annorlunda. 

De vill vara som alla andra. Detta resultat kom även Scholl och Mooney (2004) fram till i sin 

studie. Tobias och Tina menar att de endast är trygga på grundskolan. Trots att grundsärskolan 

är en mycket bra och kan ge trygghet enlig Mineur (2013) så är det inte de erfarenheter som 

dessa elever har upplevt. Båda två anser att skolan har inverkat mycket på deras liv som de 

lever idag. Tina känner sig utanför och som om livet satte ett stopp för henne när hon inte fick 

söka till gymnasiet ihop med sina kamrater.  

Tobias menar att han får ta det liv som är menat för honom. Han var ju inte som alla andra 

enligt honom själv. Det är just detta som Aspelin (2013) skriver om - skammen. Känslan att 

inte kunna vara den man vill vara. 

Tina skäms fortfarande och väljer att bevarar sin hemlighet. Hon talar inte om att hon gått i 

grund – eller gymnasiesärskola. Om hemligheten skulle röjas skulle det bli mycket obehagligt 

för henne menar hon. Detta har även Mineur (2013) kommit fram i sin studie, elever vet att 

det är en tydlig skillnaden på dessa skolformer och flera skäms för grundsärskolan. Både hon 

och Tobias vill bara få tillhöra en vanlig klass precis som Mineur (2013) skriver och få vara 

de personer som det är. Groth ( 2007) påpekar också att elevena vill vara som alla andra. I 

Tinas berättelse påpekar hon att personer blir kränkta och mobbade eftersom de har gått i 

grundsärskolan. Enligt Mineur (2013) och Hannes et al. (2012) är detta ingenting ovanligt för 

grundsärskoleelver. Författarna tillägger också att ibland kränker några lärare dessa elever. 

Detta menar även Hugo (2011) förekommer i den svenska skolan. Han menar att en lärare 

måste tycka om sina elever och bry sig om dem. Även Christiansson-Banck (2013) påpekar 

att lärare som bryr sig om och hjälper sina elever ses som en positiv förebild. Båda har träffat 

snälla lärare som har hjälpt dem under skoldagen.Såväl Tina som Tobias har goda förebilder. 

Tobias berättar att lärarna i grundsärskolan är bra och man får den hjälp man behöver. De 

respekterar hans studiegång samt om han vill vara ifred låter de honom vara det. Tina tycker 

att lärare som ställer upp för svaga elever är bra. Dock kan man förstå att inte Tobias tyckter 

om att bli utsatt när läraren påminer honom om tider han ska gå iväg. Detta skedde inför hans 

kamrater. Återigen är det skammen som blir mest tydlig enligt Aspelin (2013). Författaren 

påpekar att en person som blir exluderad kan det lätt försämra en persons självkänsla. Detta 

bekräftar även Bartholdsson ( 2008). För Tinas del går det bra och hemligheten röjs aldrig. 

Hennes självkänsla växte istället. Däremot skulle det underlätta för såväl Tina som Tobias om 

speciallärare blir ett naturligt inslag under lektionerna. Specialläraren kan stötta 
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undervisningen till elever med intellektuell funktionsnedsättning samt blir ett naturligt inslag i 

klassrummet. Ingen elev behöver känna sig som annorlunda och avvikande.  

Molin (2004) skriver om elever inom grundsärskolan som inte blir inbjudna till gemensamma 

aktiviteter, men det gällde inte i Tinas fall. Hon är alltid tillsammans med sina kamrater och 

gör samma saker som dem. Däremot tycker Tobias att han känner sig utanför när hans 

kamrater gör saker han inte får ta del av.  

Szönyi (2005) menar också att placeringen av elevernas lektionslokaler skickar vissa signaler 

till samhället. Både Tina och Tobias nämner att det finns andra byggnader för elever i 

grundsärskolan. Dessa byggnader ligger i samma område som den vanliga skolan men en bit 

bort. För dem är det otryggt att gå till den byggnaden. Författaren såg i sin studie att 

skolledningen inte tog hänsyn till varken vårdnadshavare eller elevers åsikter. Detta är 

ytterligare ett exempel på att Salamanca (Unescorådet, 2/2006) samt FN:s Barnkonvention 

inte alltid efterföljs (Socialdepartementet, 2008). Författaren menar att det får en negativ 

inverkan på eleverna som dagligen går i skolan men även andra elever som får gå ifrån sina 

klasser precis som Tobias som blir arg och besviken. Szönyi ( 2005) anser att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning inte ens finns på den vanliga skolan gör någonting med 

andra eleverna som anser att de andra eleverna med intellektuell funktionsnedsättning inte hör 

hemma i deras skola. Både Tina och Tobias menar att de själva inte hör hemma i den andra 

byggnaden och absolut inte tillsammans med de andra eleverna som går där. Enlig dem själva 

är de inte alls så ”dumma” som eleverna med intellektuell funktionsnedsättning i 

grundsärskolan. Att placera en speciallärare i elevens klassrum leder till att eleven inte 

kommer att exkluderas.  

6.2.2 Inkludering eller exkludering 
Båda berättelserna beskriver samma historier men ändå så olika. Å ena sidan berättar Tina om 

en lyckad inkludering med många skratt och minnen. Å andra sidan berättar Tobias hur han 

får kämpa för att få behålla sina kamrater. När jag lyssnar på dem förstår jag vilken stor 

skillnad det gör för eleverna vilken placering de får i skolvalet. Unescorådet ( 2/2006) påpekar 

vikten av att lyssna till eleven samt att låta elever påverka sin utbildning med de medel som 

finns för dem.  

Tina upplever en lyckad inkludering genom hela sin grundsärskoleperiod. I Tinas fall har 

grundsärskolan ställt upp på ett positivt sätt. Trots att hon är inskriven i denna skolform går 

hon tillsammans med sina kamrater i grundskolan och blir bedömd utefter grundsärskolans 

kursmål (Skolverket, 2011a). För henne hade det underlättat om lärarna hade haft en 

speciallärarutbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Då får hon samma 

lärare som sina kamrater men bättre anpassad till hennes nivå. Däremot får hon hela tiden leva 

med en lögn och det har säker varit svårt. Det är lätt att försäga sig så att hennes hemlighet 

kommer ut. Savaria et al (2011) påpekar att elever med intellektuell funktionsnedstättning har 

rätt att vara inkludera i grundskolans undervisning vilket också sker för Tina. Tobias däremot 

upplever både en inkludering men även en form av exkludering. Det beror på vilket håll man 

ser det. Sett från grundsärskolan blir han inkluderad i flera av grundskolans ämnen men från 

andra hållet exkluderades han. Han blir utstött från sina kamrater mot sin vilja och även från 

kamraternas önskan. Tobias får aldrig samma möjlighet som Tina att stanna kvar i sin klass. 

Savaria el al (2011) menar att en elev kan känna ett visst utanförskap om man exkluderas från 

sin vanliga omgivning. Groth (2007) påpekar att den svenska skolan ofta delar upp elever i 

mindre grupper. Här finns två olika exempel på inkludering respektive exkludering. Tobias får 
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gå iväg till grundsärskolan, vilket är den vanligaste exkluderingen. En speciallärare i samma 

klassrum som Tobias hade ökat hans inlärning av olika ämnen. Han fick ofta gå iväg men 

istället borde en speciallärare stötta både honom och grundskoleläraren under lektionen. Tina 

är inkluderad på ett annat sätt eftersom hon är inskriven i grundsärskolan och behöver inte gå 

ifrån sina kamrater. Hon finns kvar i sin ordinarie klass och kan fortsätta sin utbildning där. 

Tobias får som Haug (1998) skriver tillgång till specialutbildad personal som hjälper honom 

men Tina behåller samma lärare. Det framgår tyvärr inte från empirin om Tinas lärare har 

dessa specialpedagogiska kunskaper eller inte.  

Egelund et al. (2012) påpekar att skolan behöver förändras för att passa till eleverna och inte 

tvärtom. I Leicesters (2002) studie samt Groth (2007) kom de fram till att ett utanförskap där 

man inte vet var man hör hemma är förödande för personen som utsätts för detta. Groth 

(2007) menar också att flera skolor bör se över sin organisation och göra förändringar så att 

det passar eleverna. Detta påpekar även Leicester (2002) är ett vanligt problem i skolorna. 

Båda dessa personer bekräftar att det finns andra byggnader för grundsärskolan istället för att 

det är tillsammans med grundskolan och i deras lokaler. Denna förändring kan vara en 

speciallärare för elever med intellektuell funktionsnedsättning i samma klassrum som 

klasskamraterna. En inkludering likt den Tina hade anser Groth (2007) och Bartholdsson 

(2008) vara den bästa lösningen för eleven. De menar att resurser bör sättas in i elevens 

vanliga klass istället för att låta eleven men lindrigare funktionsnedsättning gå iväg till en 

annan klass. Det märks tydligt i Tobias berättelse att han känner sig frustrerad när han inte får 

vara kvar och det är precis samma resultat som Hannes et al. (2012) såg i sin studie.  

 

Tobias berättar att han har accepterat att hans liv har blivit såhär och det kan man inte ändra 

på. Samt att han lider i det tysta även om han försöker bli arg och slåss eftersom han inte 

tycker att han passar in i grundsärskolan. I hans fall hade det underlättat om de lärare som 

undervisar honom hade använt ett tänk inom individualisering eller en speciallärare som 

kunde ge läraren tips och idéer om undervisning. Tinas samtliga lärare bedömde hennes 

utefter grundsärskolans läroplan (Skolverket, 2011b). Hennes historia verkar inte så dyster 

som Tobias. Hon ler och är glad när hon berättar att hon går tillsammans med sina kamrater 

medan Tobias suckar och låter arg och bitter istället. Endast en lärare anpassar lektionerna i 

grundskolan för honom och då går det mycket bättre enligt honom själv.  

Både Tobias och Tina har en intellektuell funktionsnedsättning men enligt Gadler (2011) bör 

de vara välkomna till en och samma skola som sina jämnåriga klasskamrater. Även i 

skollagen står det tydligt att man är välkommen oberoende av tidigare kunskaper 

(Socialdepartementet, 2008). Szönyi (2005) påpekar också att flera elever har uppfattat 

grundsärskolan som en utanförskola. För Tobias är det en kamp varje skoldag han ska gå till 

grundsärskola som drivs parallellt med den vanliga skolan. Han får uppleva en annan skola 

bredvid sin vanliga klass. Tobias får inte de hjälpmedel, såsom inläst material eller egen dator, 

under lektionen i grundskolan som han behöver. Detta upplever han som ett hinder för sin 

utveckling. Det finns en lärare som individualiserar lektionen för honom och då behöver han 

inte gå iväg. Det överensstämmer med Tinas berättelse med den skillnaden att hon kan vara 

kvar hela tiden. Paulsson och Stenberg (2009) menar att lärare bör ha mera kunskaper om 

elever så som Tina och Tobias så de kan vara inkluderade i sina ordinarie klasser. Enligt Ruijs 

och Peetsma (2009) studie konstaterar författarna att eleverna sporrar varandra under 

lektionen om det finns blandad kompetens i klassen.  
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Resultatet visar tydligt två olika sätt att inkludera dessa före detta elever. Trots att 

Salamancadeklarationen (Unescorådet, 2/2006) klart påpekar fördelar att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning ska inkluderas i sin vanliga klass blir Tobias exkluderas från 

sin klass. I Tinas exempel lyckas det mycket väl. Om det har ökat den sociala kompetensen 

till hennes kamrater visar dock inte studien men hon känner sig inte utanför som i Tobias fall. 

Studien visar inte heller om det har förändrat attityder mellan olika grupper såsom FN:s 

Barnkonvention för personer med funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008) påpekar 

betydelsen av men i Tobias fall är det en klar gräns mellan hans deltagande i grundskolan och 

grundsärskolan.  

Först när Tina ska välja inriktning till gymnasiet stöter hon på problem och upplever en 

utanförskolan. Hon är inte alls förberedd på att få gå i en skola där alla elever är inskrivna på 

gymnasiesärskolan. Tobias upplever gymnasiesärskolan som något bättre. Här behöver han 

inte gå iväg utan kan studera alla de ämnen han ska på en och samma skola. För honom blir 

det mycket bättre. I denna skola finns utbildad personal, speciallärare med inriktning att 

utbilda elever med intellektuell funktionsnedsättning. Detta får Tina uppleva när hon är 

inkluderad men under sin gymnasietid går hon tillsammans med andra gymnasiesärelever och 

får inte samma utmaning längre. Tobias kanske är den personen som får sporra andra på 

grundsärskolan. Han anser att uppgifterna är för enkla för honom. I dessa blandade grupper 

ser Ruijs och Peetsma (2009) att motivationen ökar hos studenterna. Detta är ingenting som 

bekräftades av Tina men Tobias nämner att han inte vågar berätta för läraren att han tycker 

vissa frågor är för svåra. Han är rädd att bli nerskickad till grundsärskolan även i det ämnet 

och väljer att inte säga någonting.  

Svaga elever studerar oftast i de små skapade grupperna enligt Persson (2011) samt Hjörne 

och Säljö (2012). Detta överensstämmer till en viss del enligt studien. Tobias sätts i en 

speciell grupp på grund av sina svårigheter med vissa ämnen men Tina flyttas inte. Persson 

(2011) menar att det är skolans problem att inte kunna möta eleven på sin nivå utan att behöva 

flytta eleven. I Tinas fall behöver hon inte gå iväg men skolan möter inte henne på hennes 

nivå heller. Hon får samma uppgifter som sina kamrater. Tobias får lite anpassat även om det 

inte är tillräckligt. I ämnet engelska är han kvar på grundskolan och får anpassat men svenska 

och matte går han iväg till grundsärskolans lärare som har andra utbildningar. 

Enligt Meininger (2010) har västvärlden lätt att plocka bort det som inte passar in i mallen. 

Detta händer Tobias men inte Tina så här blir analysen tudelad. Jag upplever att Tina har en 

starkare självkänsla än Tobias och det kan ha att göra med hennes inkludering under sina 

skolår. Tobias går i en annan speciell grupp som Leicester (2002) beskriver inte blir så väl 

mottagen i samhället.  

6.2.3 Inflytande över sin egen utbildning 
I båda berättelserna beskriver Tobias och Tina att de skrivs in i grundsärskolan när de börjar i 

årskurs sex eller sju. Båda berättar hur de får sitta med och lyssna på alla vuxnas diskussioner 

om deras utbildning. Själva får de inte uttrycka önskemål om placering trots att 

Salamancadeklarationen trycker hårt på elevens egen delaktighet att förmedla sina önskemål 

(Unescorådet, 2/2006). Resultatet för Tina blir mycket lyckad eftersom hon fortsätter 

tillsammans med sin vanliga klass. Jämför vi istället med Tobias och hans exludering från sin 

klass framträder en tydlig bild av avsaknaden till grundskolan. Här menar Leicester (2002) att 

skolorna har ett stor organisationsproblem att inte kunna inkludera eleverna. Att exkludera 

leder till ett utanförskap. Groth (2007) ser samma resultat i sin studie. Tobias uttrycker sig att 
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nu börjar ”de svåra åren”. Både Socialdepartementet ( 2008) och Unescorådet ( 2/2006) 

påpekar att personalen bör lyssna till elevens vilja och ta hänsyn till den. Jag uppfattar att de 

fick vara med på möten men personalen tog aldrig hänsyn till deras vilja.   

Szönyi (2005) kommer fram till samma resultat att en elev inte ville tillhöra en negativ 

tillhörighetsgrupp eller få en inskränkt social delaktighet. Författaren menar också att flytta 

svaga elever skickar vissa signaler till samhället och det märks i båda berättelserna. Varken 

Tobias eller Tina vill vara i de andra lokalerna trots att Tobias bekräftar att han får all hjälp 

han kan få.  

6.2.4 Kompisarnas betydelse 
Någonting som verkligen blir tydligt i deras berättelser är deras kompisar. Precis som Mineur 

(2013) skriver att det största en elev vill ha är tryggheten hos sina kamrater och det blir tydligt 

i denna studien. I båda berättelserna beskriver såväl Tobias som Tina om sina kompisgrupper 

de anser sig tillhöra. Dessa grupper finns i grundskolan. Kompisarna blir mycket 

betydelsefulla för dem båda. Jag uppfattar att Tobias inte tycker om grundsärskolan och han 

visar det tydligt genom att bli tystlåten och ibland inblandad i regelrätta slagsmål. 

Tillsammans med sina kamrater är han gladare och den skämtsamma killen är tillbaka. Tina 

däremot behöver aldrig lämna sina kamrater utan finns hos dem hela tiden. Detta är det 

optimala enligt hennes berättelse. Hon har möjlighet att få vara kvar hos dem och fortsätta 

studera. 

Att hennes kamrater är viktiga för henne bekräftas också genom att hon får ett stipendium för 

att ha varit den bästa kamraten.  

Tobias tycker inte om att gå till grundsärskolan och vill inte att lärarna ska påminna honom 

inför hans kamrater. Han skäms och känner sig så annorlunda och åsidosatt att han blir arg, 

bitter och besviken. Groth (2007) skriver om denna negativa segregering och menar att eleven 

lätta kan känna ett utanförskap och en form av att man som person kan tolkas som avvikande. 

Aspelin (2013) menar att en försämrad kamratrelationen kan leda till en känsla av utanförskap 

vilket egentligen handlar om skam för Tobias. Han vill inte att kompisarna på grundskolan ska 

besöka honom på grundsärskolan. Kompisarna gör även många aktiviteter som han aldrig kan 

delta i vilket även Molin (2004) finner i sin studie. Att bli lämnad utanför menar Haug (1998) 

kan bli farligt i förlängningen för demokratin. Eftersom en person inte känner sig delaktig i 

samhället påpekar Haug (1998) att det finns en stor risk till att en människa inte bryr sig om 

sina demokratiska värden såsom allmän röstning till exempelvis Riksdagen. Tobias deltar inte 

med sina kamrater och vill heller inte att de ska komma till honom. Tina däremot upplever 

inte detta utanförskap. Skollagen (2010a,2010b) tar också upp att eleverna ska behandlas 

utifrån ett demokratiskt perspektiv, men om inte Tobias upplever att han är delaktig i en 

demokratiskt skola kan ett minskat förtroende hos honom leda till negativa aspekter för det 

demokratiska synsättet. Då spelar egentligen inte FN:s Barnkonvention (Socialdepartementet, 

2008) någon roll för Tobias. Även om denna konventionen syftar till att stärka elevens 

grundläggande fri- och rättigheter i samhället.Tobias berättar att han får höra kommentarer när 

han ska gå för att få sin undervisning på ett annat ställe, precis som Groth (2007) nämner. 

Författaren ser i sin avhandling att elever som inte får vara kvar i samma sal som sina 

kamrater uppfattar sig som annorlunda än kamraterna. Dessa fenomen som Tobias berättar om 

uppträder aldrig hos Tina som kan vara tillsammans med sina kamrater. Hon uppfattar sig som 

en i gruppen hos sina kamrater. Tina avviker på mer än ett sätt jämfört med Tobias, vilket 

beror på att hon egentligen är inkluderad tillsammans med sina kamrater i samma klass.   
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Att använda en speciallärare som ett komplement till att försöka förstå elever med 

intellektuell funktionsnedsättning kan leda till att skolledning får en annan syn på dessa 

elever. Specialläraren har utbildning att känna till elevens sociala förmågor men även hur 

olika val kan påverkar elevers framtid tillsammans med sina kamrater. Specialläraren kan i 

detta fall ha en mera rådande uppgift. 

6.2.5 Motivation 
Ingen av dem får jobba mera med just sitt intresse. De känner sig inte speciellt motiverade på 

lektionerna men när deras favoritämne kommer tycker de att lektionerna var mycket lätta. 

Mineur (2013) anser att flera elever inte får den hjälp de behöver i grundskolan och hänger 

inte med i klassens tempo. Ofta får Tina och Tobias jobba i sina läroböcker och det är ingeting 

som är anpassat för någon av dem. Hugo (2011) och Szklarski (2011) påpekar att när en elev 

hittar motivationen blir intresset tillräckligt högt för lektionens innehåll. Även Olnes (2008) 

påpekar att elever som får vara med att påverka innehållet i sin utbildning lär sig snabbare. 

Det ska vara verklighetsförankrade uppgifter. Både Tobias och Tina får jobba i läroböcker så 

uppgifterna är troligen inte mera verklighetsförankrade än att de får läsa om det i boken. 

Szklarski (2011) menar att progression är viktig för att hitta den motivationen som behövs för 

eleven. I Tobias berättelse framgår det inte om han hade progression däremot ansåg han att 

böckerna i grundsärskolan var för enkla så där får jag anta att han var mycket duktig samt 

hade en positiv progression. Tina däremot fick hela tiden tillbaka prov där resultaten inte var 

bra. Mineur (2013) skriver att i grundsärskolan är det ett lugnare studietempo och det 

bekräftar resultatet. Tobias anser att det är för lätt och han får troligen tid över på en lektion 

medan Tina inte riktigt hänger med i undervisningen i grundskolan eftersom hennes 

provresultat aldrig blir bra. De fortsatte sina studier efter grundsärskolan på ett praktiskt 

gymnasisärskola. Tyvärr får de inte välja efter sitt egna intresse och hittar inte den rätta 

motivationen som Hugo (2011) och Szklarski (2011) skriver om men de gör sitt bästa. Den 

inriktningen de väljer hjälper dem genom de fyra år som de är tvungna att studera där. Idag 

använder Tina sina kunskaper hon lärde sig på gymnasiesärskolan och Tobias jobbar inom sin 

inriktning. Dock menar Tina att hon inte kommer att ha sin inriktning som yrke. 

Tina känner sig alltid misslyckad när hon får tillbaka proven. Hon är aldrig godkänd. Men 

innerst inne vet hon att läraren är medvetna om att hon är inskriven i grundsärskolan och 

bedömmer henne efter de kursmålen. Detta misslyckande kan hon leva med sålänge hon får 

gå tillsammans med sina kamrater. Här blir det både skam och stolthet. Aspelin (2013) skriver 

om en progression på kunskap som inte blir positiv leder till en skam vilket Tina hela tiden får 

känna när hon får tillbaka proven. Däremot består hennes motivation av att hon får vara 

tillsammans med sina kamrater Ruijs och Peetsma ( 2009) skriver att en blandning av 

kompetens hos eleverna samt olika former av funktionsnedsättningar leder till att samtliga 

elever får en öka förståelse för varandra och en kunskapsökning. 

Tobias får inte någon form av extra hjälp under lektionstiden och provresultaten blir mycket 

dåliga. När han kommer till grundsärskolan upplever han att uppgifter där är alldeles för lätta. 

Han upplever precis som Mineur (2013) skriver att han är för bra för grundsärskolan och vill 

inte vara där, men för dålig för grundskolan. Han vet inte riktigt var han hör hemma. Han 

undrar flera gånger om han är helt normal eller lika ”dum” som de andra i klassen på 

grundsärskolan. Groth (2007) menar att den låga nivån som skulle anpassas för Tobias i 

grundsärskolan är alldeles för låg och utmanar inte honom i sitt lärande. Det är mycket lätt att 

Tobias får en negativ självbild om sig själv när alldeles för enkla uppgifter presenteras under 

lektionen. Det blir ett nytt misslyckande för honom menar författaren. Att hela tiden 
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misslyckas leder till slut till skam enligt Aspelin (2013). Att lektionerna känns för lätta kan 

även vara någonting positivt i särskolan precis som Szönyi (2005) såg. Tobias upplevde 

lektionerna som lätta vilket kunde bero på det lugna tempot som finns i grundsärskolan. 

Många elever behöver ett lungnare tempo menar författaren. Tina hade alltid dåligt på proven 

men det finns inget som visar på att hon hade lyckats bättre i ett lugnare tempo på 

grundsärskolan. Hon fick studera i samma takt som sina kamrater vilket drog ned hennes 

resultat. 

Ibland var lektionerna för enkla och ibland för svåra. En speciallärare som följer elevens 

utveckling inom ett speciellt ämne har lättare att planera för att möta eleven på elevens egna 

villkor.  

6.2.6 Framtiden  
Hannes et al. (2012) menar att elever som blir utsatta för utanförskap och exkludering har 

svårt att hitta sin plats i det vuxna livet. Tina och Tobias är övertygade om att skolan hindrar 

dem att förverkliga sina drömma. De får aldrig möjligheten att välja program efter sitt intresse 

som de andra eleverna får. De får istället välja något av de program gymnasiesärskolan har. 

Tina upplever det som om det stängs en dörr för henne att få möjligheten att jobba med 

människor. Både Tobias och Tina fogar sig i besluten precis som Hannes et al. (2012) skriver. 

Än idag frågar sig Tobias om inte hans musikintresse hade kunnat bli större än vad det blev.  

De är båda övertygade om att deras liv hade sett annorlunda ut om de istället hade fått samma 

möjlighet att välja program som sina kamrater. 

Däremot påpekar Tina att hon kanske hade behövt en elevassistent som hjälpt henne under 

dagen. Här har speciallärare med inriktning mot intellektuellt funktionsnedsatta en viktig 

funktion att fylla. Dock väljer fortfarande Tina att ljuga om någon frågar vilken 

gymnasieskola hon har gått i. Hon vill fortfarande inte bli förknippad med den där 

gymnasiesärskolan hon gick i fyra å. Detta bekräftas av Szönyi (2005) studie där eleven inte 

vill berätta om sin negativa skoltillhörighet. Ingen av varken Tina eller Tobias tänker tillbaka 

på sin skoltid med glada minnen. De är mycket glada att skolan är slut och de tänker inte 

fortsätta med någon annan utbildning efter detta. När Tobias började skolan var han en 

mycket glad och busig kille som skrattade och berättade roliga historier för andra. Han 

älskade sina kamrater och de honom. Det är det minnet han försöker se tillbaka på om någon 

pratar om skolan. Det andra vill han bara glömma bort.  

7 Sammanfattning 
Studien belyser erfarenheter av inkludering och exkludering i före detta elevers skolgång. De 

berättar om sina egna erfarenheter om skolan. Lyssnar man på Tina som inkluderades så blev 

den mycket lyckad. Hon fick gå kvar i samma klass där hennes kamrater gick medan Tobias 

fick gå iväg till en annan byggnad. I speciallärarens profession är det viktigt att lyssna till ele-

ver såsom Tina men kanske ännu viktigare Tobias. Tobias blev placerad mot sin vilja vilket 

han inte mådde bra av. Tina berättade att hon kände sig delaktig samt att hon tillhörde grund-

skolan medan Tobias ansåg att han också hörde hemma på grundskolan. Studiens betydelse 

visar att speciallärarprofessionen inom grundsärskolan måste lyssna mera och respektera ele-

vernas önskan om sin egen inkludering. Såväl Tina som Tobias ansåg sig tillhöra grundskolan 

men var ändå inskrivna i grundsärskolan. Speciallärare måste försöka förstå vilken påverkan 

alla beslut har på den enskilde elevens liv och framtid. Dock får man aldrig glömma bort att 



 

34 

 

flera ställningstaganden behöver göras utöver elevens egen önskan. I just denna studie såg jag 

som speciallärare att inskrivning i grundsärskolan har en stor påverkan på elevers fortsatta 

studier och framtid. Speciallärare har möjlighet att påverka så att eleven får en lyckad inskriv-

ning tillsammans med sina kamrater. När de tillslut tog studenten blev det en utväg de länge 

längtade efter. Å andra sidan kan det mycket väl finnas andra elever som anser att just grund-

särskolan och gymnasiesärskolan blev en frihamn för dem. Ett ställe där de kunde utveckla 

sina kunskaper i lugn och ro. 

 

Studien gav mig som speciallärare en större inblick hur viktigt det är med olika val. Val som 

kommer att påverka en annan människa. Det gäller att ha stor respekt när man har makt över 

andras liv.  

8 Förslag på vidare forskning 
Under arbetets gång har nya frågor väckts hos mig. Många tankar om skolans vidareutveckl-

ing har funnits som förslag om vidare forskning. Flera av forskarna i denna studie kommer 

från västvärlden men det skulle vara intressant och göra samma forskning med forskare som 

tillhör en annan del av världen. Skulle resultatet bli samma med forskare från ett land i Af-

rika? Ett förslag jag funderade på är att forska om hur elever ser på inkluderande elever i sin 

egen klass. Det skulle även vara intresset att intervjua olika pedagoger och lyssna på deras 

inställning om exkluderade och inkluderande elever i klassen. Att även undersöka hur många 

pedagoger som vidareutbildats sig för att få en möjlighet att undervisa elever med någon form 

av funktionsnedsättning borde också vara intressant.  

 

Tobias och Tina såg studenten som ett avslut på en tid de helst vill glömma men hur har deras 

sociala liv har blivit efter studentdagen. Att få följa dem efter skolan tid skulle lyfta mig som 

forskare. Men framför allt skulle det vara intressant att genomföra en undersökning i hur ele-

ver i grundskolan ser på grundsärskolans verksamhet.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Hejsan   20150909 

Jag heter XXXXX XXXXXXX och läser till speciallärare med inriktning mot 

utvecklingsstörning vid Karlstad Universitet, samt kommer att skriva mitt examensarbete 

hösten 2015. Din livsberättelse kommer att vara grunden för denna studie.  

 

Vi har redan pratas vid men jag vill informera om villkoren så du vet lite om dem innan vi 

träffas. 

 

1. Information. Tanken med studien är att få inblick i din genomförda skolgång och vilka 

minnen och tankar du har om den. Denna studie kan sedan läsas på Internet men det kommer 

inte att stå ditt namn på något ställe. Detta blir mellan dig och mig. Att du vill ställa upp är 

helt frivilligt.  

 

2. Samtycke. Detta innebär att du bör vara medveten om dina rättigheter och att du när som 

helst kan avbryta ditt deltagande i studien och det kommer inte ha några negativa 

konsekvenser för dig. Om du har ångrat ditt deltagande kan du bara kontakta mig. 

 

3. Sekretess. Ditt namn eller skolans namn kommer inte att nämnas. Jag kommer endast att ha 

påhittade namn. Inte heller kommer dokument eller filer att förvaras på ett sätt som gör att 

andra får tillgång till dem. Alla filer på diktafon kommer att tas bort när jag skrivit av det. 

Sedan kommer de att förvaras på ett säkert ställe. Eftersom det är din livsberättelse kommer 

jag att vara extra noggrann.  

 

4. Användandet av materialet. Informationen från det insamlade materialet kommer inte att 

spridas vidare på något sätt. Det är bara jag som kan använda den vid denna sammanställning. 

Detta innebär att materialet inte kommer att användas igen i någon annan undersökning utan 

att du godkänner det. 

 

Jag kommer att höra av mig till dig så kan vi komma överens om plats och tid som passar. Det 

kommer troligen att ta en timme.  

 

Vi hörs 

 

Vänligen  

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

 

Livsberättelseintervjufrågor 

Välkomna respondenten. 

 

Berätta vad en livsberättelse är. 

 

Informera om mina skyldigheter. 

 

Uppstarten  

Vill du berätta om ditt första minne du har av skolan? Vilken dag pratar du om? 

 

Vill du berätta om ditt lyckligaste minne från din skoltid? Varför valde du just detta? 

 

Minns du vad som gjorde dig glad? Har du något minne som gjorde dig ledsen? Varför valde 

du detta? 

 

När började du i grundsärskolan? Vill du berätta om den tiden? Lågsta-

diet/mellanstadiet/högstadiet/gymnasiet. Hur kände du dig när du förstod att du skulle gå i en 

annan klass än dina dåvarande kamrater? Var ni kanske i samma lokaler? 

 

Kompisar 

Hade du kompisar i grundskolan när du själv gick i grundsärskolan?  

 

Kan du berätta vad du gjorde under rasterna båda själv och tillsammans med andra? 

 

Var du tillsammans med dina kamrater från grundsärskolan eller grundskolan? 

 

Var det vuxen personal med dig ute på rasten? Vad tyckte du om det? 

 

Fick du möjligheten att vara med dina kompisar i deras omgivning under rasten?(om nej – 

varför inte). Hur var det tvärtom, kunde de komma till din omgivning och vara med dig under 

rasten?  

 

De som du inte var tillsammans med minns du vad de gjorde under rasten? Skulle du vilja 

göra det? 

 

Lektionerna och lärare 

Fick du extra hjälp under lektionstiden (läsning, utrustning osv)? (om ja) Vill du berätta om 

hur du kände när du fick hjälp och inte dina kompisar? Vilka reaktioner fick du ifrån andra 

under lektionstiden? 

 

Vill du berätta om några saker du fick göra under lektionstiden? Fanns det tillfällen du fick 

göra saker du absolut inte ville? Vilka var det? 

 

Hur ofta fick du möjlighet att jobba med saker som hade med ditt intresse att göra (uppskatta) 

under lektionen? 



 

 

 

 

Hur uppfattade du att lärarna var mot dig under själva lektionen? Var de justa mot dig? 

 

Vill du berätta om ett speciellt tillfälle du kommer ihåg när lärarna var bra och dåliga (om det 

finns)? Hur skulle du beskriva en bra lärare? Hur ska en bra lärare vara enligt dig?. Varför 

väljer du just de egenskaperna?  

 

Fick ni göra samma saker i skolan du och dina gamla kompisar? (exempelvis på idrottsdagar, 

skolbio, matsalen) Tycker du att det var skillnad på din skolgång och de andra elevernas? Vill 

du försöka berätta mera om just skillnaden. Hur upplevde du det? 

 

Hur tycker du att du var som elev under lektionerna?  

 

Förskola Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet och Gymnasiet (även särskolan beroende 

när du skrevs in). 

Minns du din första skoldag? Vill du berätta om den? 

 

Vilka minnen väljer du att berätta ifrån din skolgång?  

 

Hur är det med kompisar? Går du tillsammans med dina kamrater eller får du nya nu? Vad 

tycker du själv om dina gamla/nya kamrater? 

 

Vilka gemensamma aktiviteter hade ni som du minns? Om ni hade gemensamma aktiviteter, 

deltog du i dem och tyckte du om att vara tillsammans med de andra eleverna? Vill du berätta 

om dina minnen och funderingar? 

 

Kände du dig som en av alla andra i skolan? Fanns det tillfällen då du inte gjorde det? Vill du 

berätta om det? När enligt dig var du som en av de andra? 

 

Efter skolan 

Vill du berätta om den dagen då du tog examen. Den dagen du slutade gymnasiet, hur 

upplevde du den? Var du med på gemensamma aktiviteter? 

 

När du ser på skolan nu såhär i efterhand har du några förslag som kunde gjort skolan bättre. 

  



 

 

 

 
 


