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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur vårdnadshavare uppfattar och förstår 

den information de får gällande deras barn när de utreds för mottagande i grundsärskolan eller 

gymnasiesärskolan. Nio halvstrukturerade telefonintervjuer genomfördes med vårdnadshavare till 

barn och ungdomar på grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant och bearbetades genom temaanalys. Ett normkritiskt perspektiv har tillämpats i 

analysprocessen. Resultatet visar att den informationen vårdnadshavare fått kring deras barns 

lärande och utveckling samt framtidsutsikter vad gäller utbildning och sysselsättning, inför 

barnens inskrivning i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan upplevdes som bristfällig bland 

respondenterna. Information om grundsärskolan och gymnasiesärskolan som skolform hade 

vårdnadshavare till stor del själva sökt reda på själva, vilket enligt flera respondenter varit en 

påfrestande process. Vidare visar resultatet att de respondenter som hade ungdomar på 

gymnasiesärskolan saknade kunskap och information om de möjligheter och begränsningar för 

arbete och fortsatta studier som gällde för deras barn efter avslutad utbildning. Enligt 

respondenterna borde sådan information komma tidigare för att underlätta beslut och vägval 

kring barnets framtid samt för att öka barnets möjligheter till delaktighet och medbestämmande i 

beslut som rör deras livssituation. Därtill indikerar resultatet att det verkar råda oklarheter kring 

vem som ska tillhandahålla information till vårdnadshavare samt var vårdnadshavare kan vända 

sig med frågor som rör barnets utbildning. Övergripande konstateras att merparten av 

respondenterna var nöjda med barnens skolgång i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, då de 

såg att barnen trivdes där, samt att de fick de anpassningar de behövde för att lärmiljön skulle 

uppfattas som god. Emellertid efterfrågar vårdnadshavarna bättre samordning mellan de 

ansvariga instanserna när frågan om ett barn ska placeras i grundsärskolan eller 

gymnasiesärskolan aktualiseras.  

Nyckelord: mottagande, grundsärskola, gymnasiesärskola, intellektuell funktionsnedsättning, 

normkritik.  
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Inledning 
Efter avslutad grundsärskola och gymnasiesärskola kan personer med intellektuell 

funktionsnedsättning uppleva att de befinner sig i en situation de inte alls hade räknat med då 

möjligheter till fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning kan vara relativt begränsade. En 

orsak till detta är att de betyg de erhåller från grundsärskolan och gymnasiesärskolan inte har 

något större värde i juridisk mening (Ineland & Silfver, 2018). Det i sin tur påverkar inte bara 

individens faktiska möjligheter till arbete och försörjning utan kan också väcka tvivel och en 

begränsad handlingskraft vad gäller möjligheten att påverka sitt eget liv och framtid genom, för 

en ung människa, viktiga vägval. Några av de frågeställningar vi vill besvara i föreliggande 

studie är följande: Hur förbereds elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan för vuxenlivet 

med avseende på möjligheter till arbetsmarknadens krav och förutsättningar till fortsatta studier? 

När frågan om mottagande till grundsärskolan eller gymnasiesärskolan aktualiseras för en elev är 

det hemkommunens ansvar att försäkra sig om att det finns rutiner för att information, frågor och 

önskemål från elevens vårdnadshavare tas tillvara under utredningens gång (Skolverket, 2018). 

Det är viktigt att elev och vårdnadshavare får tydlig information där det klart framgår vad som 

skiljer grundskola och gymnasieskola från grundsärskola och gymnasiesärskola (ibid). Det ska 

även framgå vilka konsekvenser skolformen får för eleven på kort och på lång sikt (Skolverket, 

2019). På kort sikt, när det gäller elevens lärande och utveckling och de möjligheter till 

anpassningar som finns på grundsärskolan och gymnasiesärskolan (Skolverket, 2018). På lång 

sikt vad vilka möjligheter som står till buds efter avslutad skolgång, t.ex. att det kan innebära 

begränsningar för framtida yrkesval och studiemöjligheter (Skolverket, 2018). Detta för att ge 

vårdnadshavare det stöd, den information och de förutsättningar som krävs för att de ska kunna 

fatta ett väl avvägt beslut utifrån deras barns bästa på kort såväl som på lång sikt (Skolverket, 

2018). Det är hemkommunen, alltså den kommun eleven är skriven i, tillsammans med 

vårdnadshavare, som beslutar om en elev ska tas emot i grundsärskolan (Zillén, 2017). Om 

vårdnadshavarna inte godkänner mottagandet ska eleven istället behålla sin plats i grundskolan 

eller gymnasieskolan (SFS 2010:800). 

Att ge elever och vårdnadshavare information och kunskaper om vad som sker efter avslutad 

skolgång är därmed betydelsefull information som behöver synliggöras och utvecklas inom 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan (Mineur, 2013). Det är därför högst väsentligt att det 

finns en tydlig plan för eleven och en öppen och kontinuerlig dialog mellan utbildningsansvariga, 

elever och vårdnadshavare för att eleven ska kunna erbjudas bästa tänkbara möjligheter till 

lärande och utveckling. Mot ovanstående beskrivning är vår avsikt ta reda på vad som 

kommuniceras till vårdnadshavare vid utredningar inför mottagande i grundsärskolan eller 

gymnasiesärskolan. Får eleverna och deras vårdnadshavare den information de behöver för att få 

en realistisk bild av vad det innebär både för skolgången, men även vad gäller elevens 

framtidsutsikter efter avslutad utbildning. Vad kan exempelvis specialläraren göra för att eleverna 

ska lämna gymnasiesärskolan med en god självkänsla och en realistisk men ändå positiv bild av 

arbetsmöjligheter och vidare studier? I detta arbete vill vi därför, som ovan nämnts, särskilt 

granska och analysera den information vårdnadshavare får då deras barn skrivs in på 

grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Vår förhoppning är att studien ska bidra med kunskap 

som är viktig för vårdnadshavarnas och deras barns upplevelse av skolan och dess insatser för att 

främja elevens lärande och utveckling. Det finns, även för personal i skolan, behov av kunskap 

kring hur man kan bemöta och arbeta med eleverna för att optimera deras förutsättningar att bli så 

självständiga som möjligt efter avslutade studier i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur vårdnadshavare uppfattar och förstår den 

information de får gällande deras barn när de utreds för mottagande i grundsärskolan eller 

gymnasiesärskolan. Exempelvis vad gäller extra hjälp och stöd när deras barn byter skolform till 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan, men även vilka begränsningar eller möjligheter det kan 

innebära för framtiden vad gäller fortsatta studier och arbetsmöjligheter. 

Frågeställningar 
1. Hur uppfattas den information som vårdnadshavarna fått vad gäller möjligheter och 

begränsningar med grundsärskolan och gymnasiesärskolan som skolform för deras 

barn/elevens skolgång? 

2. Hur uppfattar vårdnadshavarna det stöd som grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan 

ge barnet till skillnad från vad den reguljära skolan erbjuder? 

3. Vilka för- och nackdelar upplever de finns med grundsärskolan och gymnasiesärskolan 

till skillnad från den reguljära skolan? 

4. Vilka föreställningar har vårdnadshavarna kring barnets/elevens framtid efter avslutad 

skolgång i grundsärskolan och gymnasiesärskolan? 

5. Hur uppfattar och förhåller sig vårdnadshavarna till den information de fått om 

skolformerna grundsärskola och gymnasiesärskola? 

Bakgrund och tidigare forskning 
Historien har betydelse för hur vi uppfattar och förstår varandra och andra även i nutid. Därför 

kommer vi att inleda detta avsnitt med en historisk tillbakablick. Vi använder, i resten texten, 

orden intellektuell funktionsnedsättning, normal, inkludering, vårdnadshavare och hen. 

Definitioner av dessa finns i bilaga 3. 

Historik och normalisering  
Bilden av hur samhället porträtterat personer med intellektuell funktionsnedsättning har varierat 

över tid. Under antiken användes ordet imbecill, som betydde klenhet och svaghet i förståndet 

och under 1800-talet betydde ordet en betydande nedsättning av begåvningen (Grunewald, 2010). 

Ordet idiot kommer från grekiskans idiotes som under antiken betydde privatperson, den som var 

utan förbindelse med någon annan (ibid.). Ordet idiot har senare betytt en lekman utan 

yrkesmässiga kunskaper och en okunnig, illa underrättad person, men under 1700-talet började 

man inom medicinen att använda ordet med betydelsen en person som är född med abnormt svagt 

förstånd (ibid.). Personer som ansågs som “kvickare ämnen” sorterades under 1700-talet ut för 

vidare utbildning, medan de som ansågs odugliga inte tilläts vara kvar i skolan (Hjörne & Säljö, 

2013). Barn som klassificerades som obegåvade eller fattiga erbjöds under 1800-talet, endast 

kortare skolgång, vilket ledde till protester då nästan alla barn kunde klassas som fattiga under 

denna tid (Ahlberg, 2013, Grunewald, 2010, Hjörne & Säljö, 2013). Samhället delade nu in 

funktionsnedsatta människor i kategorier; sinnesslöa, galna, döva, stumma eller svagsinta 

(Grunewald, 2010). Från att de sinnesslöa skyddats mot samhället, försökte man nu skydda 

samhället från de sinnesslöa och allmänhetens attityd till de funktionsnedsatta ändrades från 

medlidande och beklagande till rädsla och avståndstagande (ibid.). Människor som betraktades 

som sinnesslöa diagnostiserades och stämplades som potentiellt asociala och farliga, och 

samhället pratade om dem som samhällsodugliga och onormala människor (ibid.). Den sociala 
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kategoriseringen var en följd av de ökade medicinska kunskaperna och av folkskolans införande i 

Sverige 1842, där barn som inte kunde tillgodogöra sig undervisningen pga. olika 

funktionshinder uteslöts (Ahlberg, 2013, Grunewald, 2010, Hjörne & Säljö, 2013). Exempelvis 

betraktades en person med intellektuell funktionsnedsättning som en subhuman varelse, dvs. inte 

fullt mänsklig, utan ett mellanting mellan människa och djur (Söderman & Antonson, 2011). 

Familjer som hade en funktionsnedsatt medlem isolerades från samhället och kyrkan, vilket 

medförde att barn och vuxna med funktionshinder blev mer beroende av sin familj än andra 

(Grunewald, 2010). Det blev en speciell känslomässig sammanhållning inom familjen men 

anstalterna ansågs ändå under denna tid vara den bästa miljön för barnets utveckling (ibid.). 

Vårdnadshavares naturliga instinkt att vårda sitt funktionshindrade barn hemma ansågs av 

samhället som negativt, sjukligt och ansvarslöst och det framhölls att de sinnesslöa barnen kunde 

uppfostras, men att detta borde ske på anstalter (ibid). 

Under 1930-talet pratade samhället om obligatorisk undervisning för sinnesslöa i Sverige, och 

1944 antog Sverige en lag (SFS 1944:477) som innebar att landstingen fick ansvaret för 

undervisning och vård av dem som kategoriserades som bildbara sinnesslöa (Blomberg, 2006). 

Sedan 1950-talet är normalisering ett väletablerat ord i svensk funktionshinderspolitik (Ineland, 

Molin & Sauer, 2013b) och med normalisering menas att försöka hjälpa människor med 

funktionshinder att leva enligt det som av samhället anses normalt (Ineland, 2007). Blomberg, 

Widerlund och Lindqvist (2010) menar vidare att diskussionen kring normalisering på 1960-talet 

fick en mer pedagogisk inriktning. Diskussionen startade utifrån 1954-års lag (SFS 1954:483) 

som betonade att undervisningen skulle skiljas från vården och bygga på ett pedagogiskt tankesätt 

och utifrån dessa diskussioner påbörjades avvecklingen av institutionerna med ambitionen att ge 

personer med intellektuell funktionsnedsättning ökat inflytande och möjligheter till 

självbestämmande (Blomberg et al., 2010). På 1970-talet förändrades livet för människor med 

funktionsnedsättningar i Sverige med avseende på integrering (Söderman & Antonsson, 2011). 

Samhället ansåg nu att det var bättre att växa upp i sin familj med nära och kära än på stora 

institutioner och 1985 års omsorgslag blev reviderad så att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och autism fick det betydligt bättre (ibid.). Dock ställdes barn med andra 

funktionshinder utanför lagen och grundsärskolan och gymnasiesärskolans verksamhet flyttades 

från omsorgslagen till skollagen, men den var fortfarande en särskild skolform (ibid.). 

I Danmark hade man sju års obligatorisk utbildning från 1814, då folkskolan infördes, fram till 

slutet av 1960-talet, då antalet år ökades till åtta, och 1972 till nio (Egelund, 2000). Egelund 

(2000) skriver att i Danmark delades klasserna in i två parallella klasser med olika läroplaner 

fram till år 1958. Den ena var för barn som ansågs lämpliga att fortsätta i skolan, som senare 

ledde till gymnasieskola eller till arbete i den offentliga eller privata sektorn och den andra var 

för barn som var avsedda för praktiska arbeten (ibid.). Från 1975 har Folkeskole varit en 

kommunal, offentlig skola. Den första danska skolan för funktionshindrade elever var en skola 

för döva barn som inrättades 1807 och 1811 inrättades även en skola för blinda barn (Egelund, 

2000). Den första institutionen för elever med “psykisk utviklingshemming” grundades 1855, 

men inte förrän 1980 fick barn med intellektuell funktionsnedsättning utbildning enligt lag 

(ibid.). Danmark har ingen särskild läroplan för specialundervisning, men Danmark blev 

banbrytande för integration av elever med funktionsnedsättningar när skolpsykologen Kurt 

Kristensen år 1961 inrättade centraliserade specialklasser i vanliga skolor, vilket gav tidigare 

institutionaliserade funktionshindrade barn utbildning och denna integrationsinsats spreds snabbt 

till andra länder (Egelund, 2000). Med blicken riktad mot Norge framgår det från tidigare studier 

(se Partouche, 2018) att det från slutet av 1970-talet skett en övergång  från segregerad skolgång i 
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specialskolor eller specialklasser till inkluderande utbildning för funktionsnedsatta barn. Med det 

menas att varje barn i grundskoleåldern hade rätt att gå inkluderat i närmaste skola istället för att 

flytta till en specialskola (ibid.). Att flytta alla elever till “normala” klasser hade tyvärr inte 

förberetts tillräckligt, och när specialskolor och specialklasser drogs in, innebar begreppet 

inkludering bara en strategi för att organisera specialundervisningen på annat sätt (Partouche, 

2018) . De nya bestämmelserna skapade en situation där skolbarn bara fysiskt befann sig i ett nytt 

sammanhang utan att dra nytta av de utbildningsmöjligheter som erbjöds (ibid.). 

I Finland är specialutbildning för elever med funktionsnedsättningar relativt nytt (Pesonen, 

Itkonen, Jahnukainen, Kontu, Kokko, Ojala & Pirttimaa, 2015). 1997 kom grundutbildningslagen 

i Finland, som drastiskt ändrade specialundervisningen genom att låta elever med de mest 

betydande funktionsnedsättningarna gå i vanlig skola (ibid.). Före 1997 tillhörde personer med 

betydande funktionsnedsättningar socialvårdstjänsten och placerades på vårdhem, men genom 

lagen om grundläggande utbildning 1997 ökade antalet elever i specialundervisning snabbt under 

början av 2000-talet (Pesonen et al., 2015). Blomberg et al. (2010) jämför och analyserar 

utvecklingen av stöd och service till personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige 

och Finland under de senaste 20 åren. En skillnad mellan länderna är att Sverige har gjort en 

internationell överenskommelse med FN:s konvention (FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, 2009) medan Finland har skrivit under den i väntan på 

ändringar i olika lagstiftningar (Blomberg et al., 2010). En annan tydlig skillnad är att det i 

Finland, men inte i Sverige, fortfarande finns institutioner för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning (ibid.). Blomberg et al. (2010) menar att en förutsättning för ett aktivt 

medborgarskap är att samhällsinformationen är anpassad och tillgänglig för alla. I Sverige finns 

tillgång till lättläst material i större omfattning än i Finland (ibid.).  

Det har genomförts en lång rad försök till förändringar i det svenska samhället vad gäller stöd 

och service till personer med intellektuell funktionsnedsättning (Blomberg, 2006; Lindqvist, 

2008). Från ett vårdande och omhändertagande perspektiv till ett perspektiv som värnar om 

individens möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare (Blomberg, 2006; Lindqvist, 2008). I 

Sverige och Finland är det väsentligt att arbetet med att implementera FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2009) intensifieras och att personer med 

intellektuell funktionsnedsättning blir fullvärdiga samhällsmedborgare (Blomberg et al., 2010). 

Vidare är ambitionen att göra samhället tillgängligt inom alla samhällssektorer – ett mål som 

finns angivet i ländernas lagar och måldokument (ibid.). I Sverige är, som vi tidigare beskrivit, 

utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning ett omdiskuterat ämne. 

Michailakis och Dimitris (2009) hävdar exempelvis att elever med speciella behov utbildas i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan men segregeras från det reguljära skolsystemet och den 

allmänna skolan (ibid.). Inkludering sker därmed genom selektiv uteslutning, som tex. att elever 

med intellektuell funktionsnedsättning inkluderas i skolan, men går i specialklasser, och undantag 

från betyg görs (ibid.). Med inkludering menar Michailakis och Dimitris (2009) att man försöker 

integrera personer med intellektuell funktionsnedsättning i så “normala” strukturer och 

utbildningssystem som möjligt. Det finns, i samhället, en strävan efter å ena sidan ”normalisera” 

personer med intellektuell funktionsnedsättning genom att skapa bostad, skola och arbete för att 

de ska uppleva delaktighet och likvärdighet med andra i omsorgsvärlden. Å andra sidan finns en 

strävan att även dessa personer ska kunna leva sitt vuxna liv i ett samhälle för alla, där man får 

vara som man är, och inte vara tvingad att leva efter vedertagna normer (Ineland, Molin & Sauer, 

2013b). Söderman och Antonsson (2011) menar att intellektuell funktionsnedsättning innebär 

svårigheter att ta in och bearbeta information, bygga och tillämpa kunskap och en nedsättning av 

intelligensen, vilket kan påverka förmågan att klara vardagslivet självständigt. Det har, som vi 

nämnt ovan, ur ett historiskt perspektiv skett mycket när det gäller samhällets attityd till, och 
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livsvillkoren för, dem som samhället kallat de sinnesslöa, förståndshandikappade, idioter osv. 

Denna grupp människor ska nu för tiden med stöd av FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning (2009) och LSS (Lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade SFS 1993:387) betraktas som fullvärdiga samhällsmedborgare. Genom LSS 

fick personer i Sverige med funktionsnedsättningar mer omfattande och tydliga individuella 

rättigheter (Blomberg et al. 2010). Den enskilde personen fick ett större ansvar än tidigare för 

sina sociala rättigheter och det innebar att personer med intellektuell funktionsnedsättning, som 

tidigare haft svårt att få sin röst hörd, nu kunde förhandla om sin service (Blomberg et al., 2010). 

Widerlund (2007) menar vidare att det ändå, trots ny lagstiftning finns tydliga inskränkningar  för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning vad gäller begränsade möjligheter till 

delaktighet, självbestämmande och att göra egna val, trots lagens intentioner att stärka dessa. 

Exempel på begränsningar och hinder är exempelvis oklara roller och ansvarsfördelning mellan 

olika aktörer, brist på planering och ledning/handledning samt dialog mellan olika aktörer och 

verksamheter (ibid.). 

Lagar, regler och ansvar i skolans värld 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) så ska alltid barnets bästa vara utgångspunkten. Alla barn och 

elever i samtliga skolformer ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 

sin personliga utveckling för att utifrån egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt efter 

utbildningens mål. Skollagen (SFS 2010:800) säger också att elever som har en 

funktionsnedsättning och som har svårt att uppfylla de olika kunskapskraven ska ges stöd som 

syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. För att kunna 

förverkliga den svenska skollagstiftningens vision om en skola för alla, dvs. att elever med olika 

funktionsnedsättningar inte ska särskiljas från andra elever, ska enbart grundskoleelever som 

uppfyller skollagens krav i 7 kap.5 § mottas i grundsärskolan (Zillén, 2017). För att en elev ska 

bli mottagen i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan ska två kriterier vara uppfyllda: att eleven 

inte når kunskapskraven och att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning (Zillén, 2017, 

Skolverket, 2018). Skälet till att målen inte kan uppnås måste alltså vara en intellektuell 

funktionsnedsättning (Zillén, 2017). 

Att ha gått i grundsärskola och gymnasiesärskola innebär vissa begränsningar när det gäller 

individens val av utbildning och yrke (Zillén, 2017). Därför måste hemkommunen, enligt 

skollagen (SFS 2010:800), göra en noggrann utredning för att avgöra om en elev verkligen tillhör 

grundsärskolans och gymnasiesärskolans målgrupp. Utredningen ska innehålla en pedagogisk, 

psykologisk, medicinsk och social bedömning (SFS 2010:800). Zillén (2017) menar att ett 

felaktigt beslut om placering i någon av särskolans skolformer kan få mycket stora konsekvenser 

för barnets utveckling och framtid. Gillberg (2018) är inne på samma linje. Han menar att det är 

få som får diagnosen intellektuell funktionsnedsättning före tio års ålder, då den ofta innebär 

dystra framtidsutsikter för ett självständigt vuxenliv (Gillberg, 2018). Skollagen (SFS 2010:800) 

förutsätter därför att enbart elever som tillhör rätt målgrupp tas emot i grundsärskolan eller 

gymnasiesärskolan. Ett osäkert resultat från utredningen innebär alltså att eleven inte får skrivas 

in i någon av dessa skolformer (Zillén, 2017, Skolverket, 2018). 

När inskrivning i grundsärskola eller gymnasiesärskola kommer på tal, finns allmänna råd från 

Skolverket (2018) kring vilken information som bör ges till vårdnadshavare inför beslut om 

mottagande i grundsärskola eller gymnasiesärskola. Här trycker Skolverket (2018) på 

kommunernas skyldighet att tydligt kommunicera skillnader mellan grundskola och 

grundsärskola eller gymnasieskola och gymnasiesärskola. Vidare bör elev och vårdnadshavare 

vara införstådda med att inskrivningen kan innebära konsekvenser på kort och lång sikt, till 
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exempel vissa begränsningar för framtida studier och yrkesval (ibid.). Att gå i grundsärskola eller 

gymnasiesärskola innebär dock att det finns större möjligheter att få de anpassningar eleven 

behöver utifrån sina förutsättningar (Skolverket, 2018). Skolinspektionen gjorde 2011 en riktad 

tillsyn avseende mottagande i grundsärskolan där handläggning, utredning och information kring 

mottagandet i svenska kommuner granskades. Det visade sig att det i endast 4 % av ärendena 

fanns utredningsunderlag av god kvalitet (Skolinspektionen, 2011). De pedagogiska 

utredningarna tex., saknade tydlig bedömning av elevens förutsättningar att nå grundskolans mål, 

vilket är det grundläggande syftet med en pedagogisk utredning (Skolinspektionen, 2011). Vidare 

konstaterade Skolinspektionen (2011) att nästan var femte kommun hade brister i rutinerna vad 

gäller information om var vårdnadshavare kan vända sig med olika frågor som gäller 

grundsärskolan samt vem som ansvarar för vissa insatser. Intervjuer med vårdnadshavare med 

utländsk bakgrund som hade barn under utredning för mottagande i grundsärskolan indikerade att 

kvaliteten vad gäller informationen kring skolformen varierade, men att de fått information (ibid). 

För flera vårdnadshavare hade dock inte information om vilka som, enligt lag, tillhör 

grundsärskolans målgrupp nått fram (Skolinspektionen, 2011). Skolinspektionen (2011) utesluter 

inte att resultatet av intervjuerna även gäller för vårdnadshavare med svensk bakgrund. 

Nordisk forskning under det senaste decenniet (se exempelvis Pesonen et al. 2015, Engsig & 

Johnstone, 2015) visar på en inkluderingstrend då både Finland och Danmark, i likhet med 

Sverige, har infört nya skollagar under 2010-talet som stärker strävan mot inkluerande 

skolmiljöer. Skolformerna grundsärskola och gymnasiesärskola finns endast i Sverige (Ineland & 

Silfver 2018). I de andra nordiska länderna löser man undervisningen för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning på andra sätt. I den norska skollagen från 1998 står det att utbildningen ska 

anpassas efter elevernas behov (Partouche, 2018). Alla elever som inte kan tillgodogöra sig 

ordinarie utbildning ska garanteras specialundervisning (LOV-1998-07-17-61). Innan kommunen 

eller länsstyrelsen fattar beslut om specialundervisning måste en expertbedömning göras av 

elevens specifika behov (ibid.). Denna bedömning avgör om eleven behöver specialundervisning 

och vilken typ av undervisning som i så fall ska ges (LOV-1998-07-17-61). Om det är skolan 

som föreslår specialundervisning har vårdnadshavarna rätt att motsätta sig detta (Partouche, 

2018). Den beskrivna beslutsgången innebär en tidsfördröjning på flera månader mellan ansökan 

om särskilt stöd tills dess att stödet faktiskt kan tillämpas i undervisningen (ibid.). Det finns 

emellertid en risk att eleverna, framförallt elever med beteendeproblem som uppstått på grund av 

frustration över skolsvårigheter, blir lidande av denna väntan, menar Partouche (2018). 

Finland antog i januari 2011 en ny skollag som bland annat innebär att varje kommun har ansvar 

för utformningen av de lokala läroplanerna (Pesonen et al., 2015). De lokala läroplanerna ska 

anpassas till den nya lagen även i förhållande till specialundervisning (ibid). Kommunerna och 

skolorna har autonomi när det gäller att organisera specialundervisning, vilket innebär frihet att 

organisera specialundervisningen enligt rådande värderingar (ibid). En del skolor har tolkat lagen 

genom att placera elever med betydande funktionsnedsättning i separata skolenheter, medan 

andra skolor helt organiserat om sin specialundervisning (Pesonen et al., 2015). På de senare 

skolorna blev specialundervisning inte längre något eleverna gick till, utan behoven blev istället 

tillgodosedda i den ordinarie klassen (ibid). Lärares attityder och övertygelser får en stor 

påverkan på organisationen av specialundervisningen (Pesonen et al., 2015). Från och med 2015 

ska 96 procent av alla elever i det offentliga skolsystemet i Danmark få sin utbildning i 

”normala” klassrum och segregerande lösningar ska minskas radikalt, enligt inkluderingslagen 

från 2012 (Engsig & Johnstone, 2015). Syftet med lagen var att ändra innebörden av begreppet 

specialundervisning, och reformera specialundervisningen i den danska skolan (ibid.). Lagen har, 

enligt Engsig och Johnstone (2015) resulterat i att 10.000 elever med specialbehov ska lämna sina 

specialskolor och istället gå i reguljära klasser i den allmänna skolan. De menar att detta ställer 
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till problem för skolan, då lärarna i den danska skolan saknar resurser och kompetens för att 

kunna tillgodose alla elevers behov (ibid.). 

Möjligheter och begränsningar med grundsärskolan och gymnasiesärskolan 
Utbildningen för personer med intellektuell funktionsnedsättning ska, så långt som möjligt, 

motsvara den utbildning som ges i grundskolan (Skolverket, 2013). Söderman och Antonsson 

(2011) menar att grundsärskolan och gymnasiesärskolan med sina små klasser, hög personaltäthet 

och stora möjligheter till individuell hänsyn och anpassningar, kan erbjuda en undervisning som 

ger trygghet och omvårdnad. Grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan också erbjuda en social 

och kunskapsmässig stimulans i en miljö där det finns kamrater med liknande behov (ibid.). 

Söderman och Antonsson (2011) menar dock att särskoletillhörigheten kan bidra till elevers 

känsla av utanförskap och att eleverna definierar sig själva som annorlunda. Andelen elever i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan ökade markant i Sverige under 1990-talet och eleverna 

fick, i Lpo 94, större ansvar för det egna lärandet och mer tonvikt lades på teoretiska kunskaper 

(ibid.) Detta har förmodligen lett till att allt fler har svårt att leva upp till skolans krav (ibid.). 

Mineur, Bergh och Tideman (2009) menar att svårigheter hos personer med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning är tydligast i skolrelaterade situationer där teoretiska kunskaper, som 

läsning och skrivning, ingår. Styrdokumentens målsättning är en inkluderande utbildning där 

elevers olikheter ska värdesättas (Ahlberg, 2013). Samtidigt ska alla nå samma mål på samma tid 

(ibid.). Ideologin om en inkluderande utbildning verkar inte ha fått fast förankring i skolans 

verksamhet, vilket innebär att det finns en klyfta mellan teori och praktik (ibid.). Efter kritik mot 

grundsärskolan som mer omsorgsinriktad än kunskapsinriktad (t.ex. Berthén, 2007) har 

kunskapsuppdraget i grundsärskolans och gymnasiesärskolans läroplaner stärkts (Ineland & 

Silfver, 2018). Kravet på behöriga lärare med legitimation och betygsättningen av elever med 

intellektuell funktionsnedsättning understryker ytterligare det ökade kunskapsuppdraget i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan (ibid.). Grundsärskolans och gymnasiesärskolans betyg 

möjliggör inte vidare studier, då de inte har samma juridiska status som betyg i allmänhet (ibid). 

Idén med betygen bygger på en inkluderande ideologi och tankar om likvärdighet, men då de 

ändå blir som ett slags imitation av verkliga betyg kan de istället bidra till att förstärka skillnader 

och motverka likvärdigheten för individer med intellektuell funktionsnedsättning i både skolan 

och samhället i stort (Ineland & Silfver, 2018). 

Det finns ytterst begränsad, eller avsaknad av, internationell forskning om grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan som skolform, då dessa endast förekommer i Sverige (Ineland & Silfver, 

2018). Jämför man Sverige med våra nordiska grannländer finns olika strategier för att göra den 

offentliga skolan så rättvis som möjligt (Pesonen et al., 2015, Engsig & Johnstone, 2015, 

Partouche, 2018). Länderna tillhandahåller, som beskrivits ovan, olika strategier för att försöka 

optimera och kvalitetssäkra utbildningen för elever i behov av stöd, inklusive elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. Specialundervisning i Norge innebär bl.a. anpassning av 

undervisningsmaterial, extrainsatta lärare, undervisning av lärare med specialkompetens, 

assistentstöd och undervisning i smågrupper (Markussen, 2010). Ambitionen med 

specialundervisning är att utjämna skillnader och minska effekter av funktionsnedsättningar 

(ibid.). I Norge finns stora behov av kompetensutveckling av specialpedagogisk personal i den 

offentliga skolan (Partouche, 2018). De personer som arbetar med specialpedagogiskt stöd är ofta 

outbildade assistenter. Bristen på kompetensutveckling på området hänger förmodligen ihop med 

riktlinjer från norska kunnskapsdepartementet som säger att alla särskiljande lösningar i skolan 

ska minimeras (Partouche, 2018). 
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Det stöd elever får i Finska skolan är uppdelat i tre nivåer (Pesonen et al., 2015). Den första nivån 

innebär stöd som tillhandahålls i klassrummet inom den allmänna läroplanen. Den andra nivån är 

mer tydligt inriktad på specifika svårigheter eleven uppvisar och den tredje nivån är det som 

traditionellt går under namnet specialundervisning, som innebär en mer individualiserad 

utbildning (ibid.). Något man ville uppnå med den nya skollagen 2011 var att elevers stödbehov 

skulle fastställas av pedagoger snarare än psykologer eller läkare (Pesonen et al., 2015). Det ska 

vara möjligt för lärare att söka hjälp till elever som är i behov av stöd utan att eleven behöver en 

diagnos för att få specialundervisning (ibid.). Forskarna menar att förtroendet för lärares 

professionella kompetens är ett politiskt instrument som är unikt för Finland. Lärarna har fullt 

förtroende att tolka styrdokument och implementera dem i skolan (Pesonen et al., 2015). 

Innan den nya skollagen i Danmark trädde i kraft 2012 handlade inkludering snarare om social 

inkludering än akademisk framgång (Engsig & Johnstone, 2015). Den nya reformen från 2012 

innebär att skolorna får ansvar för att eleverna i högre grad än innan uppnår målen i bl.a. 

matematik samt att skolan även ska se till att fler elever trivs i där (ibid.). Målen är 

kvantifierbara, vilket innebär att det går att kontrollera om skolans uppdrag fullföljs (Engsig & 

Johnstone, 2015). Det finns dessutom ett fokus på tron att heterogena lärmiljöer är effektiva vad 

gäller inlärningsresultat- både för studenter med särskilda behov och studenter utan särskilda 

behov (ibid.). För att den politiska ambitionen med inkludering ska kunna genomföras har 

regeringen infört olika konsulttjänster där skolor kan få assistans och inspiration till stöd för 

inkluderingen i skolan (ibid.). I Danmark har ett paradigmskifte ägt rum: från ett kategoriskt till 

ett relationellt perspektiv på inkludering (Engsig & Johnstone, 2015). 

I en jämförande studie (Takala, Hausstätter, Ahl & Head, 2012) framgår, trots stora likheter i 

skolsystemen, att finska, svenska och norska speciallärarstudenter har tämligen olika syn på 

specialundervisning och, framför allt, inkludering av elever i behov av stöd. Norska studenter var 

mest positiva till inkludering, medan de finska studenterna hade flest reservationer mot 

inkludering (Takala et al., 2012). Norska speciallärarstudenter hade dessutom mer elevfokus när 

de argumenterade kring inkludering jämfört med de finska som hade övervägande lärarfokus i 

sina argument (ibid.). De svenska studenternas syn på inkluderande undervisning för elever i 

behov av stöd var ett mellanting av de norska och finska studenternas syn på det (Takala et al., 

2012). Partouche (2018) har jämfört norsk och finsk specialundervisning och menar att de båda 

länderna har en grundläggande skillnad i sin syn på utbildning. I Finland är skolan ett medel för 

att skapa mänskligt kapital för nationens framtid, snarare än ett erbjudande om service för 

individen, medan Norge har fokus på social jämlikhet och kollektivt deltagande för alla (ibid.). 

I Australien läser alla elever efter samma läroplan (Datta, 2015). Elever kan, vid behov, få en 

individuell studieplan för att ha möjlighet att uppnå målen (ibid.). Om man har en intellektuell 

funktionsnedsättning har man som elev oftast hjälp i form av extra lärarhjälp och anpassningar i 

studieplanen för att man ska ha möjlighet att uppnå de resultat som angetts i den individuella 

studieplanen (ibid.). Stödlärare arbetar i många av läroplanens ämnen med en-till-en undervisning 

(Datta, 2015). Det särskilda stödet för elever med intellektuell funktionsnedsättning kan även 

innehålla extrainsatta lektioner kring till exempel sexualitet, vänskap, självständigt boende och 

arbetsliv (ibid.). I studien har vårdnadshavare, lärare och elever intervjuats kring deras 

uppfattning av om det extra stödet eleverna med intellektuell funktionsnedsättning får är till stöd 

och hjälp för dem. Vårdnadshavarna och eleverna hade inte uppfattningen att det extra stödet var 

till någon större hjälp, medan lärarna hade uppfattningen att stödet var positivt för elevernas 

skolarbete och problemlösningsförmåga (Datta, 2015). I en studie om vårdnadshavare, framför 

allt mödrar, till barn med intellektuell funktionsnedsättning i USA drar författaren paralleller till 

sagan om Alice i underlandet (Valle, 2011). Alice faller ner i ett kaninhål i en värld som befolkas 
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av udda karaktärer vars logik helt trotsar hennes egen. Mödrarna i studien beskriver sin resa 

genom specialundervisningens värld ungefär på samma sätt (Valle, 2011). Inlärningssvårigheter 

visar sig oftast i skolåldern, och strävan efter förståelse leder ofta till att nyfikna mödrar faller ned 

i kaninhålet och försöker öppna olika dörrar, precis som Alice (ibid.). Deras försök att få en bra 

skolgång för sina barn motarbetas ofta, vilket leder till känslor av skam och misslyckanden 

(Valle, 2011). Författaren menar att det behövs strukturella förändringar i skolans sätt att arbeta 

med elever med intellektuella funktionsnedsättningar och deras familjer (Valle, 2011). 

Möjligheter och begränsningar efter grundsärskolan och gymnasiesärskolan 
I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 19) betonas 

rätten att kunna leva självständigt med delaktighet i samhället och likaså rätten att välja med vem 

man ska bo samt bostadsort (Söderman & Antonsson, 2011). Oavsett vilken funktionsnedsättning 

man har, så har alla som får stöd genom LSS rätt till egen bostad i vuxen ålder samt, om man inte 

arbetar eller studerar, även rätt till daglig verksamhet (ibid.). Gymnasiesärskolans sätt att 

förbereda elever för kommande arbetsliv har inte studerats systematiskt i Sverige (Tideman, 

Lövgren, Szönyi, Bergkvist & Haghjo, 2017). Att ha kontakter med arbetsplatser genom APL 

under skoltiden har dock visat sig ha positiv inverkan på individens möjligheter till arbete på den 

öppna arbetsmarknaden (Tideman et al., 2017). Söderman och Antonsson (2011) menar att det 

finns ett grundläggande mänskligt behov av att vara nyttig, behövd och efterfrågad och detta 

synsätt finns med som utgångspunkt i all verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 

Arbetsgivare kan, om de anställer en person med intellektuell funktionsnedsättning, till exempel 

få lönesubventioner av samhället (Tideman et al., 2017). Det vanligaste bidraget är lönebidrag, 

som är ett ekonomiskt stöd med avsikt att kompensera för eventuella anpassningar som krävs på 

arbetsplatsen samt att bidra till lönekostnader (ibid.). Förutom lönebidrag finns även möjlighet 

för personer med intellektuell funktionsnedsättning att, genom LSS, bli beviljade daglig 

verksamhet (t.ex.Tideman et al., 2017). Daglig verksamhet ska erbjuda värdefull sysselsättning, 

men har även som syfte att förbereda personer med intellektuell funktionsnedsättning för den 

öppna arbetsmarknaden (Söderman & Antonsson, 2011, Tideman et al., 2017).  

För att samhälleliga insatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning ska vara så 

effektiva som möjligt bör dessa ha en tydlig inriktning mot arbete och sysselsättning- samt vara 

väl strukturerade och individanpassade (Tideman et al., 2017). Individualiserade insatser innebär 

bl.a. att man fokuserar på hindrande och möjliggörande omständigheter som kan påverka 

personers utsikter att erhålla och behålla ett arbete (Tideman et al., 2017). De strukturerade 

insatserna innebär till exempel att de stödfunktioner som finns är väl organiserade för individens 

bästa (ibid.). En metod som använts nationellt och internationellt för att stödja personer med 

intellektuell funktionsnedsättning är Supported Employment (SE) (ibid.). Metodens principer 

innebär, i förenklad mening, att siktet för individen är inställt på den öppna arbetsmarknaden, att 

det är individens vilja till arbete som är enda kravet för att få stöd samt att stödet, som omfattar 

både individen och arbetsplatsen, ska vara tillgängligt så länge behov föreligger (Tideman et al., 

2017). SE har anpassats till svenskt regelverk och används av bland annat Arbetsförmedlingen 

(ibid.). Utvärdering av metoden visar på positiva resultat för unga, framförallt män, med 

aktivitetsersättning i Sverige (Försäkringskassan, 2017). 

Tidigare forskning kring personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (se exempelvis 

Ineland & Silfver, 2018) visar på några av de begränsningar och problem grundsärskole-och 

gymnasiesärskoletillhörigheten kan innebära för enskilda individer. Betygen på 

gymnasiesärskolan, till exempel, ifrågasätts då de kan ses som ett låtsatsbetyg som ska imitera” 
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normala” betyg för att normalisera grundsärskolans och gymnasiesärskolans skolformer samt 

personer med intellektuell funktionsnedsättning (Ineland & Silfver, 2018). Vidare visar 

forskningen att personer med intellektuell funktionsnedsättning är exkluderade på den öppna 

arbetsmarknaden, då det är förhållandevis få som fått en sådan anställning och därmed kan 

erhålla en lön som går att leva på (Widmark, 1994, Ineland, Molin & Sauer, 2013b). När det 

gäller de boenden som står till buds för många personer med intellektuell funktionsnedsättning, 

kan även dessa ses som imitationer av verkligheten (Ineland & Silfver, 2018). En del kritiska 

forskare (se exempelvis Ineland & Sjöström, 2007) har visat på svårigheten med att skapa 

verksamheter som i genuin mening är “normala”, när förutsättningen för det hela är att man 

måste hjälpa människor som annars inte skulle kunna, att leva ut den normalitet som eftersträvas. 

Om det ständigt finns personal närvarande i någons bostad, framstår det inte som ett “normalt” 

hem och när man inte får en riktig lön framstår det inte som ett “normalt” jobb (Ineland & 

Sjöström, 2007). 

Det finns begränsad kunskap om vilken typ av sysselsättning personer med grundsärskole-och 

särskolebakgrund når efter avslutad utbildning på gymnasiet (Arvidsson, Staland-Nyman, Widén 

& Tideman, 2016). Ett vanligt antagande har varit att en majoritet efter gymnasiesärskolan får 

obetald sysselsättning inom ramen för daglig verksamhet enligt LSS (ibid.). Levnadsvillkoren för 

människor med intellektuell funktionsnedsättning är i jämförelse med personer utan 

funktionshinder sämre på alla livsområden (Mineur, Bergh & Tideman, 2009). Mineur, Bergh 

och Tideman (2009) menar också att flera studier pekar på att kategoriseringen intellektuell 

funktionsnedsättning leder till upplevelser av utanförskap och att personer med denna 

funktionsnedsättning har begränsade möjligheter att påverka och bestämma över viktiga områden 

i sina liv, som till exempel var man ska bo, vem som ska anställas som personal eller kring 

ekonomiska angelägenheter. Även internationell forskning visar på begränsningar kring 

delaktighet i samhället för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Till exempel har en 

forskare i USA sammanställt och analyserat data som samlats in under tio år kring elever med 

lindrig intellektuell funktionsnedsättning (Bouck, 2014). Det visade sig att de undersökta 

personerna hade problem med arbete, boende och studier efter skolan (ibid.). Mindre än en 

tredjedel studerade vidare efter gymnasiet, ungefär tre fjärdedelar hade haft ett betalt arbete under 

de senaste två åren och mindre än en tredjedel hade eget boende, alltså ett helt självständigt 

boende utan vårdnadshavare eller personal (ibid.). En jämförelse visade att skillnaderna mellan 

personer med och utan intellektuell funktionsnedsättning är stora när det gäller anställning 

(Bouck, 2014). 

Teoretisk utgångspunkt  
Vi kommer i denna studie att utgå ifrån ett normkritiskt perspektiv. Normkritik handlar om att 

ifrågasätta det vi tar för givet för att förstå hur diskriminering uppstår och vad vi kan göra åt det 

(Silfver, 2017). Enligt Widding och Wickman (2017) innebär ett normkritiskt synsätt att man 

synliggör och ifrågasätter normer om vad som egentligen är “normalt” eller avvikande, och att 

man strävar efter förändring. En norm kan förklaras som det vi uppfattar och förstår som 

“normalt” (Widding & Wickman, 2017). Silfver (2017) menar att en norm fungerar på så sätt att 

den pekar ut det som i ett visst sammanhang anses vara det “normala” och riktiga; det som så att 

säga gäller. En norm skapar vissa förväntningar (ibid.). Exempelvis att vi ska bete oss på ett visst 

sätt i ett särskilt sammanhang (ibid.). Vidare menar Silfver (2017) att normer också synliggör det 

som är avvikande, det som inte är norm, och på så sätt skapas över- och underordningar, eller 

inne- och uteslutningar, i olika sammanhang. Silfver (2017) menar att normer ofta kopplas just 

till olika typer av kategoriseringar som tex. kön, ålder, etnicitet eller funktionsvariationer. Man 
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skulle kunna säga att det är normerna som gör, eller skapar, dessa kategorier; att kategorierna 

alltså inte finns i förväg utan handlar om våra föreställningar om vad en människa bör vara 

utifrån vad vi tycker att vi ser, vilket handlar om det vi förväntar oss utifrån den rådande normen 

(ibid.). Kategorin funktionshindrad har, enligt Ineland, Molin och Sauer (2013a) sin bakgrund i 

uppbyggandet av välfärdsstaten, då det fanns ett behov att skilja olika typer av hjälpbehövande åt, 

till exempel fattiga eller funktionshindrade. Ineland et.al (2013a) beskriver tre sätt att tänka, tre 

diskurser, kring funktionshinder i förhållande till samhället. Den första, 

avvikelse/normalitetsdiskursen, som utgår från ett medicinskt tänkande, handlar om synen på 

personer med intellektuell funktionsnedsättning som avvikande, men inte sjuka, och individerna 

ses som offer med behov av samhällets hjälp och omsorg och ambitionen är att göra det 

avvikande normalt (ibid.). Den andra diskursen är jämlikhet/ojämlikhet, vilken innebär att 

funktionsnedsättningen inte ses som en medicinsk åkomma utan ett resultat av politiskt och 

socialt förtryck, vilket har lett till sämre levnadsvillkor (ibid.). Den tredje beskrivna diskursen är 

vi/de-diskursen, vilken utgörs av relationen vi (funktionshindrade) och de (icke-

funktionshindrade) (ibid.). Diskurserna kan ge stöd i att vända och vrida på fenomenet 

funktionsnedsättning i förhållande till samhället, dess normer och dess syn på avvikelser (ibid.). 

Både Silfver (2017) och Grönvik och Söder (2008) menar att normer handlar om makt, och i 

vissa fall diskriminering. Att kategoriseras som särskoleelev får ofta till följd att individen 

upplever hinder i relationen till andra, då skolformstillhörigheten markerar ett annorlundaskap 

(Widding & Wickman, 2017). Att vara “normal” eller inte handlar om maktordningar i samhället 

och som funktionshindrad kvinna kan man anses vara utsatt för ett dubbelt förtryck (Grönvik & 

Söder, 2008). Att vara funktionshindrad, kvinna och invandrare beskrivs som ett tredubbelt 

förtryck (ibid.). Vi är alla med i dessa könsgörande processer, dvs vi gör kön, liksom vi gör 

funktionshinder enligt Widding och Wickman (2017). Könsskillnader kan vara biologiska, men 

de kan också vara socialt konstruerade. Det konstruerade kan handla om vad som betraktas som 

maskulint, feminint, dugligt och funktionellt. Grönvik och Söder (2008) skriver att pojkar och 

män medvetet eller omedvetet eftersträvar och också bedöms av andra efter den maskulina 

normen. Detsamma gäller för flickor och kvinnor vad gäller deras orientering mot de feminina 

idealen (ibid.). När det gäller funktionsnedsättning blir också den funktionella, genuskodade 

kroppen ett ideal som individen måste förhålla sig till (Grönvik & Söder, 2008). Widding och 

Wickman (2017) menar att en intellektuell funktionsnedsättning kan bli ett hinder för att fungera 

på ett “normalt” sätt i skolan, i olika sociala sammanhang och i samhället i stort. Lika väl kan 

normativa föreställningar om att flickor är osynliga, skötsamma och duktiga och att pojkar är 

synliga, stökiga och impulsiva ge avtryck i hur elever bemöts och bekräftas i det sociala 

sammanhang som skolan och klassrummet är och påverka elevens handlingsutrymme och 

självuppfattning (Widding & Wickman, 2017). 

I dag växer unga med intellektuell funktionsnedsättning upp i ett komplext samhälle med olika 

förutsättningar för socialisering, med influenser från olika kulturer och olika normer och 

beteendemönster (Söderman & Antonsson, 2011). Idag är det de seendes, hörandes och fysiskt 

rörligas ideal och behov som är utgångspunkt för samhällets organisering och funktionssätt dvs. 

det som anses som det mest “normala” (Grönvik & Söder, 2008). Söderman och Antonsson 

(2011) menar att en människa med lindrig intellektuell funktionsnedsättning befinner sig på 

gränsen till det “normala”. En människa med intellektuell funktionsnedsättning kan läsa, skriva 

och räkna även om det behövs längre tid än “normalt” för att lära sig och det innebär också 

svårigheter att ta in och bearbeta information, bygga kunskap och tillämpa kunskap (ibid.). 

Intellektuell funktionsnedsättning är en nedsättning av intelligensen i kombination med att klara 
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vardagslivet självständigt (Söderman & Antonsson, 2011). Det finns förväntningar att leva som 

alla andra och för många känns det svårt att tillhöra gruppen funktionsnedsatta (ibid.). Därför 

menar Söderman och Antonsson (2011) att det är viktigt att personen får det stöd den behöver för 

att få möjlighet att utveckla en god självkänsla samt ta ansvar och kunna leva efter sina 

förutsättningar. 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning balanserar ofta mellan normalitet och avvikelse, 

då de å ena sidan måste underkasta sig rollen som avvikare eller “icke-normala” för att få rätt till 

stöd och service, medan de, å andra sidan, inte uppfattar sig själva som avvikande (Ineland, 

Molin & Sauer, 2013a). Att stämplas som en person med intellektuell funktionsnedsättning 

innebär att alla andra egenskaper individen har överskuggas, och personen blir ett med sin 

avvikelse, dvs stigmatiserad (ibid.). Detta har i förlängningen inneburit att individen själv 

övertagit de föreställningar om sitt stigma, i det här fallet sin intellektuella funktionsnedsättning, 

som omgivningen förmedlar (ibid.). Sedan 1990-talet har en ny grupp av personer med 

intellektuell funktionsnedsättning, med större kunskaper om sina rättigheter och en annan syn på 

sig själva, vuxit fram (ibid.). Många i denna grupp uppfattar till exempel funktionsnedsättningen 

som en grund till rättigheten att få stöd som ger dem större möjligheter att klara sådana 

utmaningar som andra, “normala” människor förväntas klara av själva (ibid.). Det finns, hos 

denna “nya generation” av personer med intellektuell funktionsnedsättning, tecken på en strävan 

att omdefiniera sin sociala identitet (ibid.). Normaliseringstänkandet, dvs samhällets 

normaliseringsambition, som innebär att personer med intellektuell funktionsnedsättning genom 

olika instanser och omsorger ska anpassas efter rådande normer om hur man ska leva, ses av 

individerna själva som disciplinerande och hindrande (ibid.). Istället önskar de att de får lov att 

vara som de är och själva kunna bestämma över sin livssituation för att kunna leva som alla andra 

och slippa känna sig som avvikare (Ineland, Molin & Sauer, 2013a). 

Barnkonventionen (1993) skriver om alla barns lika värde och lika rättigheter, och att ingen får 

diskrimineras. Vi behöver kunna acceptera att vi är olika och behöver olika saker, samt våga 

prata mer öppet om olikheter för ökad acceptans. Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) 

menar att det effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande attityder är ordinarie skolor med 

integrationsinriktning, dvs. att elever i behov av särskilt stöd ska ha tillgång till ordinarie skolor 

som tillgodoser deras behov och sätter barnet i centrum. Alltså en strävan mot att förhålla sig till 

det som betraktas som “onormalt” till “normala” variationer för att på så sätt stärka acceptansen 

för olikheter och mångfald i en skola för alla. Om skolan lyckas med uppdraget att skapa 

acceptans för mångfald finns också goda möjligheter att det ökar acceptansen för mångfald i det 

övriga samhället (Nilholm, 2019). 

Metod 

Deltagare/material 
Respondenterna var vårdnadshavare till elever som är inskrivna på grundsärskolans åk 7-9 samt 

till elever på gymnasiesärskolans nationella program. Vårdnadshavare är de som är ansvariga för 

barnen, och det är de som ska ha fått information då deras barn blev inskrivna på särskolan. Att 

det är just vårdnadshavare i grundsärskolan och på gymnasiesärskolans nationella program som 

valts ut beror på att de begränsningar som kan förekomma, till exempel i arbetslivet, framförallt 

verkar påverka personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och endast i lägre grad 

påverkar elever som går eller har avslutat sin skolgång på träningsskola eller gymnasiesärskolans 

individuella program (se t.ex. Ineland, Molin & Sauer, 2013b). Urvalet var ett 

bekvämlighetsurval, alltså ett urval ur en grupp personer som är lättillgängliga (Bryman, 2011). I 

detta fall var gruppen vi intervjuade vårdnadshavare till elever vi etablerat kontakt med genom 
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våra professioner. Att göra ett urval bland just dessa personer kan vara fördelaktigt därför att vi 

redan har en relation till dem, vilket förhoppningsvis medför en trygghetskänsla som gör det 

lättare att öppna upp för samtal. Skolorna i studien ligger i olika kommuner och alla elever i den 

aktuella gymnasiesärskolan är inte från samma kommun och förväntas alltså inte ha fått 

information från samma källa. Ett informationsbrev (bilaga 1) skickades hem till klassens elever 

och vårdnadshavare där ansvariga forskare, alltså vi som utfört studien, förklarade vad vi ville 

uppnå med studien, hur studien gick till, förklarade att det är frivilligt att vara med och att 

respondenten när som helst kunde avbryta sin medverkan, att all data var konfidentiell och att 

insamlad data förvarades varsamt (Lind, 2014). Med konfidentialitet menas att privat data som 

identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas (Kvale, 2014). För att göra ett 

urval av de vårdnadshavare vi ville genomföra intervjuerna med, skickades ett mail ut till alla 

potentiella respondenter för att informera om studien. Detta är en kvalitativ undersökning, vilket 

innebär att antalet personer vi intervjuat är begränsat men tillräckligt omfattande för att ge ett 

relevant och rikt empiriskt material som möjligt i förhållande till studiens syfte (jmf Lind, 2014). 

Datainsamlingsmetod 
Den metod som tillämpats i föreliggande studie är kvalitativ metod. Metoden bygger på den 

samhällsvetenskapliga grunden fenomenologi (Danermark, Ekström & Karlsson, 2018). Det 

innebär således att det är den hermeneutiska tanken som betonar tolkning och förståelse. 

Samhällsvetenskapen anses vara traditionsbärande, dvs. man kan inte ordagrant ta för givet det 

som sägs i en intervju, utan det gäller att hitta mening i det som sägs (Danermark et al., 2018). 

Metoden är induktiv och studien är en fallstudie som innebär att ge fördjupade kunskaper om det 

man undersöker. Tillvägagångssättet i samband med datainsamlingen är halvstrukturerade 

telefonintervjuer. Halvstrukturerade intervjuer innebär att man ställer samma frågor till alla 

respondenter, samtidigt som man kan ställa följdfrågor när det behövs för till exempel 

förtydligande av svar (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Intervjuerna är ett samtal med syfte, 

dvs. intervjuaren ställer frågor till vårdnadshavarna som förväntas ha information om det vi 

undersöker (Lind, 2014). Fördelarna med denna metod jämfört med till exempel enkäter är att 

man får mer uttömmande svar samt en större flexibilitet, då svarsalternativen inte är fasta (Hjerm 

et al., 2014). En nackdel kan vara att man, på grund av att studien gjorts på ett begränsat antal 

individer, kanske inte kan generaliseras, då resultatet inte med säkerhet gäller personer som inte 

ingår i studien (ibid.). I kvalitativa studier är just flexibilitet viktigt, eftersom frågorna kan skilja 

sig åt beroende på vilka svar man får (Lind, 2014). Lind (2014) menar också att flexibilitet 

innebär att intervjuaren är förberedd och påläst om de frågor som kommer att tas upp. 

Intervjuerna har en struktur i form av en frågeguide (bilaga 2). Frågebatteriet reviderades något 

efter genomförda prov-intervjuer, för att säkerställa att frågorna inte feltolkades av 

respondenterna. Valet av telefonintervjuer som insamlingsmetod har fördelen att det blir lättare 

att få tid till samtalen. Att lyckas planera in möten med respondenter så att man hinner både ta sig 

till respondenterna, intervjua och sedan transkribera inom given tid kan annars bli ett problem i 

form av tidsbrist. Dokumentationen av intervjuerna är betydelsefull (Lind, 2014). 

Dokumentationen gjordes genom inspelning och minnesanteckningar. Inspelningen kräver 

medgivande, som gjordes med vårdnadshavare innan intervjun. Samtliga ljudfiler transkriberades 

och analyserades därefter i sin helhet. Valet av telefonintervju som metod var inte självklart, men 

det finns vissa fördelar med metoden jämfört med intervjuer ansikte mot ansikte, så kallade 

direkta intervjuer. Telefonintervjuer är billigare och tidseffektivare, då man slipper resekostnader 

och tid för resor till och från respondenterna (Bryman, 2018). Nackdelar kan vara att man inte 

kan läsa av respondenternas kroppsspråk, samt att telefonintervjuer tenderar att bli kortare än 

direkta intervjuer (Bryman, 2018). Det finns stöd i forskningen att telefonintervjuer kan ge lika 

mycket information som intervjuer ansikte mot ansikte, beroende på vilka grupper man ska 



   

 

14 

 

undersöka (Sturges & Hanrahan 2004, Holt 2010). Sammanlagt genomfördes 9 intervjuer med 6 

kvinnor och 3 män varav alla hade varsitt barn i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

Intervjuerna varierade i längd mellan 20 min och 50 min. Som tidigare nämnts, spelades samtliga 

intervjuer in och transkriberades därefter. Vi läste igenom textfilerna vid upprepade tillfällen och 

hittade därefter teman med relevans för studiens syfte. Vi beskriver denna procedur närmare i 

nästa avsnitt. 

Analys 
Vi använde oss av primäranalys vilket innebär att det är forskaren som har samlat in 

informationen som också genomfört analysen (Bryman, 2018). Hjerm et al. (2014) menar, att för 

att kunna analysera transkriberade intervjuer krävs det att man först gör om materialet till 

analyserbar text, vilket vi gjorde. Vidare gjorde vi, som Hjerm et al. (2014) beskriver, en 

analysmetod i tre steg; kodning, tematisering och summering, som mycket förkortat innebär att vi 

identifierade centrala begrepp i texten och delade upp dessa i kategorier (kodning). 

Tematiseringen gjordes delvis parallellt med kodningen. Här letade vi mönster och kopplingar 

som kan länkas till studiens frågeställningar. Det sista steget, summering, innebar att vi drog 

slutsatser och, genom förtydligande citat, gjorde ansatser att verifiera dem för att undvika dåligt 

underbyggda resultat (Hjerm et al., 2014). Vi använde oss av induktiv analys som enligt 

Danermark et al. (2018) innebär att man undersöker resultatet och drar slutsatser därifrån. 

Studiens resultat bör vara användbart både för den som gjort studien och de personer som är 

inblandade i det som studerats (Danermark et al., 2018). 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Det finns lagar och överenskommelser hur man som forskare ska förhålla sig till de människor 

och sammanhang som ska studeras (Lind, 2014). Det viktigaste, grunden i det hela, är att intresset 

för att få fram viktig kunskap aldrig får äventyra de individer som medverkar i undersökningen 

negativt (ibid.). Forskaren nämner därför aldrig några namn, allt kommer att vara anonymt och 

frivilligt. Lind (2014) menar att i samhällsvetenskaplig forskning är etiska frågor som rör 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet viktiga. Respondenter ska informeras om 

syftet med undersökningen, de ska ge samtycke till att vara med och känna till att de kan avbryta 

när som helst, om de av någon anledning upplevde att de inte ville fortsätta sin medverkan (ibid.). 

Som vi tidigare nämnt informerades respondenterna om studiens syfte, i vilken grad vi kunde 

lova dem integritet samt hur intervjun skulle genomföras genom ett informationsbrev som 

skickades hem till dem (bilaga 1). Vid behov gavs även information kring studien per telefon. 

Samtliga respondenter gav sitt medgivande till deltagande i studien genom att skriva under och 

skicka tillbaka informationsdokumentet, alternativt gav sitt medgivande per telefon. Därmed 

anser vi att kravet på samtycke har uppfyllts (Kvale & Brinkmann, 2014). De respondenter som 

deltog i denna studie är alla myndiga och kunde själva ta ställning till om de ville delta i en 

intervju eller inte. I en kvalitativ undersökning, där intervjusvar förekommer i offentliga 

rapporter, måste den ansvarige forskaren skydda intervjupersonernas identiteter (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Denna studie är en studentuppsats och kommer inte att publiceras i något 

vetenskapligt sammanhang utöver vad som gäller för examensarbeten, så som detta. Genom att 

varken skriva ut vilka kommuner eller skolor som är inblandade avser vi att skydda de 

intervjuade vårdnadshavarnas identitet i denna studie. 

Resultat och analys  
I resultatdelen som följer har vi för avsikt att redovisa intervjupersonernas svar på våra 

forskningsfrågor och hur de kommer till uttryck genom deras egna utsagor. Vi redovisar de teman 
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vi kommit fram till, samt ger några sammanfattande reflektioner och återkopplar till tidigare 

forskning. Av de 9 vårdnadshavare vi intervjuat, var det fem som hade barn som mottagits i 

grundsärskolan i åk 1, en i åk 4, en i åk 5 och två som hade barn som blivit mottagna i åk 1 på 

gymnasiesärskolan. Eleverna går nu på grundsärskolans åk 7-9 och på gymnasiesärskolans 

nationella program. Vi har upprättat ett respondentregister (bilaga 4) med fingerade namn på 

respondenterna och numrerade intervjuer. Vi kommer, i resultatet, använda hen (bilaga 3) istället 

för han eller hon, då detta stärker respondenternas konfidentialitet. Genom noggrann 

genomläsning av båda uppsatsskrivarna kom vi slutligen fram till följande fem teman som i 

ordningsföljd motsvarar och bearbetar studiens fem forskningsfrågor: 1) Särskolan som skolform, 

dess möjligheter och begränsningar 2) Stöd och resurser 3) Det särskilda med (sär)skolan 4) 

Kunskap och vägledning kring (sär)skolan som skolform och 5) Framtiden. 

1. (sär)skolan som skolform, dess möjligheter och begränsningar  
Informationen vårdnadshavarna fått vad gäller möjligheter och begränsningar med 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan är sammanfattningsvis rätt minimal. Respondenterna har i 

flera fall upplevt att de personer de fått informationen från själva har en negativ inställning till 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Ingen av vårdnadshavarna uppger att de fått någon klar 

bild av grundsärskolan och gymnasiesärskolan som skolform mer än att eleverna får mer stöd där 

än i den reguljära skolan. Flera vårdnadshavare har fått informationen att man blir erbjuden en 

plats på grundsärskolan under förutsättning att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning. 

Flera vårdnadshavare har sagt att det har blivit illa berörda, ledsna och besvikna av hur rektorer 

och personal pratat på ett negativt sätt om deras barn och skolgång i grundsärskola och 

gymnasiesärskola. Dessutom har de fått känslan av att deras barn inte längre är välkomna i den 

reguljära skolan. En förälder berättar: 

Rektorn var väldigt negativ. Man blir ju lite överkänslig då det gäller ens barn, men jag 

fick känslan av att den där rektorn hade ingen större lust att ha kvar mitt barn på skolan, 

så jag andades ut då hen blev erbjuden särskola (Charlie, intervju 1). 

Vårdnadshavarna har inte fått någon information kring vad barnens funktionsnedsättning 

alternativt funktionsnedsättningar innebär mer än att skolans personal påtalat att de behöver mer 

hjälp och stöd. Den kunskap flera av vårdnadshavarna upplever att de har kring varför barnet 

skrivs in i grundsärskolan och gymnasiesärskolan är just den, att deras barn är annorlunda och att 

de inte klarar att gå i vanlig grundskola. En vårdnadshavare kände sig helt överkörd av skolan, 

det var skolan som bestämde hur det skulle vara när det gällde hennes barn. Samma 

vårdnadshavare uppger att den information de fått när barnet skrevs in i grundsärskolan var att 

hen behövde mer hjälp och stöd och därför skulle gå på grundsärskolan. Hen fick inte ens testa att 

gå i reguljär grundskola. Vårdnadshavaren uttrycker upplevelsen så här: 

...när man tänker efter så gjorde man nog det i början, att liksom, att jamen man kände sig 

liksom ”nähä, jag har inte rätt att sätta min unge i vanlig klass, hen måste gå i särskolan, 

för det är vad ni säger, ja hen fick ju inte en chans att testa en gång, utan bara 

liksom…”du ska in här”. Punkt slut (Pim, intervju 9). 

En respondent berättar att deras barn fick erbjudande om att gå i reguljär skola men läsa enligt 

grundsärskolans läroplan, men det mottagande de fick av rektorn på den reguljära skolan var inte 

välkomnande, utan rektorn sa rätt tydligt: 
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Väljer ni vanlig skola så kommer det inte att sättas in några mer resurser än vad det är  

 idag (Charlie, intervju 1). 

Vårdnadshavarna säger att de inte har fått så mycket information alls kring betyg. En rektor hade 

bara lagt fram kunskapskraven och visat. En vårdnadshavare säger att de fick information om att 

betygen inte är riktiga betyg som leder till arbete. Rektorn hade även informerat dem om vad 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan kommer leda till:  

Hen kommer få problem resten av livet om hen går i särskola...men vi sa att huvudsaken 

är ju att vårt barn lär sig något. Vi vill att hen ska kunna lära sig läsa och räkna och klara 

sig någorlunda i samhället. Det fanns ju trots allt solklara resultat på att vårt barn hade en 

intellektuell funktionsnedsättning, men då man sitter med en rektor som säger att ibland 

görs utredningar som sen visar att barnet inte hade en intellektuell funktionsnedsättning, 

då tvivlade vi och blev osäkra om vi gjorde rätt som tvingar in barnet på särskolan… 

(Kim, intervju 2). 

En förälder berättar att rektorn gav information om att barnet kommer att få välja om hen vill ha 

betyg eller inte, men att man var tydlig med att berätta att det är en väldig skillnad, dvs att:  

betygen inte var betyg i samma utsträckning mot grundskolan (Charlie, intervju 1).  

Rektorn påtalade tydligt att betygen inte har samma värde. Flera vårdnadshavare menar att de inte 

fått någon information alls kring vad betygen kan användas till. En vårdnadshavare berättade att 

rektorn hade informerat kring grundsärskolan och gymnasiesärskolan, men det gällde mer själva 

organisationen på skolan än vad det kunde innebära för eleven. Vårdnadshavaren visste redan vad 

det innebar att gå på grundsärskola och gymnasiesärskola eftersom hen hade arbetat i en av dessa 

skolformer. Flera vårdnadshavare berättar just det, att via sina egna arbeten har de förstått vad 

grundsärskola och gymnasiesärskola handlar om, och har utifrån den bakgrunden kunnat luska 

fram information kring vad barnen har för rättigheter. En respondent säger att de som varit bäst 

på att informera är sjukhuset och specialpedagogerna, som till exempel kring vad man kan söka 

för stöd, men skolan har varit sämre på det. Ingen har heller informerat denna respondent kring 

vilken funktionsnedsättning barnet har, de vet bara att barnet är annorlunda. 

Analys av TEMA 1 

Alla vårdnadshavare i vår studie tycker att de har fått begränsad information kring vilka 

möjligheter grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan erbjuda deras barn. Den information de 

fått är bristfällig och färgas, enligt flera vårdnadshavare, för mycket av negativa inställningar.  

Samtidigt ska ju vårdnadshavarna vara informerade om att när deras barn läst enligt 

grundsärskolans och gymnasiesärskolans läroplaner innebär det vissa begränsningar när det gäller 

val av utbildning och yrke efter avslutad skolgång (Zillén, 2017). Ur ett normkritiskt perspektiv 

kan man tänka att de som ska informera vårdnadshavarna vill att de ska bli medvetna om de 

inskränkningar i det som anses “normalt” som grundsärskolan och gymnasiesärskolan innebär. 

Normalisering innebär i denna kontext att man försöker hjälpa människor med funktionshinder 

att leva enligt det som anses “normalt” (Ineland, 2007). Dock inser nog både vårdnadshavare och 

skolpersonal att vuxenlivet för många med intellektuell funktionsnedsättning inte i egentlig 

mening anses “normalt” utan snarare blir som en konstruktion av samhällets vedertagna normer 

(ibid.). 

Informationen respondenterna fått kring möjligheter i vår studie, är att grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan kan erbjuda mer stöd än den reguljära skolan. Sina kunskaper om 
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grundsärskolan och gymnasiesärskolan som skolform har flera vårdnadshavare fått genom 

erfarenhet från sina egna arbeten, via internet, kompisar eller genom att ringa runt. Vad gäller 

betyg så har de antingen inte fått någon information alls eller så har de fått veta att betyg får 

eleverna om vårdnadshavarna vill, men att det inte är betyg i samma utsträckning som i 

grundskolan. Flera vårdnadshavare vi pratat med upplever att de ansvariga har pratat negativt om 

deras barn eller om grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Dessa vårdnadshavare har blivit illa 

berörda av hur skolan verkar se på deras barn på ett negativt sätt. Det sätt samhället sett på 

personer med intellektuell funktionsnedsättning historiskt (Grunewald, 2010) kan, enligt ett 

normkritiskt perspektiv, ha satt spår som fortfarande präglar synen på denna grupp. Att ansvariga 

personer i skolan talar negativt om elever som inte passar in i dess normer kan tyda på att det inte 

hänt så mycket som samhället önskat kring normalisering för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. 

2. Stöd och resurser 
Det stöd vårdnadshavarna uppfattar att grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan ge till skillnad 

mot den reguljära skolan är att man jobbar i mindre grupper, man har specialutbildade lärare, man 

har möjlighet till hjälp på olika sätt och vis för barnen, man jobbar utifrån elevernas individuella 

lärande, det är många pedagoger på särskolan och eleverna har lägre krav på sig än på 

grundsärskolan och gymnasieskolan. Denna uppfattning kring de möjligheter grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan kan innebära för eleverna har vårdnadshavarna skaffat sig på egen hand, via 

internet, genom att ringa runt eller samtala med vänner. En förälder säger: 

Jag läste på om forskning och på ämnet, och kom fram till att särskolan var bästa 

alternativet. De som gick integrerat hade mindre kontakt med normalstörda barn än de 

som gick i särskolan, och dessutom hade de mindre undervisning av 

speciallärare/specialpedagog om de gick integrerat...dvs de lär sig mindre och tillgodogör 

sig mindre (Mio, intervju 3). 

En annan förälder säger om grundsärskolan: 

Det var en helt annan värld, lugnt...lektioner på 2o minuter och mycket raster. De jobbar 

utifrån barnens kunnande, barnets behov och deras nivå, man går inte för fort fram. Jag 

menar i en vanlig grundskola då ska det vara klart det här datumet sen kör vi nästa 

uppgift...stressmoment… (Kim, intervju 2). 

En respondent uttrycker att det var rätt beslut att barnet skulle läsa på grundsärskola. Dock 

uttrycker vårdnadshavaren att barnet inte haft det jättebra, trots att hen gått på grundsärskolan. 

Detta på grund av att hen fått läsa tillsammans med elever som var svagare socialt, men även 

mycket barnsligare än eleven själv. Hen fick gå i klassen, men utan någon egentlig social 

samvaro med klasskamraterna. Vårdnadshavaren har alltså uppfattningen att det varit rätt beslut 

att placera barnet på grundsärskolan och gymnasiesärskolan, men att hens förväntningar inte 

infriades. Vårdnadshavaren säger så här: 

Nej, det vart inte jättebra för hen i alla fall, för att hen hamnade i en grupp där de var 

väldigt mycket barnsligare än vad hen är … öh … så hen gick i en grupp först, där hen 

hade mycket kompisar och hen hade roligt och så ... men så kom hen i en klass med … ja 

de var svagare än hen socialt, och hen fick inga vänner där, det var svårt. Hen fick gå ner i 

nivå så mycket, och leka barnsliga lekar och det gillade hen inte riktigt (Tintin, intervju 

7). 
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Analys av TEMA 2 

Vi kan utläsa av resultatet ovan, att de vårdnadshavare vi intervjuat till övervägande del har en 

positiv uppfattning kring det stöd grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan ge jämfört med den 

reguljära skolan. Precis som Söderman och Antonsson (2018) skriver om att grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan erbjuder små klasser, hög personaltäthet, individuell hänsyn och anpassningar 

som ger trygghet och omvårdnad, så säger respondenterna i vår studie att de uppfattar att 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan erbjuder mindre grupper, specialutbildade lärare, 

möjlighet till hjälp på olika sätt, man jobbar utifrån elevernas individuella lärande, många 

pedagoger och lägre krav. De har dock inte blivit erbjudna informationen som påverkat deras 

uppfattning, utan tagit reda på fakta på egen hand. Detta trots att det är kommunernas skyldighet 

att tydligt kommunicera skillnader mellan grundskola och grundsärskola eller gymnasieskola och 

gymnasiesärskola (Skolverket, 2018). Det finns även allmänna råd från Skolverket (2018) om 

vilken information som bör ges till vårdnadshavare inför beslut om mottagande i särskola. 

Skolverket (2018) menar vidare, att elev och vårdnadshavare bör vara införstådda med att 

särskoleinskrivningen kan innebära konsekvenser på kort och lång sikt, till exempel vissa 

begränsningar för framtida studier och yrkesval, men att gå i grundsärskola eller 

gymnasiesärskola innebär att det finns större möjligheter att få de anpassningar eleven behöver 

utifrån sina förutsättningar (ibid.). Ur ett normkritiskt synsätt skulle alla elever få information om 

möjligheter och begränsningar oavsett skolform. 

En nackdel med att gå i grundsärskola eller gymnasiesärskolan, som framkommit i intervjuerna, 

är att man som elev kan hamna i en klass där man inte riktigt känner sig bekväm med de andra 

eleverna. I det här fallet var klasskamraterna på en annan social nivå, och var ganska barnsliga, 

vilket innebär att de anpassningar skolan gör, inte alltid är nog. Gruppsammansättningen är också 

viktig för elevers välbefinnande. Söderman och Antonsson (2011) menar just det, att 

särskoletillhörigheten kan bidra till elevers känsla av utanförskap och att de definierar sig själva 

som annorlunda elever. Detta trots att grundsärskolan och gymnasiesärskolan, enligt Söderman 

och Antonsson (2011), kan erbjuda en social och kunskapsmässig stimulans i en miljö där det 

finns kamrater med liknande behov. 

3. Det särskilda med (sär)skolan 
Fördelarna med grundsärskola och gymnasiesärskola, menar respondenterna, är att eleverna har 

lägre krav på sig än elever i den reguljära skolan. Det är mindre grupper, lugnare miljö, 

specialutbildade lärare, möjlighet till hjälp och anpassningar för barnen, på individnivå, samt hög 

pedagogtäthet. Flera vårdnadshavare upplevde att en nackdel med grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan är betygen, att de inte har något större värde. Fast å andra sidan säger 

vårdnadshavarna att de är nöjda bara deras barn kommer klara sig någorlunda självständigt i 

framtiden. 

De två elever som gått hela grundskolan i reguljär skola, och blivit mottagna först i 

gymnasiesärskolan hade haft uppenbara problem i skolan under i stort sett hela sin skoltid. Båda 

två fick diagnosen lindrig intellektuell funktionsnedsättning när de var 15-16 år, och blev därefter 

mottagna i gymnasiesärskolan. Vårdnadshavaren till den ena eleven uppgav att hen kämpat 

mycket för att barnet skulle få stöd i grundskolan. Vårdnadshavaren säger: 

Jag har ju typ kämpat då sen dag ett när hen började skolan med att hen ska få nån typ av 

hjälp, för att jag har ju märkt att det har ju inte funkat i skolan. Och absolut inte läxor och 

sånt där som hen har tagit hem, det har ju inte funkat, för det har ju blivit…hen har ju fått 

fullständiga utbrott och sådär tidigare, så att man…jag har ju begärt att få hjälp hela tiden 

sådär, men det har ju inte dykt upp jättemycket, så, utan, nej, i skolan säger de liksom 
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”nej, vi har en resurs som går omkring”, liksom till flera klasser sådär, men det har ju inte 

hjälpt hen (Lo, intervju 8). 

Den andra eleven har haft ganska mycket stöd i grundskolan, vilket verkar vara en följd av att 

eleven tidigt diagnostiserats med bl.a. språkstörning. Problemen blev mer framträdande när 

eleven började på en större skola. Först under högstadiet blev hen tillslut utredd, och fick, efter 

mycket kämpande från vårdnadshavarna, diagnosen lindrig intellektuell funktionsnedsättning. 

Det finns, enligt dessa två historier, en skillnad mellan att ha en neuropsykiatrisk diagnos eller 

inte. I ena fallet fanns stöd för barnet, då det fanns diagnos på både dyslexi och språkstörning. I 

det andra fanns ingen diagnos och inte heller något stöd i skolan, mer än en resurs som fanns 

tillhands då och då. 

Analys av TEMA 3 

Respondenter i vår studie är nöjda med grundsärskolan och gymnasiesärskolan, med tanke på 

mer anpassningar på individnivå, lägre krav än grundskolan, lugnare, tryggare miljö, mindre 

grupper, hög pedagogtäthet och specialutbildade lärare. Enligt Skolverket (2013) så ska 

utbildningen för personer med intellektuell funktionsnedsättning, så långt som möjligt, motsvara 

den utbildning som ges i grundskolan. Söderman och Antonsson (2011) skriver om det, att 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan med sina små klasser, hög personaltäthet och stora 

möjligheter till individuell hänsyn och anpassningar, kan erbjuda en undervisning som ger 

trygghet och omvårdnad. Man kan, utifrån dessa berättelser, ana att en nackdel med att gå i 

grundskola är att man, som vårdnadshavare, kan behöva kämpa för att barnet ska få de 

anpassningar som behövs för att de ska kunna ta till sig kunskaper i skolan. Detta trots att 

skollagen (SFS 2010:800) säger att barn och elever i samtliga skolformer ska ges den ledning och 

stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att utifrån egna 

förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt, samt att elever som har en 

funktionsnedsättning och har svårt att uppfylla de olika kunskapskraven ska ges stöd som syftar 

till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Ur ett normkritiskt 

perspektiv handlar det om att alla elever ska ha samma möjligheter att utvecklas så långt som 

möjligt. 

4. Kunskap och vägledning kring (sär)skolan som skolform 
De flesta vårdnadshavarna anger att det är rektorn på skolan, en speciallärare eller 

specialpedagog som informerat om grundsärskolan eller gymnasiesärskolan som skolform. En 

vårdnadshavare berättar om en specialpedagog som, på frivillig basis, hörde av sig för att hjälpa 

till med övergången till grundsärskolan. Föräldern berättar: 

...det var rektorn på skolan, men det var även en fantastisk specialpedagog som hörde av 

sig frivilligt och sa att hen kunde följa med till grundsärskolan (Mio, intervju 3).  

I ett fall var det en lärare på grundsärskolan som informerade vårdnadshavarna om skolformen. 

Detta var dock efter att eleven mottagits på grundsärskolan. Vårdnadshavaren uppger att hen inte 

visste något om grundsärskolan tidigare, utan att skolan bestämde att barnet skulle gå där. Hen 

uttrycker sin upplevelse av det så här: 

...de (skolan) sa “vi tycker det här är rätt för din unge, hen kommer inte klara av vanlig 

skola, du har inte något annat val” typ… (Pim, intervju 9). 

En av vårdnadshavarna som hade fått information från en rektor (eller en chef för elevhälsan) 

uppger att rektorn, efter att familjen fått papper på att eleven hade rätt till grundsärskola, inte gick 
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med på att flytta eleven av rädsla för att bli stämd. Rektorn hade även ifrågasatt att eleven hade 

rätt att bli mottagen i grundsärskolan, trots att vårdnadshavarna hade en utredning från 

habiliteringen och dessutom var väldigt tydliga med att det var vad de ansåg bäst för deras barn. I 

denna process hade vårdnadshavarna fått följande information från nämnda rektor: 

Rektorn var väldigt tydlig med att hen (eleven) kommer ju få problem resten av livet, för 

på särskolan får man inte riktiga betyg för att kunna få ett riktigt jobb…(Kim, intervju 2). 

Bilden av vem vårdnadshavare fått information av kring grundsärskolan och gymnasiesärskolan 

verkar genomgående vara ganska oklar. Ingen nämner någon organisation eller några befintliga 

rutiner kring utredning av deras barn och ungdomar eller mottagandet i grundsärskolan eller 

gymnasiesärskolan. När vi ställt frågan om vem de fått information av, är det flera som nämner 

att de nog haft något möte med t.ex. rektor, lärare eller speciallärare. Flera stycken menar att de 

inte fått så mycket information alls före inskrivningen men att de fått mer kunskaper kring 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan medan deras barn gått där, och att den informationen 

oftast kommer från personer med olika befattningar i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

I stort sett alla vårdnadshavare nämner att det borde finnas mycket mer information kring den 

hjälp man kan få från samhället när man har ett barn eller en ungdom med intellektuell 

funktionsnedsättning. Som det ser ut nu, menar de, är det upp till varje familj att ta reda på vilka 

rättigheter man har i deras situation. En vårdnadshavare säger: 

Det skulle kunna finnas en manual...den här vägen ska du gå, den här hjälpen finns...som 

det är nu får man leta allt själv...ALLT...alla rättigheter du har som det här med LSS eller 

vårdbidrag...försöka fråga dem man har som kontakt på habiliteringen… Och orkar man 

inte kämpa själv som förälder eller om man själv har en funktionsnedsättning eller 

problematik, då orkar man kanske inte, för det är knappt att man orkar...ja dem är det synd 

om...det skulle finnas en manual, den här vägen ska du gå för att få stöd och hjälp för ditt 

barn (Kim, intervju 2). 

Flera andra vårdnadshavare har liknande upplevelser av vad det innebär att ha ett barn i 

grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. De får kämpa hårt för att få reda på vilken hjälp och 

stöd de kan få från samhället under och efter skolan.  

Analys av TEMA 4 

Det är, enligt våra resultat, problematiskt för vårdnadshavare att få klarhet i vad mottagandet i 

grundsärskolan eller gymnasiesärskola innebär för barnens skolgång, men även vad det innebär 

för deras framtida vuxenliv. Detta trots att skollagen (SFS 2010:800) tydligt påtalar att 

vårdnadshavare ska ge sitt medgivande när det visat sig att barnet har rätt att bli mottaget i 

grundsärskolan. För att kunna ge sitt medgivande bör vårdnadshavare ha tillräckliga kunskaper 

för att kunna fatta ett beslut de anser är bäst för deras barn. Då ett felaktigt beslut om mottagande 

i grundsärskolan och gymnasiesärskolan innebär stora konsekvenser för individen (Zillén, 2017) 

ska elevens hemkommun tydligt kommunicera skillnader mellan skolformerna samt 

konsekvenser för individen på kort och lång sikt (Skolverket, 2018). Svaren i intervjuerna i denna 

studie tyder på att det finns brister i kommunens rutiner för information till vårdnadshavare vid 

mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola. Varje historia kring mottagande i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan är unik, men en sak som förenar allas historier verkar 

vara just frånvaron av rutiner och brist på adekvat information kring innebörden av att gå i 

särskolans skolformer på kort och lång sikt. Att vårdnadshavare inte fått tillfredsställande 
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information kring intellektuell funktionsnedsättning samt vad det innebär för deras barn kan, ur 

ett normkritiskt perspektiv, kanske delvis förklaras med medmänsklighet eller medkänsla. Det 

verkar som att det oftast är personer som redan finns i elevens närhet som ger nämnd information. 

Det finns risk att dessa personer ser funktionsnedsättningen som en anledning till segregering. 

För att inte såra eleven och dess vårdnadshavare blir informationen därför otillräcklig. Den 

upplevda bristen på information vårdnadshavarna har kan även bero på att man i den affekt, som 

uppstår vid beskedet om en särskoleinskrivning, inte tar till sig den information som ges, eller 

inte minns den efteråt. Att berätta för en familj att ett barn inte är “normalt” enligt rådande 

normer, samt att framtida vuxenliv kan komma att formas av samhällets syn på normalitet, det 

vill säga en konstruktion för att till synes leva som alla andra, är inte en lätt uppgift. 

5. Framtiden  
När det gäller barnen och ungdomarnas framtid, det vill säga vad som ska ske efter avslutad 

utbildning i grundsärskolan och gymnasiesärskola, har vårdnadshavarna inte fått någon, eller 

väldigt begränsad, information kring detta innan barnen börjat på högstadiet. Två av 

vårdnadshavarna anger att de varit på en informationskväll då barnet fyllt 16 år, men i det ena 

fallet var det ett möte på habiliteringen som bara handlade om vad en intellektuell 

funktionsnedsättning är. I det andra fallet var det ett informationsmöte som kallades inför 

vuxenlivet där kommunen samlat de instanser, till exempel LSS och försäkringskassan, som ska 

ge hjälp och stöd till vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Trots den uppenbara 

bristen på kunskaper kring barnens framtid finns en uppfattning om att det finns både 

begränsningar och stöd att få när man har en intellektuell funktionsnedsättning. Å ena sidan finns 

uppfattningen att man har ett större skyddsnät när man slutat grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan. Å andra sidan uppfattningen att man blir låst i samhället och inte har 

möjlighet att delta på den öppna arbetsmarknaden på samma sätt som personer som gått i 

reguljära skolformer. Uppfattningarna uttrycks nedan: 

Ja, men det vet jag ju också sen innan sådär, att hen har ju ett större skyddsnät om man 

säger, när hen slutar. Hen har ju större rättigheter till saker och ting, och har ju rätt att få 

hjälp med saker och så (Lo, intervju 8). 

Egentligen blir man rätt så låst i samhället om man har gått särskolan. Du får ju inte den 

rätta utbildningen du ska ha i dagens läge. För ett ordentligt jobb, om man säger så (Pim, 

intervju 9). 

Det finns en trend, om man tittar på de intervjusvar vi fått, att elev och vårdnadshavare fått mer 

information om framtiden ju äldre eleven blivit. Men inte ens de fem vårdnadshavare som har 

sina barn på gymnasiesärskolan vet egentligen särskilt mycket om vilka möjligheter och 

begränsningar det innebär för vuxenlivet att ha gått på grundsärskolan och gymnasiesärskolan. En 

vårdnadshavare till ett barn på grundsärskolan säger att de inte fått någon information alls om 

framtida arbete eller studier. Hen säger: 

...den informationen kommer väl nu när barnet går på högstadiet? Man väntar och ser om 

den informationen kommer närmare gymnasiet (Billie, intervju 4). 

Flera vårdnadshavare anger att de vet lite grann om daglig verksamhet och lönebidrag, men att de 

tagit reda på den informationen på egen hand via internet eller telefon. Några har även pratat med 
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andra vårdnadshavare till elever på grundsärskolan eller gymnasiesärskolan för att få reda på mer. 

En förälder uttrycker det så här: 

Vi föräldrar med barn med funktionshinder brukar prata med varann och tipsa varann om 

tex boendestöd och vårdbidrag och sånt. Vi letar reda på informationen själva. 

/…/antingen är det habiliteringen man ska kolla med kring vad som händer efter skolan 

eller jag vet inte...jag är inte den som sitter fast...jag vill ha bra lösningar för mitt barn, så 

jag letar själv (Charlie, intervju 1). 

En aspekt som kommer upp i flera av intervjuerna är barnens egna drömmar om framtiden. Ett 

barn vill till exempel bli polis, en annan vill ta körkort och köra buss. En vårdnadshavare 

uttrycker att hens barn vill så mycket, till exempel plugga vidare efter gymnasiesärskolan. 

Drömmarna skapar en oro hos vårdnadshavarna, då de inser att alla drömmar inte kan bli sanna, 

och det känns svårt att berätta för barnen/ungdomarna att de nog inte kommer kunna göra det de 

drömmer om, då de är begränsade av sin utbildning på grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

Nedan finns två citat som kan illustrera vårdnadshavarnas dilemma: 

Mitt barn vill kunna köra buss då hen blir vuxen, ta körkort och så...visst kanske hen kan 

ta körkort, men köra buss kommer hen nog inte klara av. Ingen har pratat med mitt barn 

om möjligheter eller begränsningar kring den delen (Billie, intervju 4). 

Hen vill kunna bli polis, och man blir ju ställd själv för man vet inte vad man ska säga för 

att inte såra hen, så man säger ingenting alls (Billie, intervju 4). 

Att inte veta vad som ska hända i framtiden är en oro för flera av respondenterna, men även för 

deras barn och ungdomar. En vårdnadshavare förklarar känslan av att inte veta, fast barnet går 

sista året på gymnasiesärskolan, så här: 

Ja, jag har ingen aning om vad det finns för hen efter nästa termin. Alltså, vem ska 

försörja hen? Vad ska jag göra resten utav mitt liv, alltså, vad händer, vad sker? Ska hen 

bo hemma hela livet? Alltså jag har ingen aning (Pim, intervju 9). 

Vårdnadshavaren uttrycker en stor oro kring framtiden för just hens barn. Det finns, hos 

vårdnadshavaren, en uppfattning kring framtiden i allmänhet för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Dock finns inte någon kunskap alls kring hur framtiden kan komma att 

gestalta sig för vårdnadshavarens eget barn. 

Analys av TEMA 5 

Respondenterna har inte fått särskilt mycket information kring hur framtiden för deras barn kan 

komma att se ut. Någon gång under grundsärskolans åk 7-9 och gymnasiesärskolan är det dock 

några som säger att de börjat få lite information om vilka möjligheter som finns efter 

gymnasiesärskolan. En respondent nämner att de fått organiserad information om vuxenlivet och 

de instanser man kan få stöd av. En annan har fått information kring intellektuell 

funktionsnedsättning i allmänhet. Andra har letat information själva. Det finns, bland de 

intervjuade vårdnadshavarna, olika uppfattningar kring både möjligheter och begränsningar i 

barnens liv efter avslutad skolgång. Barnen själva har egna uppfattningar och drömmar om 

framtiden vilket kan vara oroande för vårdnadshavare då de själva känner sig osäkra på barnens 

framtid och vilka möjligheter de har att få drömmarna uppfyllda. I allmänhet är de föreställningar 

respondenterna har kring barnens framtid efter avslutad grundsärskola och gymnasiesärskola 
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ganska diffusa. Detta trots att Skolverket (2018) trycker på att elev och vårdnadshavare bör vara 

införstådda med att särskoleinskrivningen kan innebära konsekvenser på kort och lång sikt, till 

exempel vissa begränsningar för framtida studier och yrkesval (Skolverket, 2018). De flesta av 

vårdnadshavarna har koll på att det finns olika samhälleliga åtgärder som daglig verksamhet och 

lönebidrag. De vet dock inte mycket mer än vad det heter. Få av våra respondenter verkar ha en 

klar bild av vad de nämnda åtgärderna innebär. Det de vet är att deras barn inte anses “normala”. 

Att de kategoriserats till en grupp människor som inte riktigt klarar sig själva, som ska stöttas och 

hjälpas av samhället för att deras livsstil ska kunna vara så lik samhällets normativa ideal som 

möjligt (Szönyi & Tideman, 2011). Drömmar och föreställningar om framtiden är däremot 

“normalt” och något de allra flesta har. Men har man en funktionsnedsättning av något slag 

innebär det ofta att man är mer begränsad än personer utan funktionsnedsättning i till exempel val 

av framtida yrke. Detta kan vara självklart om man sitter i rullstol eller saknar en arm, alltså 

synliga funktionsnedsättningar. Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att man till 

synes fungerar “normalt” och att de begränsningar man har kan vara svårare att se och acceptera. 

Detta kan kanske göra det svårare att förklara för personer med intellektuell funktionsnedsättning 

vilka begränsningar de har utan att känna att man sårar dem. 

Alla insatser samhället gör ska så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser och integrera personer med intellektuell funktionsnedsättning i så “normala” 

strukturer som möjligt (Michailakis & Dimitris, 2009). Det har visat sig att denna integrering är 

svår, då de verksamheter som står till buds för personer med intellektuell funktionsnedsättning 

inte i genuin mening kan ses som “normala” (Ineland & Sjöström, 2007). Detta på grund av att 

förutsättningen för den eftersträvade normaliteten är att man hjälper människor som inte på egen 

hand kan uppnå denna att ändå leva ett, enligt samhällets normer, “normalt” liv (ibid.). Så, å ena 

sidan kan denna grupp leva ett “normalt” liv, alltså arbeta och flytta hemifrån, men å andra sidan 

inte, då de behöver stöd och hjälp av andra för att klara av det. 

Diskussion 
Nedan följer en diskussion av studiens resultat. För att underlätta för läsaren följer diskussionen 

samma rubrikstruktur som under rubriken bakgrund och tidigare forskning. 

Historik och normalisering 
Vi kan utifrån våra resultat se att omsorgsbiten lever kvar, då några vårdnadshavare är nöjda bara 

deras barn klarar sig någorlunda i framtiden, alltså att kunskaper inte är lika viktigt som 

omvårdnad. Vårdnadshavarna känner att barnen är trygga i skolan, vilket är positivt då ex. 

Söderman och Antonsson (2011) menar att grundsärskolan och gymnasiesärskolan med sina små 

klasser, hög personaltäthet och stora möjligheter till individuell hänsyn och anpassningar, kan 

erbjuda en undervisning som ger trygghet och omvårdnad. Detta kan dock ses som motsats till 

det Blomberg, Widerlund och Lindqvist (2010) menar, att den pedagogiska inriktning som 

tillkom efter 1954-års lag (SFS 1954:483) betonade att undervisningen skulle skiljas från vården 

och bygga på ett mer pedagogiskt tankesätt. Man strävade efter normalisering, men Widding och 

Wickman (2017) menar att en intellektuell funktionsnedsättning kan bli ett hinder för att fungera 

på ett “normalt” sätt i skolan, i olika sociala sammanhang och i samhället i stort. Blomberg et al. 

(2010) menar vidare att det är viktigt att jobba intensivt, i både Sverige och Finland, med FN:s 

konvention om de rättigheter personer med intellektuell funktionsnedsättning har, så att dessa 

personer blir fullvärdiga samhällsmedborgare, dvs att samhället ur ett normkritiskt perspektiv ser 

lika på människor med eller utan funktionsnedsättning. Ur ett sådant perspektiv rimmar detta 
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synsätt illa med Michailakis och Dimitris (2009) beskrivning av hur elever med speciella behov 

som utbildas i grundsärskolan och gymnasiesärskolan segregeras från det reguljära skolsystemet 

och den allmänna skolan, eftersom detta innebär inkludering genom selektiv uteslutning, som till 

exempel att elever med intellektuell funktionsnedsättning inkluderas i den reguljära skolan, men 

går i specialklasser, och att undantag från betyg görs. Samhället vill integrera personer med 

intellektuell funktionsnedsättning i så “normala” strukturer och utbildningssystem som möjligt, 

dvs. inkludering (Michailakis & Dimitris, 2009). I skollagen (SFS 2010:800) står det att barnets 

bästa alltid ska vara utgångspunkten. Man kan se det som att barnet ska vara tryggt och få 

omvårdnad samtidigt som barnet får den kunskapsutveckling de har rätt till. Vidare står det i 

skollagen (SFS 2010:800); alla barn och elever i samtliga skolformer ska ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att utifrån egna 

förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt efter utbildningens mål. Skollagen (SFS 

2010:800) säger också att elever som har en funktionsnedsättning och som har svårt att uppfylla 

de olika kunskapskraven ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Vi kan utifrån våra resultat se att en del ansvariga inom 

skolan pratat negativt om grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Man kan undra varför dessa 

personer vill ge en negativ bild av särskolans skolformer. Då den negativa informationen mest 

handlat om de begränsningar grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan innebära för nutid och 

framtid, kan en förklaring vara att, som en rektor enligt vårdnadshavare uttryckt, det finns en risk 

att bli stämd för att ha tagit fel beslut. En annan förklaring till detta kan vara att skolans personal 

faktiskt ärligen vill berätta om begränsningar så att detta inte kommer som en chock senare i 

elevernas liv. Att skolan har segregerande skolformer för de elever som inte klarar 

grundsärskolans och gymnasieskolans mål (SFS 2010:800), men samtidigt hela tiden påtalar 

vikten av inkludering och anpassning i en skola för alla sänder dubbla budskap till både 

skolaktörer, vårdnadshavare och elever. Att som vårdnadshavare se att den reguljära skolan inte 

klarar av att ge ens barn rätt förutsättningar för lärande och samtidigt, trots vårdnadshavarens 

vilja att sätta barnet i en skolform med bättre förutsättningar för detta, talar illa om denna mer 

anpassade skolform kan kanske vara en konsekvens av de dubbla budskapen om inkludering och 

segregering. Ambitionen att göra samhället tillgängligt för alla finns, men det framstår i denna 

studie att det är långt kvar till målet, då det fortfarande inte verkar vara “normalt”, enligt rådande 

normer, att till exempel gå på grundsärskola eller gymnasiesärskola. 

Lagar, regler och ansvar i skolans värld  
Det har, enligt skolinspektionen (2011), visat sig att rutinerna vid utredning och mottagande i 

grundsärskolan varit bristfälliga. Dels håller utredningarna inte tillräcklig kvalitet, dels är den 

information som delgivits vårdnadshavare, framför allt vårdnadshavare med utländsk bakgrund, 

bristfällig (ibid.). Det är, enligt våra resultat, problematiskt för vårdnadshavare att få klarhet i vad 

mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan innebär för barnens skolgång, men även vad 

det innebär för deras framtida vuxenliv. Att informera vårdnadshavare är viktigt för deras 

förståelse av vad det innebär att barnet placeras i grundsärskola och gymnasiesärskola. En aspekt 

av detta är att även om informationen givits till vårdnadshavare vet man inte hur den mottagits. 

Man behöver kontrollera att mottagaren förstått och tagit till sig det man velat förmedla. 

Dessutom kan informationen behöva upprepas för att säkerställa att elever och vårdnadshavare är 

“med på tåget”. Våra resultat tyder även på att vårdnadshavare och elever upplever att 

informationen om möjligheter och begränsningar efter grundsärskolan och gymnasiesärskolan 

kommer för sent. Familjerna har dessutom stora problem med att ta reda på vilka rättigheter de 



   

 

25 

 

har, samt vem de ska vända sig till med frågor kring detta, vilket även framkom som ett resultat i 

Skolinspektionens (2011) undersökning. Är det för oklart vem som har informationsansvaret? I 

skollagen (SFS 2010:800) och Skolverkets allmänna råd (2018) står som vi nämnt ovan, att det är 

hemkommunens uppgift att tydligt kommunicera information till vårdnadshavare vid inskrivning, 

men vem är egentligen personen eller instansen som har detta uppdrag? Är det någon på skolan, 

någon på utbildningskontoret eller någon annan? Är det samma i alla kommuner? Enligt de svar 

vi fått i studien är det olika personer på elevernas skolor som stått för den begränsade information 

respondenterna fått. 

Möjligheter och begränsningar med grundsärskolan och gymnasiesärskolan 
Den svenska skollagen (SFS 2010:800) säger att elever som har en funktionsnedsättning och som 

har svårt att uppfylla de olika kunskapskraven ska ges det stöd som syftar till att så långt som 

möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Söderman och Antonsson (2011) menar 

att det finns mycket möjligheter med grundsärskolan och gymnasiesärskolan, som tex. Att 

skolformerna erbjuder små klasser, hög personaltäthet och stora möjligheter till individuell 

hänsyn och anpassningar samt kan erbjuda en undervisning som ger trygghet och omvårdnad. De 

menar vidare att grundsärskolan och gymnasiesärskolan också kan erbjuda en social och 

kunskapsmässig stimulans i en miljö där det finns kamrater med liknande behov (ibid.). Detta 

stämmer överens med de resultat som framkommit av intervjuerna i denna studie, då 

vårdnadshavarna anser att grundsärskolan och gymnasiesärskolan varit rätt val för deras barn i 

slutänden. Detta, menar de, är en följd av att skolan kunnat erbjuda barnen en trygghet och 

studiero som de upplever att den reguljära skolan inte kunnat. 

Jämför vi med andra nordiska länder, så är det bara Sverige som har skolformerna grundsärskola 

och gymnasiesärskola (Ineland & Silfver, 2018). I de andra nordiska länderna löser man 

undervisningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning på andra sätt. I Norge ska alla 

elever som inte kan tillgodogöra sig ordinarie utbildning garanteras specialundervisning och, i 

likhet med Sverige, ska vårdnadshavare informeras och godkänna specialundervisningen 

(Partouche, 2018). Specialundervisning i norska skolor föregås alltid av expertbedömningar för 

att klargöra elevens specifika behov (ibid.). I Finland har varje kommun eget ansvar att utforma 

lokala läroplaner, vilket har inneburit att kommuner och skolor tolkat lagen olika (Pesonen et al., 

2015). Följden av detta har blivit att organisationen av specialundervisning ser väldigt olika ut på 

olika skolor (ibid.). En del finska skolor har tolkat lagen genom att placera elever med betydande 

funktionsnedsättning i separata skolenheter, medan andra skolor helt organiserat om sin 

specialundervisning vilket lett till att denna sker i elevernas ordinarie klasser (Pesonen et al., 

2015). I en jämförelse mellan norska och finska skolan kan man se en grundläggande skillnad i 

synen på utbildning (Partouche, 2018). I Finland är skolan ett medel för att skapa ett 

kunskapskapital som ska gynna samhället, medan Norge ser skolan som ett sätt att skapa social 

jämlikhet och ett tillhandahållande av service för alla (ibid.). I Sverige skulle man kunna säga att 

vi har ett mellanting av dessa två synsätt. Dels skapas ett mänskligt kapital i form av utbildning i 

grundsärskolan och gymnasieskolan, dels är skolan en rättighet för alla i samhället, alltså även för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Man 

kan fundera på om personer med intellektuell funktionsnedsättning ses som mänskligt kapital, en 

resurs, som kan bidra i vårt framtida samhälle eller om de av samhället ses som personer vi måste 

ta hand om. I Danmark har inkluderingslagen från 2012 resulterat i att 10.000 elever med 

specialbehov lämnat sina specialskolor och istället går i “normala” klasser i den allmänna skolan 

(Engsig & Johnstone, 2015). Detta ställer till problem för skolan, då lärarna i den danska skolan 

saknar resurser och kompetens för att kunna tillgodose alla elevers behov (Engsig & Johnstone, 
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2015). Jämför man detta med Sverige har vi kommit långt vad gäller kompetens av behörig 

personal, eftersom kravet på behöriga lärare med legitimation som speciallärare och 

betygsättningen av elever med intellektuell funktionsnedsättning understryker det ökade 

kunskapsuppdraget i grundsärskolan och gymnasiesärskolan (Ineland & Silfver, 2018). 

Gemensamt för länderna i Norden verkar vara en strävan efter inkludering i skolan. Vägen dit 

skiljer sig mellan de olika länderna, och detsamma verkar gälla de utmaningar skolan stöter på 

vad gäller vägen dit. 

Respondenterna i studien menar att möjligheter och begränsningar med grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan är, å ena sidan, att betygen inte har någon större betydelse. Å andra sidan är 

de flesta vårdnadshavarna nöjda och säger att huvudsaken är att deras barn klarar sig någorlunda 

självständigt så de kan flytta hemifrån samt att de kan läsa och räkna. Ineland och Silfver (2018) 

säger just det som vårdnadshavarna fått information om, att betygen på gymnasiesärskolan, kan 

ses som ett låtsatsbetyg som ska imitera “normala” betyg för att normalisera särskola som 

skolform (Ineland & Silfver, 2018).  

Möjligheter och begränsningar efter grundsärskolan och gymnasiesärskolan 
Att känna sig nyttig, behövd och efterfrågad är ett grundläggande mänskligt behov. Detta sätt att 

se på människor finns med i all verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning 

(Söderman & Antonsson, 2011). Daglig verksamhet, till exempel, ska erbjuda värdefull 

sysselsättning, men har även som syfte att förbereda personer med intellektuell 

funktionsnedsättning för den öppna arbetsmarknaden (Söderman & Antonsson, 2011, Tideman et 

al. 2017). Det finns begränsad forskning kring arten av sysselsättning för personer med bakgrund 

i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, men ett vanligt antagande har varit att de flesta får 

obetald sysselsättning inom ramen för LSS och daglig verksamhet (Arvidsson, Staland-Nyman, 

Widén & Tideman, 2016). Vårdnadshavarna i studien har vissa kunskaper om att det finns daglig 

verksamhet och/eller subventionerat arbete, dvs arbete med lönebidrag. Det framkommer dock att 

flera ändå är oroliga för barnens framtid. Detta verkar bero på att de inte vet vart eller till vem de 

ska vända sig för att få information om vad som kan komma att bli aktuellt för deras barn. För 

flera av vårdnadshavarna i vår studie är daglig verksamhet det enda alternativ de känner till som 

sysselsättning för deras barn efter skolan.  

Det står i skollagen (2010:800) att varje elev har rätt att utvecklas så långt som möjligt. Det borde 

därmed inte vara någon omöjlighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning som gått 

på grundsärskolan och gymnasiesärskolan och har drömmar om att jobba inom olika områden, att 

få ett vanligt, “normalt” jobb med riktig lön. Samtidigt visar forskning att personer med 

intellektuell funktionsnedsättning saknar delaktighet på den öppna arbetsmarknaden (Vidmark, 

1994, Ineland, Molin & Sauer, 2013b). Det finns idag stöd att få genom till exempel metoden 

Supported Employment (SE), som beskrivits ovan, som använts nationellt och internationellt för 

att stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning att hitta ett jobb och behålla ett arbete 

på den öppna arbetsmarknaden (Tideman et al., 2017). Man kan här betona vikten av att den 

information vårdnadshavare får är aktuell och korrekt, så de är medvetna om det stöd deras barn 

har rätt till för att bli så självständiga som möjligt som vuxna. Enligt våra resultat får 

vårdnadshavare endast fragment av den information de behöver för att skapa sig någon 

uppfattning kring hur barnens framtid kan se ut.  

Delaktighet i samhället samt att kunna leva självständigt betonas i FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2009), samtidigt är levnadsvillkoren för 
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människor med intellektuell funktionsnedsättning sämre på alla livsområden jämfört med 

personer utan intellektuell funktionsnedsättning (Mineur, Bergh & Tideman, 2009). Personer med 

funktionsnedsättningar tvingas mer eller mindre att acceptera att samhällets syn på normalitet styr 

individens möjligheter, och därmed begränsar både delaktighet och möjligheten att leva ett 

självständigt liv. Att måla upp en bild av ett självständigt liv efter grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan, som dessutom få av eleverna verkar uppnå, är något varken vårdnadshavare 

eller skolpersonal verkar vilja göra. Däremot är det, enligt resultaten i studien, svårt för 

vårdnadshavarna att berätta för sina barn om framtiden. Detta skulle kunna ses som en följd av 

bristfällig information kring möjligheter och begränsningar efter avslutad grundsärskola och 

gymnasiesärskola. Flera studier pekar på att kategorisering till gruppen intellektuellt 

funktionsnedsatta innebär begränsade möjligheter för individen att bestämma över flera områden 

i livet, tex var man ska bo och vem man ska bo med. Kategoriseringen medför även en upplevelse 

av utanförskap (Mineur, Bergh & Tideman, 2009). 

Sammanfattande diskussion 
Vår studie visar, sammanfattningsvis, att det finns många utmaningar vad gäller skolgång och 

utbildning för vårdnadshavare till barn med intellektuell funktionsnedsättning. Exempelvis är det 

enormt många instanser och professioner som vårdnadshavarna förväntas hålla kontinuerlig 

kontakt med. Vårdnadshavarna ger exempel på hur de tvingas kontakta olika instanser 

(exempelvis handläggaren på kommunen, habiliteringen, BUP- barn och ungdomspsykiatrin, 

socialen) och själva ta reda på vem som kan hjälpa dem med olika ärenden som rör barnet och 

dess skolgång. Att samla all information om de barn som går på grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan och göra den tillgänglig för de professioner som har behov av informationen 

tänker vi oss kan göra det mer energi-och tidsbesparande för vårdnadshavarna. I materialet 

framgår även att respondenternas bild av möjligheter och begränsningar för deras barn efter 

avslutad grundsärskola och gymnasiesärskola är väldigt olika. Å ena sidan finns en bild av att 

personer med intellektuell funktionsnedsättning har ett skyddsnät som innebär att man har rätt att 

få hjälp av samhället när man avslutat sina studier i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Å 

andra sidan finns bilden av att individen blir låst i samhället, att utbildningen man fått inte räcker 

till för att ge arbete på den öppna arbetsmarknaden. Vilken hjälp ovan nämnda skyddsnät består 

av var inte självklart, vilket leder in på ytterligare ett problem som vi har funnit, nämligen att det 

är mycket vårdnadshavarna förväntas hålla reda på, blanketter och formulär som ska besvaras och 

ansökningar som ska skickas in till olika myndigheter och professioner. Respondenterna upplever 

att de har svårt att hålla reda på allt trots att de vet att det finns stöd att få. Några vårdnadshavare 

uppger att de känner till andra vårdnadshavare som inte är/kan vara så engagerade när det gäller 

deras barns skolgång. De kommer till exempel inte på föräldramöten eller utvecklingssamtal av 

olika anledningar, vilket kan innebära att de riskerar att missa viktig information, både från 

skolan men även från andra som kan vara till stöd i deras barns skolgång och framtid. Några 

respondenter upplever att Habiliteringen ibland bagatelliserar deras ärenden och avfärdar dem 

som små problem som föräldrarna förväntas klara upp på egen hand. 

Som vi nämnt tidigare, får vårdnadshavarna oftast leta informationen själva vad gäller deras barn 

och vilka rättigheter till hjälp personer med intellektuell funktionsnedsättning har. Flera av 

vårdnadshavarna i vår studie nämner att de inte alltid orkar ringa runt och be om hjälp, för de 

måste ringa till så många olika instanser vilket kräver mycket energi, engagemang och tid av 

vårdnadshavarna. Detta innebär att alla inte får samma möjlighet till den hjälp som de behöver, 

då vårdnadshavare har olika förutsättningar, tid och ork att leta reda på nödvändig information. 
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Begränsningar med undersökningen 
Det saknas i princip vetenskapliga studier som enbart fokuserar på vårdnadshavare till personer 

med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Det har därmed varit komplicerat att hitta 

vetenskapliga studier med direkt relevans för vår studie. Vi är medvetna om att studien har sina 

begränsningar. För det första är studiens empiriska material begränsat då tidsaspekten för 

möjligheten att samla in data var tämligen begränsad. Det i sin tur har sannolikt reducerat 

möjligheten att generalisera slutsatserna till en större population. För det andra består vårt 

empiriska material uteslutande av kända vårdnadshavare, vilket kan föreligga som ett hinder för 

oss från att i samband med intervjusituationen ställa ytterligare utmanande/känsliga frågor och 

därmed reducerat djupet i datamaterialet. Emellertid ser vi det som en styrka att genom våra 

nätverk och kontakter ha kunnat komma i kontakt med vårdnadshavare och därmed fylla en 

kunskapslucka inom området för grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den tid som gått sedan 

barnen mottogs i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan samt vårdnadshavarnas känslor kring 

inskrivningen kan eventuellt ha påverkat de historier som framkom i studien. 

Avslutande reflektioner 
Utifrån våra resultat ser vi att organisation och rutiner kring utredning och mottagande i 

grundsärskola och gymnasiesärskola samt information till vårdnadshavare behöver bli bättre. De 

vårdnadshavare vi intervjuat upplever att de fått bristfällig information kring de konsekvenser, på 

kort och lång sikt, det kan innebära att bli mottagen i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Ett 

förslag på förbättring av detta är att varje familj skulle ha en kontaktperson de kan höra av sig till 

om de har frågor. Detta skulle underlätta mycket för många familjer och bidra till att personer 

med intellektuell funktionsnedsättning får hjälp och stöd på lika villkor. Kontaktpersonen skulle 

även vara spindeln i nätet och samordna insatser kring personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Exempelvis skulle de kunna påminna om att söka bidrag för förlängd 

skolgång då elever går fyra år på gymnasiesärskolan i stället för tre som elever på 

gymnasieskolan. Ytterligare en fråga som framkom i flera intervjuer var att vårdnadshavarna 

önskade att deras barn fick mer kunskaper om sin funktionsnedsättning, men även om kropp och 

sexualitet, då detta är områden vårdnadshavarna känner sig osäkra på, inte minst när det gäller att 

hantera de drömmar barnen har om framtiden som vi nämnt tidigare. 

Förslag till vidare forskning 
Utifrån denna studie ser vi ett behov av fler kvalitativt inriktade studier om samordningen mellan 

instanser, för familjer med barn med intellektuell funktionsnedsättning, som viktiga 

utgångspunkter för vidare forskning. Vi har funnit att hela familjen behöver stöd, inte bara 

personen som har en funktionsnedsättning. De föreställningar och förväntningar som personer 

med intellektuell funktionsnedsättning har av tiden i skolan och sitt kommande vuxenliv är en 

också en viktig pusselbit för att motivationen och tilliten till lärare och andra vuxna i deras 

närmiljö ska kunna grundläggas och upprätthållas. Därför ser vi fler kvalitativa men också 

kvantitativa studier riktad mot övergångarna mellan skolformerna viktiga för framtida forskning 

till lika övergången från skola till arbetsliv för elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

Författardeklaration  
Vi har delat på ansvaret under hela arbetets gång vilket innebär att båda varit delaktiga i 

förberedelser, datainsamling, bearbetning och analys och slutgiltig sammanställning av studien. 
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Vi har tagit ansvar för att driva arbetet framåt, tänkt tillsammans och bidragit lika mycket i alla 

arbetets delar. 
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Bilaga 1: informationsbrev 
Välkommen till en studie som handlar om vilken information som ges till vårdnadshavare 

vid mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan 

Vi vill fråga dig om du vill delta i en studie. I det här dokumentet får du information om studien 

samt vad det innebär att delta. 

Den här intervjustudien är ett examensarbete som görs vid Umeå universitet. Vi som gör studien 

heter Hanna Andersson och Emma Svensk. 

Våra kontaktuppgifter: 

Så används de lämnade uppgifterna 

Dina uppgifter kommer att användas i examensarbetet och hjälpa oss att få en bild av vilken 

information du som vårdnadshavare fick när ditt barn blev utredd och mottagen i grundsärskolan 

eller gymnasiesärskolan. 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. De 

kommer att vara helt anonyma i examensarbetet. 

Du kan begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter 

begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta huvudansvarig student. Om du är 

missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer 

att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du vill avbryta 

ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se huvudansvarig forskare).  

Information om resultatet av studien  

Resultatet av intervjustudien kommer att användas i vårt examensarbete, vilket kan komma att 

publiceras på Diva, där den kan läsas av andra som är intresserade av ämnet. 

Resultat från intervjustudien kommer att färdigställas under hösten 2019/våren 2020. 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och/eller skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

☐ Jag samtycker till att delta i studien. 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i informationen 

ovan. 

 

Underskrift _________________________________________________________ 

 

TACK PÅ FÖRHAND! 

Vänliga Hälsningar Emma och Hanna 



 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 
Informera om: 

·       Konfidentialitet  (inget ska kopplas till intervjupersonen, arbetsplats, orter osv) 

·       Genomgång av informationsbrevet och samtycke. 

·       Är det ok att vi spelar in? 

·       respondenterna får avstå från att svara på frågor eller avsluta intervjun om denne så 

önskar när som helst vid pågående intervju. 

Frågor: 

● När blev ditt barn inskrivet i grund-eller gymnasiesärskolan? 

● Kommer du väl ihåg när ditt barn blev inskrivet i grund-eller gymnasiesärskolan? 

Minnen? Känslor? 

● Vem gav er information kring ditt barns mottagande i grund-eller gymnasiesärskolan? 

● Vilken information fick ni kring vilken hjälp de har rätt till i grund-eller 

gymnasiesärskolan? 

-personaltäthet? 

-lugnare mindre grupper? 

-mera hjälpmedel? 

-tryggare miljö? 

-mindre krav? 

-kunskapskrav? 

● Vilken information fick ni kring vad betygen kan användas till? 

● Vilken information fick ni kring boende då barnet flyttar hemifrån? 

● Vilken information fick ni kring möjligheter att få arbete? 

● Vilken information fick ni kring vidareutbildning efter gymnasiet?  

Ev följdfrågor:  

Hur menar du då? 

Menar du att… 

När du säger...vad menar du med det?  

Definiera det begreppet, vad menar du med det? 

Säg lite mer om… 

Tack så mycket för ditt deltagande! 

  



 

 

Bilaga 3: Begrepp och definitioner 

Intellektuell funktionsnedsättning 

En utvecklingsstörning är en intellektuell funktionsnedsättning som är bekräftad under uppväxten 

och samtidigt en nedsättning i den adaptiva förmågan, dvs. förmågan att utifrån ålder och 

sociokulturell bakgrund kunna möta de krav på vardagsfärdigheter som ställs i det dagliga livet 

(Zillén, 2017). I skollagen (SFS 2010:800), LSS-lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (SFS 1993:387) och andra styrdokument används termen utvecklingsstörning 

om personer som tillhör grundsärskolans och gymnasiesärskolans målgrupp. Gillberg (2018) 

pratar om IQ efter utförda IQ-test (Intelligence Quotient), och befolkningens medelvärde ligger 

på ca 100 medan ca ⅔ har IQ mellan 85-115. Om IQ ligger mellan ca 70-85 menar Gillberg 

(2018) att man pratar om svagbegåvning och om IQ ligger under 70 menas intellektuell 

funktionsnedsättning eller psykisk utvecklingsstörning. Vi har i detta arbete valt, med stöd av 

Gillberg (2018), att enbart använda termen intellektuell funktionsnedsättning då det är det 

begrepp som ofta används i skolmiljö. 

Normal 

När vi använder ordet “normal” i texten, utgår vi ifrån de av Szönyi och Tideman (2011) 

beskrivna perspektiven på normalitet som är: statistisk normalitet, kulturell normalitet och 

medicinsk normalitet. Statistisk normalitet står för det som är vanligast förekommande, alltså det 

genomsnittliga. Kulturell normalitet utgår från idealen, eller det socialt accepterade och den 

medicinska normaliteten utgår från det friska, alltså det icke patologiska och den “normala” 

kroppen (ibid.). Dessa normalitetsperspektiv påverkar hur individer med intellektuell 

funktionsnedsättning blir bemötta, och även hur de själva upplever sin situation (Ineland, Molin 

& Sauer, 2013b). 

Inkludering 

När vi använder ordet inkludering menar vi att man försöker integrera personer med intellektuell 

funktionsnedsättning i så “normala” strukturer och utbildningssystem som möjligt (Michailakis & 

Dimitris, 2009). Inkludering handlar om att skapa en skola där alla kan fungera och ett samhälle 

där alla får möjlighet att utvecklas till ansvarstagande medborgare (Nilholm, 2019). 

Hen 

Vi använder oss av begreppet hen i resultatet istället för att skriva han eller hon, för att vi 

ytterligare vill säkra konfidentialiteten och inte avslöja mer än nödvändigt om våra respondenter. 

Vårdnadshavare 

Vi har i vår studie valt att använda begreppet vårdnadshavare istället för förälder, förutom i några 

citat i resultatet, då en vårdnadshavare inte behöver vara en förälder.  

  



 

 

Bilaga 4 
 

Respondentregister 

Intervju nr: Pseudonymer Vårdnadshavare till: 

1 Charlie elev på högstadiet 

2 Kim elev på högstadiet 

3 Mio elev på högstadiet 

4 Billie elev på högstadiet 

5 Alex elev på gymnasiet 

6 Sam elev på gymnasiet 

7 Tintin elev på gymnasiet 

8 Lo elev på gymnasiet 

9 Pim elev på gymnasiet 

 


