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Sammandrag

Särskolan är en skolform för elever med utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolan tillhör särskolans 
frivilliga skolform och erbjuder en fyraåring utbildning för ungdomar i åldern 16-20 år. Den har 
samma läroplan som gymnasieskolan. Under de senaste åren har det skett en ökning av antalet elever 
som skrivs in i särskola. Den största procentuella ökningen har andraspråkselever stått för. 
Diskussionen kring särskolan är en politisk högaktuell fråga. Diskussionen handlar bland annat om hur 
särskolan ska utformas och vilka kriterier som ska gälla för att en elev ska bli inskriven. Genom min 
studie vill jag få bild av hur andraspråkselevers identitet och självbild påverkas av att vara inskrivna i 
särskolan. Då jag vill ta reda på andraspråkselevers upplevelser och erfarenheter av gymnasiesärskolan 
valde jag en kvalitativ metod byggd på intervjuer.

Studien visar att ungdomarna upplevt sin tidiga skolgång positivt men vid övergången till högstadiet 
har problemen ökat och ungdomarna har haft svårigheter att nå målen för grundskola. De förklaringar 
ungdomarna själva lyfter fram som orsak till att de misslyckats med måluppfyllelsen är att det ställdes 
högre krav på deras språkliga förmåga under högstadietiden. Två av tre ungdomar ger uttryck för att de 
har känt sig tvingade att börja på gymnasiesärskola. De ger en bild av att ha blivit vilseledda och inte 
fått rätt information om vad som menas med särskola. De upplever inte att de passar in på 
gymnasiesärskolan och de känner att särskoletillhörigheten är utpekande. Ungdomarna framhåller att 
de inte får tillräckliga utmaningar i gymnasiesärskolan.

Nyckelord :  självkänsla,  andraspråk, lätt utvecklingsstörning, identitet



OMSORGSKA
Karin Barron

Om jag skulle kallas utvecklingsstörd
skulle jag inte ha ett hem,
utan 
en LSS-insats

Om jag skulle kallas utvecklingsstörd
skulle jag inte vara en hyresgäst,
utan
en boende

Om jag skulle kallas utvecklingsstörd 
skulle jag inte ha ett arbete, 
utan 
en daglig verksamhet

Om jag skulle kallas utvecklingsstörd
skulle jag inte ta ledigt från jobbet,
utan 
ha en hemmadag

Om jag skulle kallas utvecklingsstörd 
skulle jag inte bli upprört över att 
behandlas på ett kränkande sätt,
utan 
aggressivitet ingår i min handikappbild

Om jag skulle kallas utvecklingsstörd
skulle jag inte vara energisk
utan
 överaktiv

Om jag skulle vara utvecklingsstörd
skulle jag inte vara orolig och ledsen
utan
 stökig
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1. Inledning
Jag är sedan några år verksam som lärare inom det nationella programmet i gymnasiesärskolan och 
arbetar med elever som befinner sig i så kallade gråzonen. Att eleverna befinner sig i gråzonen 
innebär här, att de begåvningsmässigt ligger på gränsen till att behöva gå i gymnasiesärskola. Med 
gymnasiesärskola menas en egen skolform för elever med utvecklingsstörning. Den grupp jag har valt 
att titta närmare på är andraspråkselever med diagnosen lindrig utvecklingsstörning som under 
högstadietiden skrivits in i särskolan En av de elever jag valt att intervjua skrevs till och med in i 
särskolan så sent som sommaren efter att han avslutat grundskolan. För att en elev ska kunna bli 
inskriven i särskolan måste eleven genomgå en medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social 
utredning. Den medicinska termen för lindrig utvecklingsstörning är mental retardation eller psykisk 
utvecklingsstörning. Inskrivningen av denna kategori elever har ökat kraftigt under senare år både i 
särskola och i gymnasiesärskola. 

Skolinspektionen har nyligen i samarbete med Socialstyrelsen och på regeringens uppdrag gått igenom 
ett stort antal utredningar som visar en ökad inskrivning av elever i särskolan och där andelen elever 
med utländsk bakgrund är större i särskolan än i grundskolan. Skolinspektionen kan idag inte säga vad 
det beror på. Andraspråkselever som under de känsliga tonåren skrivs in i särskolan bär på dubbelt 
trauma, eftersom de språkligt sett tillhör en minoritetsgrupp och dessutom tvingas acceptera att de har 
en utvecklingsstörning vilket innebär att de måste gå i en särskild skolform. Murray-Nyman och 
Källstigen menar att om man hamnar i dubbel avvikelse väcks försvarsmekanismer. En del av det man 
kallar kultur/religion handlar om processer som utöses av exilen. Om man både lever i exil och 
minoritetsskap är man känsligare för stämplingar och ryktesspridning. Om man tillhör en tradition där 
det är en stämpling att vara funktionshindrad – särskilt psykiskt- så kan denna stämpling stärkas av 
exilsituationen. (2005, s. 60)

Anledningen till att jag valt att skriva om detta ämne är att jag upplever att flera av ungdomarna i 
denna grupp lever i ett ingenmansland och mår psykiskt dåligt. Vissa elever känner sig varken hemma 
i gymnasiesärskolan eller i gymnasieskolan. Många har hela sitt sociala kontaktnät utanför särskolan 
och är rädda att inte bli accepterade om de erkänner att de tillhör denna skolform vilket innebär att de 
lever i konstant rädslan för att bli avslöjade. De elever jag möter vet att de inte har samma möjligheter 
på arbetsmarknaden som elever i vanliga gymnasieskolan och de skäms över att behöva visa upp betyg 
där det står gymnasiesärskola. En elev jag har sade i samband med att han skrev en ansökan om arbete:
"Den här ansökan kommer att hamna längst ner i högen när det står särskola och så mitt utländska 
namn".

Forskning visar att det har blivit allt svårare att få arbete för elever som gått gymnasiesärskolans 
nationella program och fler hamnar inom daglig verksamhet. Med daglig verksamhet menas 
verksamhet som ska ge möjlighet till en meningsfull arbetsdag för personer som har en 
funktionsnedsättning. Jag upplever att många elever har en negativ självbild och dåligt självförtroende 
och även riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Genom studier i svenska som andraspråk har jag fått 
kunskaper om vikten av att arbeta språkutvecklande i alla skolans ämnen för att andraspråkselever i 
högre grad än vad som är fallet idag ska kunna bli godkända i vårt målrelaterade betygssystem och 
uppnå maximal kunskapsutveckling.  
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1.2 Syfte och frågeställning

Syfte: 
Syftet med mitt arbete är att undersöka hur identitet och självkänsla hos andraspråkselever påverkas av 
att de går i gymnasiesärskola. Genom att intervjua elever och be dem berätta om hur de upplevt sin 
skolgång hoppas jag få svar på mina frågeställningar.

Frågeställningar:
Hur upplever andraspråkselever det att gå i gymnasiesärskola?
Finns det något samband mellan ökad inskrivning i särskola och annan kulturell och språklig bakgrund 
än svenska?

1.3 Bakgrund

”Skolans uppdrag är att ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen,  
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I  
utbildningen ska hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd” (Skollagen1985:1100, 1:a kap) 
  Detta gäller för alla skolformer och alla elever.

Enligt Sönyi är det svårt att hitta en enhetlig definition av utvecklingsstörning i Sverige idag. 
Svårigheterna med definitionerna kan ha sin grund i att begreppet intelligens inte har definierats 
entydigt. Som en följd av denna otydlighet blir diagnostiseringen av vem som är utvecklingsstörd 
beroende av vem som gör bedömningen liksom i vilket syfte den görs. Sönyi skriver att en nedsatt 
intellektuell funktionsförmåga ska definieras utifrån psykologiskt, socialt och ett administrativt synsätt. 
(2008, s.22) Utgångspunkten för det psykologiska kriteriet är att individen har en låg kognitiv 
utvecklingsnivå. Kognitiva funktioner innefattar högre hjärnfunktioner som tänkande, uppmärksamhet, 
minne och språk. Med det sociala kriteriet avses individens förmåga att möta omgivningens krav och 
fungera i sociala sammanhang. Det administrativa synsättet inkluderar de två övriga och tar hänsyn till 
individens behov av hjälp och stöd.

Lindrig utvecklingsstörning eller mental retardation kan mätas med två olika mått. I det ena fallet gör 
man en bedömning av en individs allmänna förmåga att klara sin vardag. I det andra bedömer man 
enbart intellektuell förmåga. Ofta kombineras dessa två metoder. Fördelen med ett IQ test är att det är 
standardiserat och ger likartat resultat genom livet. Dagens tester har ett medelvärde på 100 IQ och där 
70 IQ poäng ger diagnosen lindrig utvecklingsstörning. Vad gäller testning av barn med annan 
kulturell och språklig bakgrund än svenska finns i Skolverkets författningssamling (SKOLFS 2001:23) 
allmänna råd om rutiner för utredning och beslut i mottagandet i den obligatoriska särskolan. Särskilda 
faktorer som kan påverka utredningen är t. ex ofullständig skolgång, kulturskillnader och 
språksvårigheter. Testresultatet bör tolkas med försiktighet.

Ett alternativt sätt att tänka kring normalitet och utvecklingsstörning kan vara som barnläkaren Lars H 
Gustavsson beskriver (Skolverket 2002, s. 28).

           Det barn är normalt som är friskt, mår bra och når upp till sin optimala förmåga, alldeles  
           oberoende var på den statistiska normalfördelningskurvan barnet hamnar. Det barn som 
           avviker från det normala är det barn som pga.av sjukdom, olycksfall eller katastrof inte når upp 
           till den optimala förmåga barnet var försett med från början.
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I kursplanerna för gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program (GySär 2002: 01, 
s.15) står: ”Att inte gå i samma skolform som andra gymnasieelever kan skapa känslor av utanförskap 
och osäkerhet, något som har en negativ inverkan på studierna. Inte minst gäller detta elever som 
börjar gymnasiesärskolan efter nio år i vanlig grundskola.”

Jim Cummins är en kanadensisk tvåspråkighetsforskare som varnar för test som mäter det som anses ” 
intelligent” av majoritetsgruppen, medan de utesluter kulturellt, specifika sätt som minoritetsbarnen 
har lärt sig vara “ intelligenta” på. En form av test som man bör använda med försiktighet är 
psykologiska test. Om man använder psykologiska test avpassade för enspråkiga elever för att testa 
tvåspråkiga barn och vid testningen får ett resultat där de tvåspråkiga barnen inte överensstämmer med 
de enspråkiga är det lätt att dra slutsatsen att det finns psykologiska brister hos de tvåspråkiga barnen. 
Istället bör bedömningen av den tvåspråkiga eleven beakta hela inlärningssituationen. Bedömningen 
måste ta hänsyn till i vilken grad elevens språk och kultur har inkorporerats i undervisningen och 
graden av samarbete med familjen och närsamhället. Även Vygotskij som var en rysk pedagog och 
psykolog, ansåg att intelligens inte finns inuti hjärnan utan i gränssnittet människa-kultur. (Strandberg 
2006, s.143) Strandberg (s.175) påstår vidare att intelligenstest inte mäter intelligens utan det mäter 
hur en människa klarar ett intelligenstest. Människan är mycket mer än resultatet på ett test. 

Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar vars skolplikt har upphört och som har gått i 
grundsärskolan eller som inte kan gå i gymnasieskolan därför att de har en utvecklingsstörning. 
Utbildningen ska ge elever en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så 
långt som möjligt motsvarar utbildningen i gymnasieskolan. För att inte skapa felaktiga förväntningar 
hos elever och föräldrar måste gymnasiesärskolan vara tydlig med att den erbjuder en utbildning som 
är avsedd för elever med utvecklingsstörning och vad denna utbildning kan leda till.

Först 1968 trädde omsorgslagen i kraft vilket gav alla barn och ungdomar rätt till obligatorisk skola 
och utbildning. Landstinget var huvudman för särskolan fram till 1990-talet då kommunerna tog över 
ansvaret. Grundskola och särskola skulle närma sig varandra och ge möjligheter att förverkliga en 
skola för alla. Mellan 1990/91 -2001 /02 ökade inskrivningen till särskolan med 106 procent och 
ökningen till gymnasiesärskolan var för motsvarande period 66 procent. Carlbeckkommittén var en 
kommitté som tillsattes av den svenska regeringen 2001 med uppdrag att se över utbildning för elever 
med utvecklingsstörning utifrån visionen om en skola för alla. Carlbeckskommittén har särskilt lyft 
fram elever med invandrarbakgrund som stått för en stor del av ökningen. Dessa elever kategoriseras 
på ett annorlunda sätt än svenskfödda elever och deras svårigheter definieras i större utsträckning som 
symtombaserade (SOU 2003:35). Lundström Hahnes studier uppmärksammas av Carlbeckkommittén. 
Resultatet av studierna visar att elever med invandrarbakgrund på gymnasiesärskolans nationella 
program genomgått färre utredningar än svenskfödda elever innan de blivit placerade i särskolan.
(Szönyi 2005, s.46)

Skolverket betonar att det är angeläget att elever inte skrivs in i särskolan till följd av brister i 
utredningarna. “Det är av största vikt att de elever som tas emot i gymnasiesärskolan svarar mot 
skolformens målgrupp. Konsekvenserna för en elev som på oriktiga grunder tas emot kan bli påtagliga 
och livslånga. Detta genom att eleven inte får tillräckliga utmaningar och genom att möjligheter till 
fortsatta studier och tillträde till arbetsmarknaden begränsas.” (SOU 2011:8)
Skolverket (SOU 2011: 8 s, 155) påtalar att det inte finns en enskild förklaring till det ökande antalet 
inskrivna elever i särskolan. Kommunernas ekonomiska nedskärningar ses som den främsta 
anledningen till elevökningen i särskolan. En annan orsak kan vara att det numera är vanligare att 
utreda och diagnostisera elever. Vårt nuvarande målrelaterade betygssystem gör det tydligt när en elev 
inte uppnår målen jämfört med det relativa betygssystem som fanns tidigare. Att betygsstatistik 
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används i konkurrensen mellan skolor innebär att grundskolan och gymnasieskolan saknar incitament 
att sträva efter att behålla elever som kan bli mottagna i särskolan.

Funktionshindrade ungdomars rättigheter finns dokumenterade i en mängd styrdokument och 
internationella deklarationer och överenskommelser. FN:s barnkonvention trädde i kraft 1990 och slår 
fast alla barns rätt till utbildning. FN: s standardregler syftar till att tillförsäkra människor med 
funktionshinder delaktighet och jämlikhet. Standardreglerna trycker bland annat på att utbildning för 
barn är en integrerad del av den ordinarie utbildningen.(Szönyi 2005, s. 27)

Salamancadeklarationen från 1994 slår fast att det effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande 
attityder är att bygga ett integrerat samhälle och åstadkomma skolundervisning för alla. FN: s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som trädde i kraft för Sverige 2009 
innehåller en artikel om utbildning. Konventionsstaterna erkänner rätten till utbildning för personer 
med funktionsnedsättning på lika villkor och utan diskriminering. I utredningen om funktionshindrade 
elever i skolan, den s.k FUNKIS-utredningen (SOU 1998:66) fastslås att alla elever ska ha möjlighet 
att nå skolans mål och ingen elev ska behöva stå utanför gemenskap och delaktighet.
 
I den nya skollagen (2010: 800) står ”att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med de 
mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 
mellan människor”. Dessutom ingår en hänvisning till diskrimineringslagens (2008: 567) 
bestämmelser vars ändamål är att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, 
religion, funktionshinder sexuell läggning eller ålder.
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2 Teoretiska perspektiv

2:1 Sociokulturellt perspektiv
I ett sociokulturellt perspektiv på lärande ser man på kunskaper och färdigheter som något som 
utvecklas i samspel med människor och där utveckling sker inom ramen för detta. Här nedan beskriver 
jag min teoretiska ram med utgångspunkt i Vygotskijs sociokulturella teori samt Cummins teori för 
andraspråksinlärning.

Vygotskijs teori utgår från omgivningens betydelse för individens utveckling och han ser språket som 
centralt i detta. Barns utveckling hänger ihop med den miljö de växer upp i. Det går inte att skilja 
barnets utveckling och lärande åt. Människan integreras i det sammanhang hon växer upp. En väsentlig 
del i hans teori handlar om den närmaste eller proximala utvecklingszonen. Med utvecklingszon menar 
Vygotskij avståndet mellan den utvecklingsnivå där barnet befinner sig just nu, det vill säga det barnet 
kan klara själv utan stöd och den nivå barnet kan klara med stöd av andra. Det är i situationer med 
höga krav och stort stöd som eleverna lär sig bäst. (Vygotskij 1981; i Bråten 1996, s.109)

Jim Cummins har utvecklat en modell för hur en ideal andraspråksundervisning ska läggas upp. 
Modellen består av fyra fält och innefattat låg/ hög kognitiv svårhetsgrad och kontextbundet respektive 
kontextreducerat innehåll. Enligt Cummin bör undervisningen ha sin utgångspunkt i lågkognitiva 
kontextbundna aktiviteter och utgå från vardagligt språk. Att arbeta konkret och laborativt passar in i 
detta fält. Inlärarna måste ha en genuin grund att stå på och måste därför arbeta med mycket konkret 
material i interaktion med lärare/elev. (Cummins 1997; i Sellgren 2005, s.209)

2:2 En skola för alla

Skollagen och läroplanerna fastslår att alla barn ska ha lika rätt till utbildning, lika villkor i skolan och 
att alla skall betraktas som likvärdiga, oavsett begåvning, anlag och intresse. Svensk utbildningspolitik 
har sedan lång tid tillbaka en tydlig ambition att skapa ” en skola för alla” där varje elev har rätt till en 
likvärdig utbildning och från vilken så få elever som möjligt segregeras. Skolan ska arbeta för att varje 
elev är delaktig och har inflytande över sin skolgång. Enligt målen för skolan ska verksamheten 
utformas så att undervisningen anpassas för varje elevs förutsättningar och behov. (Skolverket 2002b, 
s.6) Skolan har alltså en inkluderande målsättning.

I Skolverkets informationsskrift ” En skola för alla” ger Szönyi (s. 48) dock exempel på särskolans 
marginaliserade position. Titeln ger intryck av att sätta fokus på den inkluderande skolan men handlar 
uteslutande om grundskolan och gymnasieskolan. Särskolan och gymnasiesärskolan omnämns 
kortfattat men snarare som ett undantag än som en integrerad del av en skola för alla. Skolan ska vara 
en mötesplats för olika elever men både Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska 
skolmyndigheten har kommit fram till att segregerade lösningar för elever i behov av särskilt stöd har 
ökat i skolan. Skolverkets lägesbedömning 2006 visade också att undervisningen för elever med 
utländsk bakgrund inte är tillräckligt effektiv. Eleverna har svårare än andra elever att tillgodogöra sig 
undervisningen och nå målen för utbildningen.

Skolspråk skiljer sig från vardagsspråk på många olika sätt. Denna omständighet ställer krav på att 
elever kan växla kod när de börjar skolan. Vardagsspråket används i här- och- nu situationer och 
hjälper oss hantera kända vardagliga situationer. Detta gäller alla elever men är extra svårt för elever 
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som har ett annat modersmål eftersom de både måste lära sig vardagsspråk och skolspråk. Rent lexikalt 
och grammatiskt skiljer sig skolspråk från vardagsspråk. Skolspråket är situationsbundet, specialiserat 
och tekniskt. Det råder ett symbiotiskt förhållande mellan ett ämne och dess språk vilket inte gäller 
med ett vardagsspråk. Skolspråk har till skillnad mot vardagsspråk en högre grad av abstraktion, är 
mer distanserat och objektifierat. Det uttrycks ofta i passivum och kräver ett större ordförråd. Genom 
forskning vet vi att språk bäst lärs in i ett meningsfullt sammanhang och därför bör språk och 
ämnesundervisningen integreras. Ämneslärare och modersmålslärare måste därför samarbeta. Ska 
andraspråkseleverna lyckas i studierna är helt separerad undervisning otillräcklig. 

I kursplanen för svenska som andraspråk står:
        Utvecklingen av språket innebär också en utveckling av tänkandet och är därigenom av 
        avgörande betydelse för lärandet. I skolan är undervisningsspråket svenska för majoriteten av 
        eleverna. Det nya språket måste användas som tankeinstrument i skolan, även om det under en 
        inlärningsfas inte alltid fungerar helt och fullt.

Andraspråkseleverna behöver mycket kontextuellt stöd. Det stöd de behöver är individuellt och 
föränderligt. De behöver i så stor utsträckning som möjligt arbeta på hög kognitiv nivå.  Sellgren 
(2005, s.201) betonar att genom att arbeta med språk och ämneskunskap parallellt i en meningsfull 
kontext har eleven störst chans att lyckas. Om inte eleven förstår ämnesspråket förstår hon/han heller 
inte ämnet Lärare måste inse att de är experter på språket i sitt ämne, inte språkläraren. Det är också 
väsentligt att ha ett nära samarbete mellan modersmålsläraren och ämneslärarna. Eftersom inlärning 
sker i dialog är det till gagn för eleven om det är språklig mångfald i klassrummen vilket gör att blir 
fler infallsvinklar. Genom att arbeta i mindre grupper ges elever fler tillfällen till interaktion vilket 
gynnar språkutvecklingen. För att uppnå en nivå där man utan större hinder kan använda andraspråket 
också i mer krävande situationer och sammanhang talar man om en tidsåtgång på mellan fem och tio  
år för barn och ungdom. Det är alla pedagogers ansvar att bidra till att andraspråkselever lyckas. Detta 
förutsätter ett mångkulturellt förhållningssätt och språklig medvetenhet. 

2:3 Självbild och delaktighet 

Självbild benämns på olika sätt och med olika begrepp. Jag har valt att skilja på självkänsla och 
självförtroende och kommer att använda självuppfattning synonymt med ordet självbild.
Självkänsla definieras i Nationalencyklopedin (1990)  som en “ medvetenhet om den egna 
personlighetens värde”. I Lpo 94 belyses självkänsla som ” personlig trygghet och självkänsla som 
grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll härvidlag” (s.8)
Cullberg (2005, s.108) definierar självkänsla som ett resultat av en mängd olika, inre självbilder som vi 
bär med oss och som just ger oss en känsla för oss själva. Positiva respektive negativa självbilder är 
helt avgörande för om vi tycker vi är värdefulla för oss själva och för andra. Axelsson skriver om 
självkänsla och identitet (2004, s.511) “att inkludera elevens förstaspråk i skolarbetet kan reducera 
graden språk – och kulturchock och stärka elevens självkänsla och identitet.”

Begreppet delaktighet berör frågor om identitet och tillhörighet. Skolverket skriver i 
Kunskapsbedömning i särskolan och särvux ”att elever i särskola har samma rätt till delaktighet och 
inflytande i undervisningen och på det egna lärandet som elever i alla andra skolformer” (2009.s, 27) I 
” Delaktighetens språk ”redogör Molin för olika definitioner av begreppet delaktighet. Han lyfter fram 
att för att vara maximalt delaktig förutsätts att individen är i samspel med sin omgivning. Ett samspel 
som både kännetecknas av accepterande och ömsesidighet. Dessutom förutsätts att individen subjektivt 
sett även känner tillhörighet. (2004, s.75) I sin avhandling “ Att vara i särklass-om delaktighet och 
utanförskap i gymnasiesärskolan“(2009,s.196) förklarar han att begreppet delaktighet kan stå för olika 
saker för olika grupper av ungdomar med intellektuella funktionshinder. En mindre grupp ville hellre 
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vara delaktiga i den vanliga gymnasieskolans aktiviteter och markerade ett visst avstånd till 
gymnasiesärskolan. De ville vara som alla andra och inte vara betraktade som funktionshindrade. Det 
faktum att de gick i gymnasiesärskola var ett hot mot deras självbild. En annan grupp förlikade sig mer 
med att tillhöra gymnasiesärskolan.

Szönyi (2005 s, 158 ff) har genom intervjuer tagit del av hur särskoleelever ser på sin skolvardag från 
första skolåret upp till gymnasiet, både med avseende på delaktighet och på utanförskap. Studien visar 
att när eleven blir placerad i särskolan upplever hon/han en social tillhörighet som eleven inte fått 
uppleva i den vanliga skolan. Szönyi kallar detta social delaktighet. Eleven känner att hon/han klarar 
mer i särskolan och slipper ständiga misslyckanden. Detta kallar Szönyi för uppgiftsorienterad 
delaktighet. Många av eleverna anser att det är positivt med den sociala och uppgiftsorienterade 
delaktigheten, men har en negativ bild av den administrativa tillhörigheten det vill säga, att vara 
inskriven i särskolan. Szönyi har i sin forskning bland annat visat att ur elevernas egen synvinkel är 
kategoriseringen av elever många gånger är ett större problem än deras faktiska funktionshinder. 
Tillhörigheten till gymnasiesärskolan och upplevelsen av egna svårigheter, tycks ha en avgörande 
betydelse för att uppfatta sig själv som annorlunda och inte tillhöra gemenskaper som är självklara för 
andra barn och ungdomar. 
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3 Metod

3:1 Allmänt om metod
Inom vetenskaplig forskning brukar man tala om två huvudriktningar: den kvalitativa och den 
kvantitativa. Kvalitativ forskning har sitt ursprung från humanvetenskaperna. Denna forskningsmetod 
innebär att tolka ett resultat och på så vis skapa en större förståelse för ett fenomen. Vanliga metoder är 
intervjuer och observationer. Forskarens förförståelse spelar en stor roll vid tolkning av resultatet. 
Kvantitativ forskning har sitt ursprung i naturvetenskapen. Exempel på kvantitativa forskningsmetoder 
är enkäter och standardiserade test. 

Jag har valt att utföra undersökningar med en kvalitativ metod. Syftet med det är att jag vill nå fram till 
ungdomarnas känslor och upplevelser. Det var därför viktigt att intervjun hade formen av ett 
avslappnat samtal. Intervjufrågorna har varit öppna men jag har använt mig av följdfrågor för att få så 
fyllig information som möjligt. Eftersom ungdomarna tillhör en utsatt grupp och dessutom befinner sig 
i en känslig ålder var det väsentligt för mig att skapa en trygg atmosfär i intervjusituationen. Jag har 
även kunnat förtydliga frågeställningar som på grund av mina intervjupersoners språkliga bakgrund 
annars hade kunna riskerats att missförstås. Nackdelen med att jag använt mig av intervjuer som 
undersökningsmetod är att resultatet kan påverkas av att det är jag som också tolkat resultatet vilket 
kan göra att resultatet blir subjektivt.  

3:2 Material och urval

Jag har valt att göra tre intervjuer med ungdomar som är inskrivna på nationella programmet på en 
gymnasiesärskola. Alla ungdomar är andraspråkselever och de har skrivits in i gymnasiesärskolan 
under senare delen av högstadietiden. Mina intervjupersoner är tre pojkar, gymnasiesärskoleelever i 
gråzonen det vill säga ungdomar med diagnosen lättare utvecklingsstörning. Åldern på ungdomarna 
varier mellan 17-21 år. Två elever går i årskurs två och en i årskurs fyra i en gymnasiesärskola. Alla tre 
är utredda innan de började i gymnasiesärskolan. En förutsättning för att kunna genomföra intervjuerna 
var, att ungdomarna talade svenska på en sådan nivå att de kunde uttrycka känslor och tankar. Av 
ungdomarna är en känd för mig och de två övriga okända. De kommer från samma gymnasiesärskola 
men går på tre olika program. Denna skola ligger i en egen byggnad cirka 1km från övriga gymnasiet. 
Den ungdom som är känd för mig valde jag själv ut att ta kontakt med. De övriga fick jag kontakt med 
via lärarkollegor Jag är medveten om att antalet intervjuade ungdomar är få till antalet och att det är 
svårt att dra några generella slutsatser från ett sådant litet material, men eftersom detta ska resultera i 
en B-uppsats valde jag att endast intervjua tre stycken.  

3:3 Genomförande

Tid och plats för intervjuerna bestämdes tillsammans med ungdomarna. Alla valde att vara på sin egen 
skola vid tillfället för intervjun. Intervjuerna spelades in på band och innan intervjuerna startade 
informerades ungdomarna om att endast jag skulle ha tillgång till intervjumaterialet och att de skulle 
vara anonyma. Jag informerade också om att de skulle säga till om det var någon fråga jag ställde som 
de inte ville svara på. Varje intervju tog mellan 40 och 60 minuter. Vid bearbetningen av materialet har 
jag skrivit ut intervjuerna ordagrant. Därefter har jag strukturerat intervjuerna i olika kategorier. Jag 
har valt att kalla ungdomarna ungdom1, ungdom 2 och ungdom 3.
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4 Resultatredovisning
Jag gjorde en begreppsanalys och delade in resultatet i kategorier. Därefter har jag sammanställt 
intervjusvaren i tre huvudkategorier. Till varje huvudkategori sorterades det innehåll som hörde till 
varje begrepp därunder. Ur detta material hämtades sedan citaten som beskriver innehållet. 

4:1 Skolerfarenhet

Under denna rubrik beskriver ungdomarna dels sina tankar kring grundskoletiden och dels tiden de 
hittills gått i gymnasiesärskolan. Två av tre ungdomar har även erfarenheter av att ha gått i skola i 
hemlandet. De redogör för vid vilken tidpunkt inskrivningen i särskolan skedde och hur de upplevde 
det. Två av de intervjuade ungdomarna uttrycker att det är för låga krav på gymnasiesärskolan och att 
de inte får tillräckliga utmaningar.

4:1:1 Hemlandet 
Två av ungdomarna har gått i skola i hemlandet innan de kom till Sverige. De ger en bild av en 
auktoritär skola från hemlandet. En av dessa ungdomar kom till Sverige först som fjortonåring, vilket 
innebär att han endast vistats  här i tre år.

          Jag kommer från Iran. När jag var sex år började jag skolan där. Mamma och pappa tvingade mig
           att gå i skolan. Det var kul att träffa kompisar men jag har aldrig gillat det. Vi pratade persiska i
           skolan. Hemma pratade vi feili. Jag talar kurdiska och lite arabiska. (Ungdom 3)

           När jag var fyra år kom jag till Sverige, vi bodde här tills jag var nio då flyttade vi tillbaka och jag
           började i skolan i Kosovo...  men det var mycket problem.. läraren slog mig för inget ting. Jag har
           aldrig varit busig. Det var sådana traditioner de hade då. Jag fick stryk några gånger av
           läraren. Om man inte gör läxor... ja då slår de dig. Jag fick tio slag på ena handen och tio på
           andra. Min mamma kunde inte göra något åt det, det var sådana tider. Det var lite svårare att
           läsa på albanska för jag kunde lite svenska då. (Ungdom 2)

           Jag var två år när jag kom till Sverige så jag minns inget. Vi kom från Montenegro. Hemma pratar 
           vi serbiska. (Ungdom 1)

4:1:2 Grundskoletiden

 I intervjuerna framkom att alla ungdomarna trivdes ganska bra under de första skolåren. Två av 
ungdomarna började direkt i vanlig klass som sexåringar. Den ena av dem flyttade tillbaka till 
hemlandet när han var nio år och återkom till Sverige igen som elvaåring. Två av ungdomarna har gått 
i förberedelseklass.

            Efter kriget när vi kom tillbaka till Sverige gick jag i förberedelseklass i ett och ett halvt år.
            Där kom alla från andra länder. Det var en bra tid faktiskt. Jag lärde ganska mycket svenska.   
            Sen i fyran eller femman så kom jag till vanlig klass, jag gick om ett år för att jag inte kunde
            så  bra svenska. Det var bra med kompisar, leka och göra läxor (Ungdom 2) 

            När jag började skolan i Sverige gick jag i förberedelseklass. Jag lärde mig mycket. Jag 
            trivdes faktiskt. Det var kul. Jag gick där i två år. Vi hade alla ämnen där, jag jobbade mest  
            matte och svenska. Sen kom jag till högstadiet.(Ungdom 3)

            Jag började skolan i Värmland, minns inte så mycket. Sen i tvåan flyttade vi. Det var jobbigt   



10

            från början, jag ville inte ens gå till skolan. När man är ny så prövar de en. Men sen kom jag  
            in i klassen. Jag hade samma lärare i fyran, femman och sexan. Hon förstod och så. Hon var  
            såhär. När läraren inte är sur och sådär... man blir själv annorlunda. (Ungdom 1)

Under högstadietiden uttrycker alla ungdomar att kraven ökade och det blev svårare att klara 
kunskapsmålen i skolan. Alla fick större svårigheter med svenska språket och två av ungdomarna fick 
ett utagerande beteende. Ungdomarna uttrycker på olika sätt att de kände sig åsidosatta.

          Efter ett tag det är klart man stökar till. Men när man verkligen ville jobba och sådär, men jag 
           blev ändå klassens stökiga representant. Till slut gick jag bara på de lektioner jag gillade svenska 2
           och bra lärare. I slutet av nian kände jag att jag var tvungen att göra något och jag började plugga,  
           men då flyttade de på mig. De skickade ut mig från skolan. Jag fick gå i en liten grupp. (Ungdom 1)

           I högstadiet blev det lite svårare, jag klarade inte läxor och betyg jag klarade inte. Jag vet inte.
           Böckerna blev svårare för jag hade bara bott några år i Sverige innan. Jag trivdes bra och hade
           kompisar och trivdes med lärarna. I nian gick det lite bättre, jag gick i vanlig klass men  
           samtidigt  var jag  mest  med sån hjälpklass med mindre grupper. (Ungdom 2)

          I sjuan gick jag i en mindre grupp på ungefär 15 stycken. Vi hade alla ämnen där, jag jobbade
           mest med svenska och matte. Jag hoppade direkt från klassen i sjuan till vanlig klass i nian. Jag
           fick inte hjälpen jag behövde. Man blir mobbad eller så pratade de andra skit om en om man
           inte förstod och frågade. Ingenting var bra, jag vet inte hur jag ska berätta. Det var inte en lugn
           klass och så det gick inte att lära sig. Sjuan var hur perfekt som helst. Jag ville inte börja i vanlig
           klass, det blev så. (Ungdom 3)

           Det blev svårare och svårare. Det blev svårare istället för att bli lättare. Jag gjorde så gott jag
           kunde. Det var svårare böcker och så. Från början var det mest läraren som läste. Sen när man
           t.ex skulle stava svenska blev det svårare. Den enda jag tycke om var svenska 2 läraren. Hon var
           som min mamma, kämpade verkligen att vi skulle lära oss. Om vi inte ville jobba fick hon tårar i 
           ögonen. (Ungdom 1)

     Sen i högstadiet blev det förändrat. Man kom i puberteten och sådär. Man ville visa vem man
     var i klassen. Jag hade svårt i skolan. Du vet när man inte kan från början, man skiter i det där. 
     När de inte hjälper en på rätt sätt och blir sura. Jag blev utstött kan man säga. Man fick alltid skit.   
     Det är så, är du stökig och kommer till en ny klass. Lärarna vet hur du varit (Ungdom 1)   
          
          Det blev bra där...jag gick där några månader. Jag passade tider och pappa var med för att kolla
           att jag skötte mig på dagarna. Jag fick betyg i matte och så. Det var lättare att koncentrera sig...
           det var ingen som hackade på dig som gjorde att det blev bråk. (Ungdom 1)

   
Inskrivningen till särskolan skedde för en av ungdomarna i slutet av årskurs åtta, en i nian och en efter 
grundskolans slut. Alla tre eleverna uttrycker att de inte har förstått vad det innebar att bli inskriven i 
särskolan. Två av de intervjuade ungdomarna var starkt kritiska till att de blivit inskrivna i särskolan 
och lyfter fram att deras svårigheter i skolan hade sin grund i att de inte behärskade svenska språket 
tillräckligt bra. 

          I nian tror jag att jag skrevs in på särskolan, någonstans mellan åttan och nian. Det var ingen
          som förklarade varför jag skrevs in och det blev ingen skillnad. (Ungdom 2)

          Särskolan den blev jag lurad på. Alltså grejen var att jag inte kunde så bra svenska. Det tar lång
          tid för honom att lära sig saker och ting sa någon psykolog. Jag kan klara vad jag vill men grejen
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          är att jag inte tycker om skolan. (Ungdom 3)

          Jag fick göra något test, psyktest eller något sådant några veckor innan jag slutade i nian. Jag
          kommer inte ihåg vad det var, dom sa inte någonting. Dom visade några bilder jag skulle svara
          på och så. (Ungdom 1)

4.1.3 Gymnasiesärskola 

Två av ungdomarna ger uttryck för att de hade velat studera på IV programmet istället för på 
gymnasiesärskolan. De ger en bild av att ha blivit vilseledda och inte fått rätt information om vad som 
menas med särskola. De upplever inte att de passar in och känner sig kränkta.

           Jag ville börja riktiga gymnasiet men jag hade inte betyg och så. Min lärare sa jag vill visa dig en    
            skola, du kan kolla . Det verkade bra, jag såg fordon och hantverk. Jag var intresserad när jag
            såg  hantverks lokaler. När de byggde och höll på. Men sen sa de att det var en sådan där
            särskola. Jag sa att jag vill inte, jag ska till IV. Han sa, jag rekommenderar den här skolan. Jag
            tror den är bättre. Du går bara där ett år kanske och sen börjar du om i stor klass och så blir det
            var. Det var jobbigt men sen började jag där ändå. (Ungdom 1)

            Jag vill gå till IV sa jag. Det fick jag inte för de sa bara blablabla det får du inte. Jag ville inte
            komma hit. De lurade mig, de sa att det var gymnasiet. Det går bra här men jag trivs inte och
            jag gillar absolut inte fordon. Grejen är den att när jag skulle välja ämne förstod jag inte. Jag fick
            inte hjälp du vet. Jag hade ingen aning om sådana saker, för jag var inte så bra på svenska.
            (Ungdom 3)
      
          Min bror är utbildad kock så jag valde samma linje som honom. Innan sa jag att jag inte gick här.
          Men sen börja alla fatta och nu bryr jag mig inte. Ingen skillnad, jag går i en skola du går också i
          skola. Men i ettan var det svårt. (Ungdom 2)

          Första året trivdes jag inte alls, jag passade jag inte in. Så första året var jag hemma. Sen fick jag
          en sån socialgrej som skulle ta dit mig varje dag. Jag sa om ni så hämtar 20 personer så går jag
          inte dit ändå. Jag sa exakt som det var och dom kunde inte säga något för dom visste att det var
          sant som jag sa. (Ungdom 1) 

          Det är barnsligt tycker jag. Vi lagar cykel och går hem. Det är inget liv. Jag tycker det är bara
          barnsligt. Jag vill inte ens komma hit, de tvingar mig.(Ungdom 3)

           Jag har lärt mig ändå mycket. Man tror man är så smart men ändå har man lärt sig mycket. Men
           vissa saker är för barnsligt och det känns som de behandlar en på mycket lägre nivå än man är.
           Det är bättre om man får svårare uppgifter. (Ungdom 1)

           Ja det är bra. Jag trivs med lärarna och kompisarna.  (Ungdom 2)
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4.2 Syn på människan

 Denna del av undersökningen beskriver hur ungdomarna ser på sig själva och vilken identitet de     
 har. 

4.2.1 Syn på mig själv

Ungdomarna upplever att de inte har några speciella svårigheter förutom vissa svårigheter med 
svenska språket. De ser sig inte som handikappade och de skäms över att gå i särskola. De beskriver att 
de lever i två skilda kulturer. Ungdomarna är flerspråkiga och talar sitt modersmål hemma och svenska 
i skolan.

           När jag ser kompisar skäms jag att jag går här. Om någon kompis frågar var jag går så skrattar jag
           bara eller ljuger. Jag är en ledsen människa, jag vill inte vara glad. Jag är en snäll och go kille. Man  
           har  mer respekt i sitt hemland än man har här...när man kommer hit blir man förändrad. Jag är 
           hemma och gör inte mycket  ( Ungdom 3)

    
           Go, glad, snäll och blyg person är jag. När jag är med kompisar känner jag mig svensk, när jag är
           hemma känner jag mig albansk. Förr var jag på fritidsgården.... nu är jag med min bror. (Ungdom 2)

           Jag kan vara egoistisk. T.ex om vi är vid någon maskin kan jag roffa åt mig och ska alltid vara
           först. Hemma är det en annan sak där kan jag göra vad som helst för min fru och son. Jag är duktig 
           och älskar fotboll och idrott. hade lätt kunnat få MVG i  idrott i 9:an men jag orkade inte bry mig då. 
           Idag ångrar jag att jag inte satsade mer. (Ungdom 1)

          Alla såg ju ut som vanligt, men sen när man börjar prata med dom märker man att de är lite
           efter. Jag passade inte in. Jag sa till pappa, att alla som går där är skadade.  Jag säger inte att jag
           har något emot sådana här...men du vet. ( Ungdom 1 )
  

4.2.2 Syn på funktionshinder

Ungdomarna hade svårt att svara på denna fråga. De förstod inte innebörden i ordet funktionshinder. 

          Alla har väl någon brist, vi är alla lika på det sättet. Jag har det precis som alla andra (Ungdom 1)
  

           Jag har problem lite med synen.  (Ungdom 2)

   
   
4.3 Framtid

Ungdomarna ger här uttryck för sina tankar kring hur de tror framtiden kommer att gestalta sig.
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4.3.1 Arbete

Alla ungdomar hoppas kunna få ett arbete och kunna leva som alla andra. De verkar dock vara medvetna de 
svårigheter som råder på arbetsmarknaden och att möjligheterna till arbete är begränsade.

           Om två år hoppas jag det blir bra... jag hoppas jag får ett jobb.... det räcker för mig. Kock skulle
            jag vilja bli på en restaurang eller något sånt. (Ungdom 2)

            Nu tänker jag framåt, jag vill inte fortsätta som jag gjorde...jag tänker att det är ingen idé... nu
            tänker jag göra det bästa man kan för att få någonting... Nu hoppas jag få något jobb, vad som
            helst. Det spelar ingen roll vad det är. Vad ska man göra? (Ungdom 1)

            Jag vill jobba på restaurang, det gillar jag. Det är jag bra på. Får jag inget jobb åker jag till mitt
            hemland. jag trivs inte så bra här faktiskt. (Ungdom 3)

4.3.2 Drömmar.
Ungdomarna ger uttryck för drömmar men det går att skönja en viss uppgivenhet i svaren.

          Min dröm är att spela fotboll för mitt land....jag har spelat sen jag kom hit. (Ungdom 3)

           Jag vill äga nåt, det är bara det jag vill. Ha familj, det är det jag vill. Sen...jag vet inte. ( Ungdom 2)

           Min dröm var att bli polis och hade jag gått på IV så hade jag nog jobbat för att förverkliga den
           drömmen. (Ungdom 1)
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5 Diskussion och slutsatser

Jag har genomfört intervjuer med tre ungdomar som går på gymnasiesärskola. Samtliga 
intervjupersoner låg nära gränsen mot den ordinarie skolan, det är ungdomar som ligger i ”gråzonen” 
mellan två verksamheter. Under rubriken Resultatredovisning har jag försökt skildra mina 
intervjupersoners upplevelser och tankar. En svårighet som jag uppmärksammade när jag genomförde 
intervjuerna var att svaren jag fick inte alltid var så uttömmande. Detta kan bero på att ungdomarna 
intervjuades på sitt andraspråk och de kan ha svårigheter att uttrycka nyanserna i språket på sitt 
andraspråk En annan svårighet i arbetet med uppsatsen har varit att hitta lämplig litteratur som belyser 
begreppet självkänsla specifikt hos gruppen andraspråkselever i särskolan. 

Studien visar att ungdomarna har trivts bra under sina första skolår. I samband med att de börjat på 
högstadiet har de upplevt att kraven i skolarbetet har höjts vilket har medfört att de inte klarat skolans 
mål och fått godkända betyg. Ungdomarna har inte haft den språkbehärskning som krävts i 
undervisningen för att tillgodogöra sig skolans ämnesundervisning.

     Ämnesundervisningen ställer stora krav på språkbehärskning. Det är en stor uppgift att 
     behöva ta in allt ämnesstoff, bearbeta information och uttrycka egna kunskaper både muntligt 
     och skriftligt på och via ett andraspråk som ännu är under utveckling. För att eleverna ska få
     möjligheter att lyckas behöver explicit undervisning i de texttyper som är mest 
     förekommande i ämnesundervisningen.( Sellgren 2005, s. 200 )

Ungdomarna upplever att kraven i särskolan är för låga och att de inte får tillräckliga utmaningar i 
undervisningen. Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen säger att elever behöver 
utmaningar i sitt skolarbete för att utvecklas. Med utvecklingszon menar Vygotskij avståndet mellan 
den utvecklingsnivå där barnet befinner sig just nu, det vill säga det barnet kan klara själv utan stöd 
och den nivå barnet kan klara med stöd av andra. Det är i situationer med höga krav och stort stöd som 
eleverna lär sig bäst (Vygotskij 1981; i Bråten 1996 s. 109). Skolverket har lyft fram att 
gymnasiesärskolans personal betonar vikten av social kompetens i större utsträckning än elevers 
utveckling av teoretiska kunskaper.

Resultatet visar att två av tre ungdomar har begränsat socialt nätverk utanför sin formella grupp i 
skolan. De verkar leva ganska isolerat i sina familjer utan mycket kontakt med samhället utanför. De 
kontakter med jämnåriga de haft tidigare har de förlorat och även tidigare fritidsintressen har upphört. 
De talar sitt modersmål i hemmet och använder huvudsakligen svenska i skolan. 

Av undersökningen framgår att ungdomarna har en något uppgiven inställning inför framtiden. En av 
mina intervjupersoner uttrycker att han befarar att elever som gått i vanligt gymnasium kommer att få 
företräde på arbetsmarknaden framför de elever som gått i särskolan. Ungdomarna verkar medvetna 
om att de har begränsade möjligheter på arbetsmarknaden och uttrycker att de är nöjda om de lyckas få 
någon form av sysselsättning.

Slutligen ska jag försöka besvara de inledande frågeställningarna. Hur upplever andraspråkselever det  
att gå i gymnasiesärskola? Några slutsatser som kan dras från studien är att alla intervjuade ungdomar 
tycks ha påverkats av att gå i gymnasiesärskola jämfört med att gå i den vanliga gymnasieskolan. 
Tillhörigheten i gymnasiesärskolan verkar ha en avgörande betydelse för att ungdomarna ska uppfatta 
sig som annorlunda. I mitt resultat kan jag se att två av tre ungdomar är mycket negativa till att vara 
inskrivna i särskolan. Det verkar som synen på särskolan är mer negativ ju senare eleven blivit 
inskriven De ser sig inte som funktionshindrade eller utvecklingsstörda utan lyfter fram att orsaken till 
deras svårigheter handlar om att de inte har tillräckligt kunskaper i svenska språket. De betonar att de 
inte har några kognitiva svårigheter. Att möta andra ungdomar med tydliga funktionshinder kan 
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upplevas mycket hotfullt. Det blir ett hot mot deras självbild. Det är utifrån kontakten med andra och 
den grupp man tillhör som den egna identiteten formas. För att vara maximalt delaktig förutsätts att 
individen är i samspel med omgivningen. Dessutom förutsätts att individen känner tillhörighet. Två av 
ungdomarna känner sig lurade och ger uttryck för att de inte passar in i särskolan. Den grupp de vill 
tillhöra kan de för närvarande inte tillhöra p.g.a.särskoletillhörigheten. Trots att gymnasiesärskolan är 
en frivillig skolform verkar ungdomarna ha känt sig pressade till inskrivning i särskolan. 

Finns det något samband mellan den ökade inskrivningen i särskola och elever med en annan kulturell  
och språklig bakgrund än svenska?Ungdomarna i min studie lyfter själva fram att kraven på 
språkkunskaper ökade under högstadietiden.Det råder ingen tvekan om att det har skett en ökad 
inskrivning av elever till särskolan idag och  särskilt gäller detta elever med invandrarbakgrund. En av 
de ungdomar jag intervjuade hade endast bott i Sverige i tre år när han i årskurs nio skrevs in i 
särskolan. För att uppnå en nivå där man utan större hinder kan använda andraspråket talar man om en 
tidsåtgång av mellan fem och tio år. Skolverket påtalar att det inte finns en enskild förklaring till det 
ökade antalet inskrivna elever i särskolan men kommunernas ekonomiska nedskärningar ses som den 
främsta anledningen till elevökningen.

Min förhoppning och önskan är att man skulle kunna förbättra villkoren för denna elevgrupp och inte 
stämpla tonåringar som avvikande från normen. Det är viktigt att man som pedagog är medveten om 
konsekvenserna för elevens självuppfattning vid inskrivning i särskolan. För att andraspråkselever ska 
klara uppgifter i skolarbetet krävs att de är bra på svenska, att de förstår de språkliga krav som finns i 
uppgifterna och att de förstår arbetssättet. Andraspråkselever som inte uppnår målen är en 
resurskrävande grupp men det finns idag etablerad forskning som visar hur vi bäst stödjer språk- och 
kunskapsutvecklingen hos andraspråkselever. Vi bär alla ett ansvar för hur vi formar morgondagens 
vuxna. 

Arbetet med denna uppsats har väckt många tankar och ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna 
vara att intervjua föräldrar till ungdomar som går på gymnasiesärskola. Vad har de för tankar och 
erfarenheter av att deras barn har blivit inskrivna i särskolan? Ett annat spännande forskningsarbete 
skulle kunna vara att göra en uppföljning av de ungdomar jag intervjuat några år efter avslutad 
skolgång.
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