Skolformens komplexitet

Studies from the Swedish Institute
for Disability Research 51

THERÉSE MINEUR

Skolformens komplexitet
- elevers erfarenheter av skolvardag
och tillhörighet i gymnasiesärskolan

© Therése Mineur, 2013
Titel: Skolformens komplexitet
- elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan.
Utgivare: Örebro universitet 2013
www.publications.oru.se

Tryck: Ineko, Kållered 08/2013
ISSN 1650-1128
ISBN 978-91-7668-951-6

Abstract
Therése Mineur (2013): The complexity of a special type of school - pupils’
experiences of everyday life and sense of belonging in upper secondary
schools for pupils with intellectual disability. Studies from the Swedish
Institute for Disability Research 51, 298 pp.
The Swedish upper secondary education consists of different types of
schools. One type of school is the upper secondary for pupils who have
assessed as having an intellectual disability. The aim of this study is to increase the knowledge and understanding of pupils’ experiences of everyday
life in school, and how they perceive the significance of their sense of belonging to this type of school. An additional aim of the study is to increase
the knowledge about different ways of organizing the education and teaching. The collection of data started with a national questionnaire survey
which was directed to headteachers at the schools. Based on the results
from the survey five schools were selected. By participant observations at
the schools and repeated interviews with 14 young women and 12 young
men, the first person perspective has been studied and analysed through an
interpretive approach.
The analysis showed that knowledge about the schools different ways of
organizing the teaching are of importance, to understand pupils’ diverse
experiences of school life. As an example it has an impact on how the pupils evaluate different types of knowledge, but also how they view their
future opportunities. Any clear connection between the schools different
ways of organizing the education and teaching and pupils’ experiences of
their sense of belonging to this type of school has not emerged. Instead
pupils’ awareness, confidence, uncertainty, dejection and determination are
to be seen as a framework of understanding, telling us about their experiences of their school affiliation. Together they demonstrate a complexity
surrounding pupils’ situation, associated to both advantages and disadvantages in school, but also their thoughts about identity and how they
perceive being categorized as deviant by others. The analysis also showed
that expectations on the pupils, and their possibilities in the school context,
are related to a special school culture and to gender differences.
Keywords: pupils with intellectual disability, upper secondary school,
special schools, school organization, categorization.
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Förord
När jag påbörjade min doktorandtid för fem år sedan fick jag många uppmuntrande ord med mig på vägen. Den mest optimistiska inställningen
hade min, då sexåriga, systerdotter Filippa. Varje gång vi träffades undrade
hon om jag hade lyckats komma på något som ingen annan visste något
om ännu. Efter ett halvår hade dock hennes optimism svalnat något, vilket
var helt förståeligt. Nu fanns det också andra personer som från början
hade en lite mer återhållsam hållning. Jag fick höra talas om vikten av att
ha vassa armbågar för att kunna hävda mig i den hårda akademiska världen, vilket kändes lite oroväckande. Jag har nämligen aldrig varit utrustad
med några armbågar av den kalibern. Det visade sig snart att den gnutta
oro som väckts var helt obefogad. Det nyfikna men också varma och tillåtande klimat som jag kom till på Högskolan i Halmstad har alla i arbetslaget bidragit till, men en nyckelperson i sammanhanget är min handledare
Magnus Tideman som jag vill rikta mitt mest innerliga och varma tack till.
Utan dig Magnus hade jag aldrig vågat ge mig in i det här från början. Jag
har alltid känt ditt fulla förtroende samtidigt som dina utmanande frågor,
din kritiska skärpa och ditt kunnande varit viktiga förutsättningar för avhandlingsarbetet liksom för min personliga utveckling. Till min bihandledare Thomas Strandberg vid Örebro universitet vill jag rikta ett lika innerligt tack för att du Thomas, på ditt alltid så ödmjuka sätt, väglett mig i
mitt arbete, inte minst i det omfattande analysarbetet. Tack för allt!
Vid Högskolan i Halmstad vill jag tacka både ”nya” och ”gamla” kollegor för ert stöd och er uppmuntran, jag ser mycket fram emot ett fortsatt
samarbete med er. Några vill jag särskilt nämna här. Först och kanske
främst vill jag rikta mitt tack till Cecilia Kjellman. Tack Cecilia för alla
konstruktiva samtal, allt ditt stöd och din uppmuntran. Tack också för att
du har förgyllt alla dessa tågresor till Halmstad. Som ibland inte ens har
blivit några tågresor utan istället obegriplig väntan och långa bussturer. Jag
vill också särskilt tacka Susanne Bergh, en ovärderlig klippa i vardagen
som alltid finns till hands för allt och alla. Lennart Engdahl, tack för att du
varit behjälplig med att plocka fram diverse uppgifter och som med noggrannhet korrekturläst delar av arbetet. Helena Eriksson, Sara Högdin,
Ingrid Karlsson, Carin Staland Nyman, Åsa Wengelin och Anki Wennergren, tack för att ni på olika sätt delat med er av ert kunnande och era
synpunkter, men också för er uppmuntran under arbetets gång. Till mina
doktorandkollegor i Halmstad, Jessica Arvidsson, Mia Jormfeldt, Berit
Prack och Staffan Sandén vill jag rikta mitt tack för ert stöd och för att ni,
med er självironi och humor, har bidragit till att det alltid är roligt att
komma till Halmstad. Särskilt tack till Jessica för din noggranna läsning
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och dina synpunkter i arbetets slutskede. Till Jonas Carlsson vill jag säga
tack för din uppbackning och förståelse för de prioriteringar som varit
nödvändiga, framförallt såhär i sluttampen.
Ytterligare personer som varit viktiga för mig och som jag gärna vill
omnämna är Kristina Szönyi som varit betydelsefull på många olika sätt,
både på det vänskapliga planet och det professionella och kunskapsutmanande. Kerstin Möller som fyllde många av doktorandseminarierna vid
IHV, i början av min doktorandtid, med viktigt innehåll. Jag känner mig
mycket tacksam över att Håkan Thorsen och Anders Gustavsson granskade mitt arbete så noggrant och gav både konstruktiva och viktiga synpunkter vid mitt 60 % - respektive slutseminarium. Stort tack till er båda!
Maria Ellis, tusen tack för ditt arbete med den engelska översättningen.
Några som varit särskilt betydelsefulla för mig och som jag vill framföra
mitt ödmjuka och varmaste tack till är naturligtvis alla de elever på gymnasiesärskolorna som ingår i studien. Utan er hade det inte blivit någon avhandling! Tack också till all personal på skolorna som alltid fått mig att
känna mig mer än välkommen in i er verksamhet.
Sist men inte minst vill jag uppmärksamma mina vänner och min familj.
Till min vän Jonas vill jag rikta ett hjärtligt tack för din hjälp i min arbetsprocess. Tack till alla andra nära och kära som varit förstående för min
tidvis asociala hållning, men som funnits till hands och skänkt mig glädje
och goda stunder i livet. Tack till Sophie med familj för att ni gjorde vår
vistelse i Sydafrika till en oförglömlig resa och ett välbehövligt break. Mina
älskade föräldrar Britta och Hans som har stöttat mig med stor entusiasm
och hjälpt till med viktig korrekturläsning. Er kommer jag alltid att vara
tack skyldig! Det gäller också för mina kära svärföräldrar Siw och KjellÅke. Till min tvillingsyster Charlotte vill jag säga - tack för att du är den
du är, utan dig är jag halv! Tack till min underbara lillasyster Alexandra
med familj, som för det mesta bor alldeles för långt borta men ibland bor
på helt rätt ställe och alltid tar emot med värme och öppen famn. Alla
gånger jag haft tillfälle att bo över hos er och fått vara en del av er familj,
när jag varit på resande fot, har varit guld värt för mig. Till min egen familj, Charlie, Filip och Klara vill jag rikta all min kärlek, framförallt för att
ni är dem ni är. Men också för att ni fixat vardagsbestyren medan jag har
fixat med mina arbetsbestyr. Jag har saknat er alla gånger jag varit frånvarande men ni har också låtit mig veta att jag varit saknad av er, vilket har
värmt mig in i själ och hjärta.

Therése Mineur
Råå i juli 2013
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KAPITEL 1

Inledning
Alla barn och ungdomar har rätt att gå i skolan, oavsett bakgrund, begåvning och förmågor. I det svenska skolsystemet uppfylls den rätten inom
flera parallella skolformer, däribland grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Genom åren har det angetts ett flertal skäl till att grundsärskolan och
gymnasiesärskolan behövs som egna skolformer. Argumenten för särskilda
skolformer handlar exempelvis om att utbildningen i grundskolan och
gymnasieskolan, så som de är utformade, inte kan möta alla elevers behov.
Ytterligare argument utgår från uppfattningen om att alla elever inte har
förmåga att tillgodogöra sig utbildningen i grundskolan och gymnasieskolan. Särskilda skolformer har då beskrivits som en garant för resurstilldelning till vissa elever (SOU 1991:30). För att en elev ska tas emot i grundoch gymnasiesärskolan ska orsaken till att eleven inte bedöms ha förmåga
att tillgodogöra sig annan utbildning vara att eleven ”har en utvecklingsstörning” (SFS 2010:800, 7 kap. 5 §).
Visionen om en skola för alla har samtidigt en lång historia i den
svenska skolpolitiken (SOU 1948:27) och i skollagen (SFS 2010:800) beskrivs en strävan om att skolan ska ta hänsyn, ge stöd och uppväga skillnader
mellan elever. Med detta som utgångspunkt har det riktats kritik mot
grundsärskolan och gymnasiesärskolan som egna skolformer. Den kritiken
handlar framförallt om att särskilda skolformer riskerar att få en segregerande effekt och inte är förenligt med ett inkluderande utbildningssystem
(Emanuelsson, 1997; Tideman, 2000). Kritik har också formulerats utifrån
svårigheterna att definiera och diagnostisera en utvecklingsstörning. Genom att ifrågasätta den diagnos som är grunden för mottagandet ifrågasätts också skolformernas berättigande (Rosenqvist, 2009).
Eftersom grundsärskolan och gymnasiesärskolan finns som egna skolformer är det också angeläget att kunskapen om skolformerna utvecklas.
Mot bakgrund i de argument som förts fram om betydelsen av särskilda
skolformer för vissa elever har bland annat särskolans pedagogiska arbete
studerats för att klargöra vari det särskilda ligger (Berthén, 2007). Vidare
har den pedagogiska praktiken studerats utifrån de villkor som råder för
elevers deltagande (Östlund, 2012). I andra forskningssammanhang har
professionella (Blom, 2003) och vårdnadshavare (Tideman, 2000) delgett
sina erfarenheter och uppfattningar gällande skolformerna. Det finns också
studier där elevernas röster har varit framträdande, framförallt ur ett delaktighetsperspektiv (se exempelvis Molin, 2004; Szönyi, 2005). När utformningen och organiseringen av verksamheten studerats har det företrädesvis varit grundsärskolans verksamhet som fokuserats (Skolverket, 2000,
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2001a, 2002a, 2006). Kunskapen om hur gymnasiesärskolans verksamhet
är organiserad är däremot bristfällig, liksom hur skolvardagen erfars av
eleverna. Eftersom elever både är en förutsättning för all skolverksamhets
existens och omfattas av den är deras erfarenheter en viktig kunskap. Avhandlingen är därför ett bidrag till att öka kunskapen om elevers erfarenheter av gymnasiesärskolans verksamhet. En kunskap som är viktig för att
utveckla förståelsen för vilken betydelse olika sätt att organisera verksamheten har för eleverna. För elever som mottas i gymnasiesärskolan innebär
den formella tillhörigheten till denna särskilda skolform att de kategoriseras som en särskild sorts elever. Då avhandlingen skrivs inom forskningsämnet handikappvetenskap är inifrånperspektivet av kategoriseringens
innebörd och konsekvenser, genom den formella skolformstillhörigheten,
av särskild relevans.

Förförståelse1 och intresseområde
I mitt tidigare arbete som pedagog, både som förskollärare och gymnasielärare har jag mött många barn och ungdomar genom åren. Det har varit
barn och ungdomar som varit lika varandra i många avseenden men också
de som bedömts vara avvikande från det som ansetts vara rådande norm. I
mötet med de elever som jag var klassföreståndare till i gymnasiesärskolan
upptogs mycket av vår tid, utöver undervisningen, av sådant som ofta upptar ungdomars tankar och tid. Händelser och relationer till andra både i
och utanför skolan utgjorde viktiga inslag i vardagen, liksom elevernas
identitetsskapanden. Under våra möten och samtal blev det uppenbart att
skolan utgjorde ett hinder för en del elever i deras identitetsutveckling. Det
berodde framförallt på att de hade svårt för att identifiera sig i rollen som
elev i gymnasiesärskolan. Några menade att de inte borde ha blivit mottagna i grund- och gymnasiesärskolan eftersom de inte tillhörde den elevgrupp som skolformerna är avsedda för, vilket det senare visade sig att det
fanns elever som heller inte gjorde. Under åren upptogs mycket tid åt att
diskutera den här typen av frågor med eleverna och i takt med detta utvecklades min förståelse för hur det kan upplevas att uppfattas som avvikande av andra. Den här typen av frågor stod ofta på agendan under åren,
även kollegor emellan. Således har detta utgjort en utbredd problematik,
som har väckt många frågor i kollegiet men som sällan fått några tydliga
svar.
1

Under analysarbetet har delar av den hermeneutiska traditionen fungerat som
utgångspunkt. Forskarens förförståelse fungerar i det sammanhanget som ett slags
medel i processen, vilket är anledningen till denna beskrivning. Se vidare om metodologiska överväganden med hänvisning till hermeneutiken i kapitel 4.
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År 2005 började jag läsa handikappvetenskap, parallellt med mitt fortsatta arbete i gymnasiesärskolan, och tankeverksamheten som redan påbörjats kom att utmanas ytterligare. Samtidigt som jag fann svar på en del
frågor och nu även kunde ta avstamp från en teoretisk plattform så väcktes
nya frågor, som jag tog med in i mitt arbete. Händelser i skolvardagen
visade ofta på att det fanns en okunskap om särskolans verksamhet och
elever bland personal och elever i andra skolformer. Inte sällan har okunskapen gått hand i hand med ett ointresse, vilket varit en viktig insikt men
ofta också en komplicerande faktor i skolvardagen. Detta var en erfarenhet
som stärktes ytterligare under min tid som rektor för grundsärskolan, läsåret 2007/08.
När jag tillträdde min doktorandtjänst i handikappvetenskap i augusti
2008 var det en självklarhet att avhandlingen huvudsakligen skulle bygga
på elevernas perspektiv, den viktigaste gruppen för framtida skolutveckling. Under doktorandtiden har jag bibehållit kontakten med skolpraktiken
genom möten och samtal med rektorer och personal på olika skolor, men
också genom fortsatt kontakt med tidigare elever. Jämsides med mitt arbete med avhandlingen har andra uppdrag (Mineur, Bergh & Tideman,
2009; Mineur & Tideman 2010) bidragit ytterligare till att utveckla min
förståelse för elevers situation i särskolan. Det har även kontakten med
andra forskare, exempelvis i nätverksform, medverkat till. Vid Högskolan i
Halmstad har viss undervisning ingått i min doktorandtjänst, vilket inneburit att jag undervisat i ämnet handikappvetenskap främst gällande frågor
som rör elever i särskolan. Därigenom har jag mött många studenter som,
parallellt med sina studier, har varit verksamma i särskolan och som har
delat med sig av sina erfarenheter.

Övergripande Syfte
Det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen om elevers erfarenheter av sin skolvardag och skolformstillhörighet i gymnasiesärskolan.
Elevernas erfarenheter förutsätter att de är mottagna i denna skolform och
för att förstå eventuella skillnader i hur deras erfarenheter yttrar sig är
även kunskapen om verksamhetens organisering och innehåll av betydelse.

Studiens betydelse
Studiens utgångspunkt är inte elevers individuella svårigheter utan den
specifika kontext som gymnasiesärskolan utgör. Det är viktigt att understryka att de elever som ingår i studien inte kan reduceras till att ”bara”
vara elever i gymnasiesärskolan, då flera olika identifikationer, roller och
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tillhörigheter är möjliga samtidigt, även om det är anledningen till att de
omfattas av den här studien.
To assume that disability will always be the key to their identity is to recapitulate the error made by those from the medical model perspective who
define people by their impairment (Shakespeare & Watson, 2002, s. 22).

Under senare år har det gjorts några studier som fokuserat på betydelsen
av att tillhöra gymnasiesärskolan, särskilt utifrån delaktighets- och identitetsfrågor (Frithiof, 2007; Molin, 2004; Szönyi, 2005). Det som jag med
den här avhandlingen vill tillföra, utöver att ytterligare fördjupa kunskaperna om elevers erfarenheter av tillhörigheten i gymnasiesärskolan, är att
sätta deras erfarenheter i relation till gymnasiesärskolans organisering och
innehåll. Vilken variation av lösningar som råder vid organiserandet av
utbildningen i gymnasiesärskolan är oklart. Exempelvis gällande samverkan med gymnasieskolan och olika inkluderande undervisningslösningar.
Genom att söka klarhet i detta kan också förståelsen öka, för hur elever
erfar olika sätt att organisera utbildningen och undervisningen. Med ökad
kunskap och förståelse för elevernas erfarenheter ökar också möjligheterna
till att skapa förutsättningar i skolmiljön som utgår från elevernas perspektiv. Därför är elevers erfarenheter en viktig kunskap för alla som kommer i
kontakt med elever i gymnasiesärskolan, samt de som har till uppgift att på
något sätt utveckla och organisera verksamheten.

Disposition
För att ge en överblick av avhandlingens innehåll och disposition ges här
en inledande beskrivning av de olika kapitlen. Utöver denna korta inledning består avhandlingen av ytterligare sju kapitel. Eftersom avhandlingen
skrivs inom forskningsämnet handikappvetenskap ger jag i kapitlet som
följer härnäst, Teoretisk inramning, en introduktion till det handikappvetenskapliga forskningsfältet. Vidare utvecklas de teoretiska utgångspunkterna, som tar avstamp i det relativa interaktionistiska perspektivet. I det
tredje kapitlet, Särskolans verksamhet och elever, ges inledningsvis en historisk tillbakablick om särskolans framväxt i Sverige samt dagens grundoch gymnasiesärskola. Det följs av ett avsnitt som tydliggör kriterierna som
ligger till grund för att elever blir aktuella för ett mottagande i de skolformerna. Därefter presenteras tidigare forskning med relevans för den här
studien. Kapitlet avslutas med att studiens syfte förtydligas och de specifika
frågeställningar som är knutna till syftets olika delar presenteras. I avhandlingens fjärde kapitel, Metod, redogör jag för tillvägagångssättet från datainsamling till resultatframställning. Inledningsvis beskrivs tillvägagångssättet som omfattar den kvantitativa datainsamlingen som utgörs av en
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rikstäckande enkät riktad till ansvariga för gymnasiesärskolor. Därefter
beskrivs den kvalitativa datainsamlingen och analysen, som framförallt
bygger på intervjuer med 26 elever, men också deltagande observationer,
på fem olika gymnasiesärskolor. Avhandlingens femte kapitel, Organisering av gymnasiesärskolans verksamhet, är det första av tre resultatkapitel.
Här presenteras de resultat som framträtt i enkäten samt delar av de resultat som bygger på den kvalitativa datainsamlingen. De resultaten handlar
om elevers erfarenheter av skolvardagen och knyter an till skolornas specifika organisering och innehåll. På så sätt speglar elevernas perspektiv resultat som framkommit i enkäten. Resultatkapitlet som sedan följer, Att vara
elev i gymnasiesärskolan, fokuserar på elevernas erfarenheter och upplevelser av att vara mottagna i gymnasiesärskolan. Det handlar om elevernas
erfarenheter av vilken betydelse tillhörigheten i denna särskilda skolform
har för deras kunskaps- och identitetsutveckling samt möjligheter nu och i
framtiden. Kapitlet avslutas med en sammanfattning där förståelsen för att
elevers erfarenheter yttrar sig på olika sätt fokuseras. I avhandlingens
sjunde kapitel, Att vara elev i gymnasiesärskolan ur ett domänteoretiskt
perspektiv, presenteras en fördjupad förståelse för de resultat som framträtt genom förankring i Layders sociala domänteori. Det åttonde och sista
kapitlet, Avslutande diskussion, inleds med att jag ger sammanfattande
svar på studiens frågeställningar därefter diskuteras studiens resultat utifrån de övergripande slutsatser som studien genererat. Kapitlet avslutas
med reflektioner kring studiens genomförande och behovet av framtida
forskning.
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KAPITEL 2

Teoretisk inramning
”Handikappvetenskap? Vad är det för ämne?” Många har undrat när jag
berättat att jag skriver en avhandling i ämnet handikappvetenskap. I det
här kapitlet är avsikten att beskriva innebörden av handikappvetenskap
och kopplingen mellan ämnet och mitt avhandlingsområde.
Det här kapitlet tar sin början i en beskrivning av det handikappvetenskapliga forskningsfältet. Det följs av en presentation av de teoretiska perspektiv som fungerat som utgångspunkt för studiens genomförande. Vidare
ges en introduktion till Layders sociala domänteori (Layder, 1997), den
teori som explicit har använts i studiens avslutande analyssteg. Avslutningsvis tydliggörs och motiveras valet av en del bärande begrepp.

Det handikappvetenskapliga forskningsfältet
Det som utmärker det handikappvetenskapliga forskningsfältet är idealt
sett att kunskap från olika vetenskapsgrenar, inom exempelvis samhällsoch beteendevetenskap, medicin, naturvetenskap och teknik, samverkar.
Inom den handikappvetenskapliga forskningen utvecklas allt från teorier
om hur funktionshinder uppstår till rehabiliterande och habiliterande åtgärder och metoder liksom olika typer av hjälpmedel. Lika viktigt är emellertid att studera mer generella samhällsförändringar och attityder till personer med funktionsnedsättning liksom funktionshindrades egna upplevelser genom ett inifrånperspektiv (Hjelmquist, 2005). I den här avhandlingen
har inifrånperspektivet en framträdande roll genom att elever som är mottagna i gymnasiesärskolan beskriver sina erfarenheter och upplevelser.
De resultat som framträder i en handikappvetenskaplig studie är bland
annat beroende av det förståelseperspektiv som antagits. Valet av perspektiv är beroende av syftet med studien som i sin tur påverkas av vilket ämnesområde forskaren har sin bakgrund i. Valet av perspektiv är också beroende av metateoretiska ontologiska och epistemologiska antaganden. Det
vill säga hur man ser på världens beskaffenhet och vad vi i den världen kan
veta något om (Danermark, 2001, 2005). För att förklara vad funktionshinder är och hur det uppkommer används olika teoretiska modeller2 inom
handikappvetenskaplig forskning. Exempel på detta är olika former av
essentialism såsom individuell och kontextuell vilka, mycket förenklat, kan
sägas representeras av den medicinska och sociala modellen. Ytterligare ett
teoretiskt angreppssätt är det konstruktivistiska, där sociala, språkliga och
2

För exempel på andra indelningar och exempel på teoretiska perspektiv inom
handikappforskning och socialt arbete se Danermark (2001, 2006).
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kulturella konstruktioner anses skapa de förutsättningar, eller bristande
sådana, som i en del fall resulterar i funktionshinder. Slutligen kan olika
former av interaktionistisk teori urskiljas vilket, genom det relativa interaktionistiska perspektivet, fungerar som utgångspunkt för den här studien.
Ett perspektiv som har sina rötter i skandinavisk forskning genom förankringen i det miljörelativa funktionshindersynsättet (Gustavsson, 2004b)
och som utmärks av att funktionshinder måste förstås i ljuset av interaktionen mellan individen och omgivande kontextuella förutsättningar (Söder,
1982).

Handikappteoretiska modeller
Definitionen av funktionshinder är inte entydig utan bottnar i olika synsätt. Den beskrivningen utgår från tre olika handikappteoretiska modeller,
vilka ursprungligen definierade handikapp snarare än funktionshinder.
Såväl i engelskan som i det svenska språket har begreppet handikapp
kommit att uppfattas som stigmatiserande och därför ersatts av funktionshinderbegreppet (inom engelskan disability).
En tidig definition av funktionshinder beskrivs ofta som den medicinska
modellen. Ett medicinskt synsätt på funktionshinder innebär att funktionshinder definieras som en biologisk eller fysiologisk defekt eller avvikelse
hos den enskilda individen. Detta synsätt växte fram i takt med den medicinska utvecklingen under 1800-talet och betraktades under lång tid som
det dominerande synsättet. Enligt den medicinska modellen likställs själva
skadan eller avvikelsen i hög grad med funktionshindret, vilket således
definieras som ett problem hos eller inom individen. Ofta när den medicinska modellen beskrivs görs det av företrädare för andra synsätt och den
saknar uttalade företrädare. Att så är fallet har sin grund i att den medicinska modellen bör betraktas som en tankekonstruktion. Detta bottnar i
att texter som egentligen varit en definition av medicinska sjukdomar
många gånger har förväxlats med en funktionshinderdefinition (Shakespeare, 2006; Thyberg, Nelson & Thyberg, 2010). Shakespeare (2006) menar
vidare att den medicinska modellen ofta får symbolisera det som nuförtiden anses vara felaktigt gällande traditionella föreställningar om funktionshinder.
Den sociala modellen beskrivs som en reaktion på den medicinska modellen och utvecklades i 1960/70-talets England, inom delar av handikapprörelsen. Kritiken mot den medicinska modellen utgjordes främst av att
funktionshindrade ansåg sig bli betraktade som en grupp olyckliga och
avvikande människor, som genom exempelvis rehabilitering skulle anpassas till rådande miljö (Barnes, Oliver & Barton, 2002). Företrädare för den
sociala modellen menar istället att funktionshinder är något som är socialt
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betingat då det är samhället som ”handikappar” genom exempelvis bristande anpassningar i miljön. Därmed menar modellens företrädare att de
omgivningsrelaterade bristerna plussas på de individuella förutsättningarna/skadorna, vilka betraktas som en del av normalvariationen människor
emellan. Vidare menar företrädarna för den sociala modellen att det är en
fråga om förtryck och diskriminering där kapitalismen framhålls som den
främsta källan till dåliga levnadsvillkor för funktionshindrade (Barnes &
Mercer, 1999; Barnes et al., 2002). Den sociala modellen har kritiserats för
att bortse från betydelsen av själva skadan eller funktionsnedsättningen,
trots att den är en viktig del av mångas verklighet och upplevelsen av att
vara funktionshindrad (Shakespeare & Watson, 2002).
Även i Sverige fanns det under 1960/70-talet en aktiv och radikal handikapporganisation, Anti-handikapp, som reste krav om ökad tillgänglighet
och frihet för funktionshindrade. År 1965 tillsattes en handikapputredning
i Sverige, vars slutbetänkande Kultur åt alla, som presenterades 1976 innehöll en ny och miljörelativ definition av handikapp.
Skillnaden är väsentlig: skadan är något som ständigt finns – antingen är en
person skadad eller också är han det inte. En funktionsbegränsning, däremot, föreligger i vissa situationer. Vid andra tillfällen finns inget handikapp
i denna mening även om skadan är oförändrad. Man kan således vara handikappad i en situation eller funktion, men är det inte i en annan. Handikapp är således ett relativt begrepp för oss (SOU 1976:20, s. 50).

Ovanstående definition tillskrivs oftast vara den första officiella miljörelativa definitionen. Värt att uppmärksamma är att denna hade föregåtts av
flera års diskussioner i olika sammanhang samt skrivningar i liknande anda
i tidigare offentliga publikationer (Larsson-Severinsson, Andersson & Tideman, 2009). Det miljörelativa synsättet har sedan dess ursprungliga definition reviderats och betoningen på hinder i miljön har förstärkts i förhållande till individuella förmågor. Även det miljörelativa synsättet har kritiserats, framförallt för att funktionshinder, genom den här definitionen, blir
något som alla kan uppvisa vid något tillfälle (Holme, 1999). Det är likväl
det officiella synsättet i Sverige och anges ligga till grund för lagstiftningen
inom området.

ICF
I framförallt medicinsk och hälsoinriktad handikappvetenskaplig forskning
har även WHO:s klassifikationssystem International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF), som antogs i maj 2001, fått en
framträdande och ofta given roll. ICF är att betrakta som en modell eller
ett verktyg vars övergripande mål är:
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[…] att erbjuda ett samlat och standardiserat språk och en struktur för att
beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd (Socialstyrelsen, 2003).

Att ICF bygger på en biopsykosocial modell betyder att hänsyn tas till
såväl biologiska och psykologiska som sociala faktorer3, där fokuseringen
på aktivitet kan sägas knyta samman den individuella och sociala modellen. ICF är indelad i två olika delar där den första delen, funktionstillstånd och funktionshinder, utgörs av komponenterna kroppsfunktioner
och kroppsstrukturer samt aktiviteter och delaktighet, medan den andra
delen, kontextuella faktorer, består av omgivningsfaktorer och personliga
faktorer. De olika delarna interagerar med varandra och påverkar alla
individens funktionstillstånd vilket innebär att interventioner inom en del
kan påverka även andra delar (Socialstyrelsen, 2003).
Modellen anses vara värdeneutral genom inriktningen på hälsa snarare
än på avvikelse, vilket emellertid är en föresats som fått utstå en del kritik.
Bland annat har kritik framförts mot ICF:s alltför vida definition av hälsa,
samt fokuseringen på individuella faktorer i jämförelse med omgivningsrelaterade faktorer (Nordenfeldt, 2006). Vidare har det ifrågasatts om det är
förenligt att betrakta ICF som en klassifikation av generell karaktär gällande funktion och hälsa när den i huvudsak används inom rehabilitering
och habilitering (Högberg, 2004). Högberg (a.a.) menar vidare att föresatsen om att den här modellen är neutral bör ifrågasättas eftersom det sällan
finns någon anledning att klassificera sådant som är välfungerande.

Att kategoriseras och diagnostiseras
Förutom kopplingen mellan en individuell skada eller nedsatt funktionsförmåga och olika omgivningsfaktorer är definitionen av funktionshinder
starkt förknippad med kategorisering och diagnostisering (Grönvik, 2005).
I alla tider har vi på ett mer eller mindre systematiskt sätt sorterat och kategoriserat för att kunna hantera den komplicerade tillvaro vi lever i.
Foucault (1992) har visat på hur man genom historien har kategoriserat
avvikare, varav personer med nedsatt funktionsförmåga utgjort en stor
grupp, där undermeningen varit att de som inte pekats ut är att räkna till
de normalas skara. Vem och vad som betraktas som normalt respektive
avvikande är dock skiftande över tid (Tideman, 2000).
Begreppet kategori, som kommer från grekiskans kategoria, betyder
egenskaper. Sociala kategorier konstrueras i ett mellanmänskligt samspel,
3

Det bör emellertid påpekas att särskilt den psykologiska faktorn inte har någon
framträdande roll i ICF och att det råder en slagsida åt det biologiska hållet i förhållande till de sociala omgivningsfaktorerna, när det gäller de faktorer och kategorier som kodas.
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varav en del är att betrakta som tillfälliga överenskommelser medan andra
blir bestyrkta av rådande ideologier (Sunesson, 2002). Ett exempel på en
form av social kategorisering är de elever som omfattas i den här studien,
som ofta refereras till som ”särskoleelever”. En annan form av kategorisering som görs inom handikappforskningen är den första grova indelningen
av olika typer av funktionsnedsättningar, som bedöms tillhöra någon av
huvudkategorierna fysiska, psykiska eller intellektuella nedsättningar av
funktionsförmågan (Socialstyrelsen, 2011).
Diagnostisering är en form av kategorisering som har till uppgift att beskriva och avgränsa en nedsatt funktionsförmåga alternativt något sjukdomstillstånd. Enligt Nationalencyklopedin (NE, 2011) härstammar begreppet från grekiskans dia´gnosis med innebörden undersökning och bedömande och definieras som en ”igenkännande, avgränsning och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd”. Johannisson (2006) menar att definitionen ger intrycket av att det rör sig om ett distinkt och avgränsat fenomen
trots att diagnostiseringen ofta bygger på symptom, vilka inte alltid kan
mätas eller kontrolleras på medicinsk väg4.
Det finns idag ett stort antal diagnoser som fungerar som beskrivningar
och beteckningar för olika funktionsnedsättningar. De olika diagnosbeteckningarna samt kriterierna är emellertid inte statiska. Över tid har det
uppstått många nya diagnoser och klassificeringar, samtidigt som andra
försvunnit. I WHO:s klassifikationsverktyg International Classification of
Diseases, Tenth Revision (ICD-10) (WHO, 1993) anges diagnoser för olika
sjukdomar och störningar, medan de funktionstillstånd och/eller funktionshinder som är relaterade till olika hälsobetingelser klassificeras i ICF.
På så sätt är de båda klassifikationsverktygen tänkta att komplettera
varandra (Socialstyrelsen, 2003). I Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM) som är ett klassifikationsverktyg av psykiatriska
tillstånd som ges ut av American Psychiatric Association har antalet diagnoser, sedan den första utgåvan från 1952 fram till utgåvan från 2000,
DSM-IV-TR, ökat från 106 till 365 diagnoser (APA, 2000)5. Ökningen av
antalet diagnoser har gett upphov till kritik och ifrågasättande. Den kritiken går främst ut på att graden av vetenskaplighet, gällande många av
diagnoserna, ifrågasätts (Brante, 2006).
4

Se vidare i avsnittet som följer angående intellektuella funktionshinder.

5

I såväl ICD-10 som DSM-IV-TR definieras och klassificeras diagnosen utvecklingsstörning, vilket är diagnoskriteriet som anges för att bli mottagen i grund- och
gymnasiesärskolan. Se vidare i avsnittet som följer samt i nästa kapitel under avsnittet Elever i särskolan. Nyligen har den senaste utgåvan av DSM kommit ut,
DSM 5 (APA, 2013). I den utgåvan förekommer en del förändringar gällande diagnoskriterier, men antalet diagnoser är i stort detsamma.

THERÉSE MINEUR

Skolformens komplexitet I

23

Haywood (2006) menar liksom Bengtsson (2008) att den mänskliga variationen delvis ska ses som naturlig och därför bör en viss försiktighet
antas gällande diagnostisering. Under ett flertal år har trenden varit den
motsatta och diagnostiseringen har ökat som en konsekvens av en ökad
”sorteringstrend” (Blom, 1999). Inte minst i skolan har den trenden visat
sig, exempelvis genom den ökning av andelen elever i särskolan som pågick
under flera år (Tideman, 2000). Med hjälp av Internet och kvällstidningar
har gemene man börjat använda vissa typer av diagnoser på egen hand.
Personal på förskolor och skolor diskuterar och beskriver barn och ungdomar i termer av olika neuropsykiatriska diagnoser utan att några sådana
diagnoser är fastställda (se exempelvis Hjörne, 2004).
Ett argument till varför det är av vikt att olika funktionsnedsättningar
definieras, kategoriseras och diagnostiseras är den koppling som ofta råder
mellan en diagnos och rätten till samhälleligt stöd. Ett sådant exempel är
gymnasiesärskolan då verksamheten är förbehållen elever som ”har en
utvecklingsstörning” (SFS 2010:800, 7 kap. 5 §). En ständigt aktuell och
viktig diskussion inom handikappvetenskapen är just frågan om huruvida
diagnos eller behov bör vara den bestämmande faktorn. Med begränsade
resurser i samhället krävs det någon form av villkor som anger hur resurserna bäst ska fördelas, vilket får konsekvenser för enskilda individer (Danermark, 2005).

Diagnosdefinition av intellektuella funktionshinder
Intellektuella funktionshinder6 definieras och klassificeras i olika klassifikationssystem. Förutom de ovan nämnda (APA, 2000; WHO, 1993) refereras här till American Association on Intellectual and Developmental
Disabilities (AAIDD, 2010), vilket är en intresseorganisation i USA. Gemensamt för de olika klassifikationssystemen är tre övergripande kriterier
som ska uppfyllas för att ett intellektuellt funktionshinder ska anses föreligga. Det första kriteriet utgörs av att en signifikant intellektuell nedsatt
förmåga föreligger. Gränsen har här satts till intelligenskvot (IK) 70, vilket
är detsamma som två standardavvikelser från IK 100 som är medelvärdet
för en normalbegåvning. Den intellektuella begränsningen ska föreligga i
kombination med det andra kriteriet som är betydande adaptiva svårigheter. De adaptiva förmågorna kan definieras som en individs förmåga att
6
Begreppen som används i de olika klassifikationssystemen skiljer sig något åt. I
DSM-IV-TR (APA, 2000) och ICD-10 (WHO, 1993) används beteckningen mental
retardation, vilket i den svenska översättningen av ICD-10 har översatts till psykisk
utvecklingsstörning. I AAIDD (2010) används istället begreppet intellectual
disability, ett begrepp som också kommit att ersätta mental retardation i den allra
senaste utgåvan av APA (2013), DSM 5.
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anpassa sig och samspela med sin omgivning i förhållande till de krav och
förväntningar som samhället har på individen, med hänsyn till individens
ålder. Enligt AAIDD (2010) delas de adaptiva förmågorna in i begreppsmässiga färdigheter, vilket inkluderar förmågor inom områdena som rör
språk, läsning och skrivning, förståelse för siffror men också förmåga att
hantera pengar. De sociala färdigheterna omfattar exempelvis förmågan att
skapa och behålla långvariga relationer, men också att ta ett ansvar för sig
själv. Vidare är förmågan att utveckla och bibehålla ett självförtroende en
viktig social färdighet, liksom förmågan att följa såväl formella som informella regler för sociala sammanhang. Slutligen omfattas de adaptiva förmågorna av praktiska färdigheter som inbegriper förmågor som är nödvändiga för att klara vardagsaktiviteter, såsom att exempelvis kunna sköta
sin hygien och sitt hushållsarbete. Hit räknas också förmågan att hantera
yrkeskraven i en arbetssituation. Det sista kriteriet är ett ålderskriterium
som innebär att svårigheterna ska ha uppträtt före 18 års ålder7.
Den främsta skillnaden som råder mellan DSM-IV-TR och AAIDD kan
härledas till funktionshindrets orsak och uppkomst. I DSM-IV-TR beskrivs
orsaken till en individs svårigheter ha sin grund i de avvikelser som står att
finna inom individen.
[…] each of the mental disorders is conceptualized as a clinically significant
behavioral or psychological syndrome or pattern that occurs in the individual (APA, 2000, s. xxxi).

Det synsätt som framträder i AAIDD skiljer sig från ovanstående beskrivning då det betonas att en individs förmågor eller begränsningar alltid
måste ses i ljuset av rådande kontextuella förutsättningar.
[…] the current construct (ID) views the disability as the fit between the person´s capacities and the context in which the person is to function (AAIDD,
2010, s. 13).

Ytterligare en skillnad ligger i hur svårigheternas yttrande och grad beskrivs. Gemensamt för ICD-10 och DSM-IV-TR är att klassificering utgår
från olika nivåer där graden av funktionsnedsättningen relateras till IK
nivån. De olika definierade nivåerna är lindrig (IK 50-70), måttlig (IK 3550), svår (IK 20-35) och djup (IK <20). Vidare anges en ospecificerad nivå,
vilken används om det inte anses råda några tvivel om att en intellektuell
funktionsnedsättning föreligger men informationen är otillräcklig för att

7

I Sverige är ålderskriteriet ställt till 16 år.

THERÉSE MINEUR

Skolformens komplexitet I

25

specificera graden8. Till skillnad från ovan nämnda klassifikationssystem
klassificerar AAIDD (2010) inte intellektuellt funktionshinder utifrån grad
av IK. Istället utgår klassificeringen från behovet av stöd utifrån olika områden. Vilken form av stöd liksom omfattningen av det stöd som aktualiseras är beroende av vad som efterfrågas. Detta med hänsyn till vad som
krävs i en sammanvägning mellan individens sociala omgivning och individens intellektuella och adaptiva förmågor samt risker och skyddsfaktorer.
Den nivåindelning som sedan görs gäller frekvens och grad av stödbehov
utifrån följande indelning; oregelbunden, begränsad, omfattande och slutligen genomgripande9. Utformningen av relevant stöd beskrivs enligt AAIDD
(2010) som det främsta argumentet till varför en diagnos bör ställas.

Från avskiljning till delaktighet
Inom handikappvetenskapen är funktionshindrades rätt till delaktighet i
samhället en viktig utgångspunkt, oavsett typ och grad av avvikelse eller
individuella förmågor. Detta har inte alltid varit en självklarhet. Personer
med funktionsnedsättningar har genom historien ofta blivit isolerade från
övriga befolkningen. Detta har gällt inom alla områden av samhällslivet,
från boende och fritid till skola och arbete. Institutioner var länge samhällets lösning på problemet med funktionshindrade. Ett problem som har
definierats på olika sätt och skiftat mellan att formuleras som ett behov av
att skydda ”avvikarna” från samhällets faror till det omvända, där ”avvikarna” sågs som ett hot mot samhället (Grunewald, 2008).
I samband med att kritiken mot institutionsvården växte sig allt starkare
i slutet av 1950-talet växte normaliseringsprincipen fram. En princip som
formulerades av Bengt Nirje i slutet av 1960-talet10 och handlar om rätten
till normala livsvillkor och levnadsförhållanden för personer med funktionshinder (Nirje, 2003). För att möjliggöra ett vardagsliv som ligger nära
8

I ICD-10 görs ytterligare ett tillägg, nämligen ”annan psykisk utvecklingsstörning”, vilket används då en testsituation omöjliggörs av exempelvis andra funktionsnedsättningar däribland dövblindhet. Ytterligare en nivå som fått visst genomslag under senare år är Borderline Intellectual Disability, (förkortat BID) som omfattar personer med en uppmätt IK på mellan 70 och 85 (APA, 2000).
9

För en något mer utvecklad beskrivning av ovan nämnda klassifikationssystem se
Mineur, Berg och Tideman (2009). För en utförlig jämförelse se Carr, O´reilly,
Noonan Walsh och Mcevoy (2007).
10

Liknande idéer formulerades av dansken Niels Bank Mikkelsen redan på 1950talet och han betraktas jämte Nirje som en av pionjärerna i Skandinavien på området. Enligt Ericsson (se exempelvis Ericsson, 2005) hade liknande tankar formulerats redan tidigare i en statlig utredning om partiellt arbetsföra. Normaliseringens
tidiga uppkomst diskuteras också av Barow (2012b)
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gängse normer är ett liv tillsammans med andra en förutsättning. Därmed
är integrering en viktig förutsättning för, och del av, normalisering.
Integration – att kunna och att få vara sig själv bland andra – att ha normala livsvillkor – att vara jämlik (Nirje, 2003, s. 126).

Söder (1979) har skilt ut olika faser av integrering11, där den fysiska integreringen är en första fas. Det är också den form av integrering som det
ofta stannar vid medan social integrering, som utmärks av social gemenskap, visat sig svår att uppnå. Detta trots den definition som enligt Emanuelsson (2004) är den ursprungliga.
[…] en sammanhållen gemenskap av sinsemellan olika individer utan att
våld görs på deras individuella karaktäristika och förutsättningar (s. 103).

I skolsammanhang har begreppet ofta använts i betydelsen att elever i
behov av stöd integrerats med övriga elever. Detta användningssätt har
kritiserats för att vara missvisande därför att integrering alltid förutsätter
att det förekommit segregering (Rosenqvist, 1996). I de fall då begreppet
används som beskrivning av enstaka elevers placering i en grupp, det vill
säga individintegrering, kan det dessutom få en motsatt och utpekande
effekt (Emanuelsson, 2004). Med tiden har begreppet kommit att bytas ut
till inkludering som riktar fokus mot omgivningens anpassning efter elevernas behov istället för elevernas anpassning till omgivningen (Rosenqvist,
2001). En förutsättning för att det ska definieras som inkludering är också
att enskilda elever upplever delaktighet (Gustavsson, 2004a).
Under senare år har det skett ytterligare en förskjutning genom att allas
rätt till delaktighet har fått större tyngd i den handikappolitiska debatten
och många gånger ersatt begreppen integrering och inkludering. Inte heller
delaktighet är ett begrepp som beskrivs på ett entydigt sätt. Under senare
år har begreppets innebörd definierats och problematiserats vid återkommande tillfällen (se exempelvis Gustavsson, 2004a; Molin, 2004; Szönyi &
Söderqvist Dunkers, 2012; Östlund, 2012). Gemensamt för flera av definitionerna är den sammansatta begreppsinnebörden som omfattar ett flertal
olika aspekter. Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) liksom Östlund
(2012) har inspirerats av en modell av delaktighet som tagits fram av Ulf
Janson, som bygger på sex olika aspekter. Några av dem är att betrakta
som mer objektivt observerbara såsom tillhörighet och tillgänglighet medan individens engagemang representerar den subjektiva och självupplevda
delaktigheten. Ytterligare aspekter är samhandling, det vill säga att göra

11

De olika integreringsfaserna enligt Söder (1979) är fysisk, funktionell, social och
samhällelig integrering.
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saker tillsammans, liksom att individen får erkännande från andra samt
utrymme för självbestämmande genom autonomi.

Det relativa interaktionistiska perspektivet
Att den här avhandlingen skrivs inom ämnet handikappvetenskap gör definitionen av funktionshinder till en viktig förståelseram. Ett teoretiskt perspektiv som i hög grad har sina rötter i skandinavisk funktionshinderforskning och som tar fasta på det miljörelativa synsättet på funktionshinder, är det relativa interaktionistiska perspektivet. Det innebär att funktionshinder måste förstås i ljuset av interaktionen mellan individen och det
omgivande samhällets förutsättningar (Söder, 1982). Inom handikappforskningen idag ska det även förstås som ett alternativ till andra, mer
essentialistiska, synsätt där det relativa interaktionistiska perspektivet innebär en möjlighet att anta en forskningsansats som betyder att analysarbetet inte enbart koncentreras till en analysnivå. Med det menas att funktionshinder inte enbart kan studeras och förstås på en biologisk eller individuell nivå. Istället bör olika analysnivåer inkluderas i arbetet då detta
skapar möjligheter att nå en förståelse för vilka olika inverkande processer
som skapar funktionshinder, samt eventuella konsekvenser såsom exempelvis utanförskap och diskriminering (Gustavsson, 2004b). I det här
sammanhanget är det viktigt att tydliggöra att det inte är definitionen av
funktionshinder som studeras. Istället är det inifrånperspektivet av att vara
elev i gymnasiesärskolan som står i fokus. Därmed blir förståelsen för elevers upplevelser av kategoriseringens, liksom skolformstillhörighetens,
innebörd och konsekvenser huvudintresset.
Gustavsson (a.a.) anger några versioner av det relativa interaktionistiska
perspektivet, vilka omfattas av analyser som bygger på olika teorier, däribland kritisk realism. Kritisk realism beskrivs huvudsakligen som en metateori. En teori som utvecklats som alternativ till både den positivistiska
traditionens objektiva kunskapsideal och till relativismens ståndpunkt om
all kunskaps relativa karaktär (Danermark, Ekström, Jakobsen, & Karlsson, 2003). Inom den kritisk realistiska riktningen urskiljs olika ontologiska domäner. De olika domänerna omnämns som empirins domän –
vilken vi kan erfara genom exempelvis observationer, den faktiskas domän
– som karaktäriseras av faktiska händelser, som dock inte alltid är observerbara men som sker oberoende av om de kan observeras eller inte och
slutligen det verkligas domän – där de underliggande mekanismerna återfinns. Verkligheten anses bestå av olika nivåer (strata), vilka befinner sig på
hierarkiskt ordnade nivåer (Danermark, 2001). Det råder emellertid delade
meningar om vilka de olika nivåerna är och hur de relaterar till varandra.
Enligt Danermark (a.a.) är följande ett, om än mycket förenklat, sätt att se
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på det: ”Den samhälleliga (sociala), den psykologiska (individuella), den
biologiska och slutligen den molekylära nivån” (s. 291). Ur ett kritisk realistiskt perspektiv anses en del fenomen vara producerade alternativt påverkade av sociala mekanismer, vilket inte utesluter att även andra mekanismer spelar en viktig och i en del fall avgörande roll för fenomenets existerande. De resultat som framträder då skilda mekanismer studeras bör snarare betraktas som tendenser än givna sanningar (a.a.). Jag ansluter mig till
förståelsen av att det kan finnas mekanismer på olika nivåer som inverkar
på ett fenomens förekomst, även om involverandet av samtliga nivåer inte
låter sig göras i en studie av den här typen. Mitt främsta fokus, utifrån en
tolkande ansats, är att öka kunskapen om elevers erfarenheter av skolvardagen och tillhörigheten i gymnasiesärskolan. Intresset ligger emellertid
också i att öka förståelsen för elevernas erfarenheter med stöd i ett teoretiskt sammanhang vilket i det avslutande analyssteget, genom förankringen
i Layders (1997) domänteori, innebär att faktorer12 på olika analysnivåer
fungerat som viktiga förståelsegrunder13.

Pedagogiskt perspektiv
Då studien utgår från pedagogiska skolmiljöer är det relevant att anta en
pedagogisk förståelse, med koppling till definitionen av funktionshinder.
Inom det specialpedagogiska området urskiljer Emanuelsson, Persson och
Rosenqvist (2001) två olika perspektiv, det relationella och det kategoriska. Det relationella perspektivet har stora likheter med det miljörelativa
funktionshindersynsättet och är således det perspektiv som jag antar. Med
ett relationellt perspektiv menas att elevens svårigheter uppstår i relation
mellan elevens förutsättningar och förmågor och den undervisning samt
det stöd och de krav som eleven möter i skolan. Därmed är det i huvudsak
förändringar i undervisningen som eftersträvas, främst med en inkluderande miljö som mål. Utifrån det här synsättet talar man oftast om elever i
svårigheter. Det kategoriska perspektivet kopplas samman med ett medicinskt funktionshindersynsätt vilket innebär att skolrelaterade problem/svårigheter anses vara knutna till eleven. Han/hon uppfattas då som
12

Layder använder begrepp som faktorer, aspekter och element för att beskriva
omständigheter av betydelse inom domäner och för kopplingen dem emellan. Det
är också den begreppsanvändning som jag anammat.
13
Förståelsegrunder innefattar en betydelse av förklaring. Ofta förknippas förklaringar med naturvetenskapen medan förståelse prioriteras inom human- och samhällsvetenskapen. Förklaring och förståelse ses dock i någon mån som varandras
förutsättningar inom hermeneutisk tradition (Hansson, 2012), medan den kritiska
realismen uttryckligen gör anspråk på att förklara förhållanden och skeenden i
samhället (Danermark et al., 2003).
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avvikande från det som är att betrakta som rådande norm och därmed är
det eleven som ska ”behandlas”, vilket ofta sker genom segregerande lösningar. När man talar om eleverna utifrån det här perspektivet uttrycks det
oftast som elever med svårigheter.
När elevers erfarenheter av skolvardagen ska studeras är det av vikt att
förstå helheten. Elevers svårigheter i skolan förklaras ofta genom att elevers bristande förmågor identifieras. Det anses exempelvis bero på bristande förmåga att förstå, minnas eller koncentrera sig. Elevers lärande och
utveckling är emellertid också beroende av de förutsättningar för lärande
som omgivningen ger upphov till. Verksamhetens organisering och utformning liksom förväntningar, krav och anpassningar samspelar på ett
växelverkande sätt med eleverna. Samtidigt samspelar både personal och
elever sinsemellan utifrån sina olika förutsättningar och förmågor. Elevers
erfarenheter och upplevelser av skolvardagen bör också relateras till mer
individbundna faktorer, vilka även de påverkas av förutsättningarna som
de yttre omständigheterna skapar (jämför Layder, 1997).

Inifrånperspektivet
I denna avhandling står elevernas erfarenheter i centrum. Att fokusera på
ett inifrånperspektiv på erfarenheterna och upplevelserna av skolvardagen i
gymnasiesärskolan, samt tillhörigheten i skolformen, innebär att det är en
förståelse för elevernas erfarenheter och upplevelser som eftersträvas. Ett
sådant inifrånperspektiv har på senare år haft en framträdande roll i ett
ökande antal studier om personer med intellektuella funktionshinder, där
skolan som arena är ett exempel (Frithiof, 2007; Molin, 2004; Nordström,
2002; Szönyi, 2005). Andra exempel är studier som intresserat sig för upplevelser av delaktighet i samhället, kulturen och arbetslivet (Gustavsson,
2001; Kittelsaa, 2008; Olsen, 2009; Sauer, 2004) ytterligare andra fokuserar identitet och identitetsprocesser (Kittelsaa, 2008; Molin, 2008), på
genus (Barron, 2004a) eller partner- och sexuella relationer (LöfgrenMårtensson, 2003, 2005) samt relationer till andra människor i vardagslivet (Ringsby-Jansson, 2002).
Ett sätt att benämna inifrånperspektivet är att tydliggöra att det handlar
om elevens perspektiv (jämför Szönyi, 2005). I studier där barns erfarenheter, synpunkter och åsikter har stått i centrum används ibland begreppet
barnperspektiv och ibland barnets perspektiv (Qvarsell, 2003). Den distinktion som råder mellan uttryckssätten barnperspektivet och barnets
perspektiv handlar om vem som är perspektivskaparen, det vill säga en
företrädare eller barnet självt. Att anta ett barnperspektiv kan således innebära att man exempelvis verkar för det som man anser vara barnets
bästa genom att framhäva barnets rättigheter och agera i dess intresse. Det
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behöver emellertid inte sammanfalla med barnets upplevelser och synsätt,
det vill säga barnets perspektiv (Qvarsell, 2003). Barnperspektivet har tolkats och använts på ett mångtydigt sätt vilket Halldén (2003) menar att det
också bör göra. Detta trots att mångtydigheten skapar en viss osäkerhet
angående begreppets innebörd. Då eleverna som jag har följt och intervjuat
inte är barn, utan unga vuxna, kan barnens perspektiv ersättas med elevers
perspektiv. Utifrån det som har beskrivits ovan med anknytning till den
hermeneutiska tolkningen skulle studiens fokus kunna beskrivas som att
det är elevernas perspektiv och erfarenheter som står i centrum, samtidigt
som intresset är att sätta in elevernas erfarenheter i ett teoretiskt sammanhang för att söka en djupare förståelse.

Layders sociala domänteori
Att utgångspunkten i studien tas i ett relativt interaktionistiskt perspektiv
betyder att intresset ligger i att söka förståelse för elevernas skolerfarenheter genom att studera faktorer på olika analysnivåer. För att göra detta
används sociologen Derek Layders sociala domänteori i analysen. Liksom
att funktionshinder både måste förstås och studeras i ett kontextuellt sammahang menar Layder (1997) att allt socialt liv omfattas av individbundna
och subjektiva egenskaper likväl som kollektiva och mer objektiva. Det
handlar exempelvis om kulturella traditioner, med en historisk bakgrund,
vilka skapar förutsättningar i form av en bakgrundskontext. Även om
Layder genom domänteorin främst intresserar sig för mänskliga möten och
olika sociala aktiviteter intresserar han sig också för ett samhälleligt perspektiv då det är av vikt för att förstå alla mänskliga möten. Det är just
teorins bredd gällande olika inverkande faktorer som gör att den kan fungera som ett stöd i sökandet efter en ökad förståelse för elevers erfarenheter och upplevelser av skolvardagen och tillhörigheten i gymnasiesärskolan.
Man kan säga att Layders teori om sociala domäner är ett bidrag till studiet
av social interaktion människor emellan utan att vare sig makroperspektivet
eller individers unika livshistorier och inre liv försvinner ur blickfånget (Danermark & Coniavitis Gellerstedt, 2003).

Teorin är eklektisk till sin karaktär vilket delvis är dess styrka, främst eftersom teorin bygger på en kritisk granskning av såväl klassiska som nutida sociologiska teorier (Layder, 1997). Teorin har dock kritiserats för att
den beskrivs på en så generell, icke empirisk nivå, vilket försvårar dess
användbarhet i forskningssammanhang och gör det delvis svårt att argumentera emot de ståndpunkter som den bygger på (Kilminster, 1998).
För att ge en övergripande bild av domänteorin har Layder (1997) konstruerat ett schema över de fyra sociala domäner som bildar teorins grund-
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stenar. Domänerna är den psykobiografiska domänen – som bygger på
individens unika livshistoria genom tidigare erfarenheter, känslor och identitet, de situationsbundna aktiviteternas domän – som syftar till specifika
aktiviteter såsom möten och interaktion människor emellan, den sociala
inramningen – vilken består av den närmaste omgivning där aktiviteterna
utspelar sig och slutligen de kontextuella resursernas domän – som fokuserar makt- och resursfördelning på samhällsnivå. De olika domänerna kan
delas in i mindre ”subdomäner” men de kan också utgöra komponenter i
ett större sammanhang. De fyra domänerna ska ses som kärnan av det
sociala livets ontologiska utformning och funktioner. Det råder ett ömsesidigt beroende mellan de olika domänerna och det är ingen av domänerna
som står över någon av de andra. Det är också anledningen till att domänerna står uppställda i ett schema, även om Layder menar att en sådan typ
av figur aldrig kan göra domänkartan fullständig rättvisa.

Sociala relationer

makt och praktiker

Sociala relationer

Sociala relationer

Psykobiografi

Social inramning

makt och praktiker
makt och praktiker

Livsvärldens
element

Sociala relationer

Situationsbundna
aktiviteter

Systemelement

Kontextuella resurser

makt och praktiker

Figur 1. Layders teori om sociala domäner (Layder 1997). Sv. Översättning Danermark & Coniavitis Gellerstedt (2003, s 40).

Gällande kopplingen mellan de olika domänerna uttrycker Layder det
på följande sätt:
[…] the common threads that bind the domains to each other are clusterings
of social relations and practices along with the discourses and forms of
power that they ”enclose” (Layder 1997, s. 79).
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Begreppen livsvärlds- och systemelement, som lånats av den tyske sociologen Jürgen Habermas, syftar till den sociala verklighetens olika delar.
Layder (1997) menar dock att det råder ett ömsesidigt beroende dem emellan och de existerar inte i rena former. Det innebär att trots att livsvärldselementen framstår tydligare i den psykobiografiska och de situationsbundna aktiviteternas domän så närvarar även systemelementen.
Makt beskrivs i domänteorin som ett skiftande fenomen som löper likt
en röd tråd genom de olika domänerna. Exempelvis beskriver Layder, med
referens till den franske filosofen Michel Foucault, det som kallas disciplineringsmakt, där kontroll över specifika populationer utövas genom övervakning men också genom individernas internaliserade självdisciplin snarare än bestraffningar. Detta är en form av makt som sträcker sig över
olika områden däribland skolor och arbetsplatser och innehåller tre olika
former av kontroll över beteendet. Den första formen kan definieras som
konstant övervakning, vilket även har koppling till hur lokaler utformas.
Den andra formen beskrivs som normaliserat omdöme och syftar till att
förändra synsätt och uppträdande i enlighet med de regler som gäller. Den
tredje formen handlar om kontroll genom bedömning, vilket betyg i skolan
är ett exempel på. Ytterligare en maktform som beskrivs av Foucault är
”Bio-power”. Det mest utmärkande för den maktformen är dess specifika
angelägenhet om hela populationers uppträdande och identitet istället för
enskilda individers. Den formen av makt går delvis ut på att skapa ramar
som omfattar sättet att vara, tänka och bete sig och som på så sätt definierar vad som är att betrakta som normalt. Det kan exempelvis handla om
vad som är att betrakta som normalt socialt agerande jämte vad som definieras som antisocialt beteende. Vad som tas för sant liksom normalt är
relaterat till olika områden i vardagslivet och på så sätt är makt också knutet till en specifik diskurs och rådande praktik. Vidare är makten att definiera vad som är ett lämpligt uppträdande förknippat med kunskap inom
området (Layder, 1997).

De kontextuella resursernas domän
Presentationen av domänerna börjar i de kontextuella resursernas domän
eftersom det som omfattas på en samhällelig nivå sätter ramarna för det
sociala livet på flera sätt, exempelvis genom utformningen av vårt skolsystem. Alla gymnasiesärskolor styrs exempelvis av gemensamma styrdokument, vilka utformats på samhällsnivå och som därmed kan betraktas som
en del av de kontextuella resursernas domän. Gällande den här domänen
intresserar sig Layder (1997) främst för den inverkan som dominerande
kulturella och diskursiva ramar har för fördelningen av samhällets resurser.
Detta främst sett utifrån individers upplevelser av de möjligheter och den
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tillgänglighet som resurserna eventuellt skapar, men också i förhållande till
hur detta påverkar individers agerande och beteende. Samtidigt är det viktigt att studera resursfördelning utifrån ett mer objektivt perspektiv oberoende av specifika aktörers eller olika sociala gruppers intresse, för att även
kunna urskilja orättvisornas mönster. Skälet till det är att resursfördelningen påverkas av samhällets förhärskande kontrollsystem utifrån till exempel
klass, ras, och kön. Det handlar också om dominerande synsätt inom
andra områden. Till exempel är rådande funktionshindersynsätt av betydelse för att förstå elevers erfarenheter av skolvardagen, samtidigt som
detta samspelar med faktorer inom andra domäner.
Utifrån den franska sociologen Pierre Bourdieu framhåller Layder
(1997) föreställningen om sociala fält som jämförbara och samtidigt komplementära till den sociala domänteorin. Enligt domänteorins definition av
sociala fält är de större kluster av resurser och positioner. Sociala fält tillhandahåller en bakgrund till de specifika sociala inramningarna i varje
situationsbunden aktivitet. Exempelvis består utbildningsfältet av olika
skolformer, inom vilka makt- och resursförhållandena skiljer sig åt, såsom
gymnasiesärskolan i förhållande till gymnasieskolan.

Den sociala inramningens domän
Den sociala inramningens domän avser den närmaste omgivning där en
social aktivitet utspelas. Domänen består av olika komponenter såsom av
en geografisk placering och fysisk plats, vilket i den här studien utgörs av
de olika skolornas specifika miljö och lokalisering. Samtidigt bygger den
sociala inramningens domän också på reproducerade relationer och vanor,
vilket kan beskrivas som skolornas lokala kultur.
Den sociala inramningen ska inte enbart ses som en kuliss, trots att den
delvis existerar relativt oberoende av de enskilda aktörerna, eftersom den
samtidigt är en produkt av tidigare erfarenheter och aktiviteter. Den specifika fysiska miljön skapar därmed också specifika förutsättningar för varje
enskild aktivitet utifrån lokala kulturella referensramar och rådande diskurs (Layder, 1997). En diskurs definieras inom domänteorin som all den
kunskap och det vetande som omfattar ett specifikt område eller ett specifikt ämne14. Exempelvis utgör ämnet pedagogik, med den samlade kunskap
som finns på området, en diskurs medan praktiken inom detta ämne refererar till organiseringen av skolor och olika undervisningsmetoder. Den
pedagogiska diskursen skulle också kunna diskuteras i förhållande till
14

Definitionen av diskurser görs med stöd av Foucault. I Foucault (2008) definieras
en diskurs även av det som inte blir sagt men som markeras genom exempelvis
ageranden och attityder.
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mindre enheter då det finns specifika kunskaper liksom förhållanden som
omgärdar de olika skolformerna. Inom den särskolediskurs, som omfattar
alla skolor som ingår i den här studien, skapas exempelvis vetande som är
unikt där, vilket också fungerar som förståelseramar och riktlinjer för alla
inom den diskursen att förhålla sig till.
Centralt i sammanhanget är också i vilken utsträckning reproducerade
relationer är befästa i den sociala inramningen. När en social inramning är
formellt socialt organiserad understöds den generellt sett i högre grad av
reproducerade relationer, vilka mer sannolikt leder till dess fortsatta bevarande. Det kan i sin tur komma att leda till att de förväntningar som följer
med inramningen färgar interaktionen i ett möte, vilket kan få till följd att
situationens egentliga fokus och eventuellt nyskapande egenskaper blir
sekundära i en mötessituation (Layder, 1997). Ett exempel är den reglering
och de bestämmelser som formar skolans organisation och praktik vilket
eleverna och de anställda är tvungna att förhålla sig till och som därmed
färgar relationerna. Därmed inte sagt att inte mer informella faktorer verkar samtidigt och att de individer som är involverade inte har förmåga att
agera på ett kreativt sätt. Det handlar snarare om att de faktorerna inte blir
lika avgörande då inramningen är starkt formellt utformad, såsom är fallet
i skolans inramning till skillnad från familjens och fritidens sociala inramningar.

De situationsbundna aktiviteternas domän
Den här domänen syftar på olika aktiviteter som uppstår i specifika situationer. Till det här räknas mänskliga möten där två eller flera människor
befinner sig i varandras närvaro, det som av Goffman (1983) benämns som
”response presence”. De situationsbundna aktiviteternas referenser inbegriper verkliga aktörer och faktiska aktiviteter och existerar därför enbart i
kraft av de individer som närvarar under just det specifika tillfället med
sina specifika förutsättningar (Layder, 1997). En elevs möte med en lärare
skiljer sig exempelvis från de möten som sker med andra lärare, likväl som
det skiljer sig från tidigare möten med samma lärare, eftersom omständigheterna som omger mötessituationen skiftar.
I domänteorin framhålls också den nära koppling som råder mellan
symbolisk interaktionism, genom sociologen George Herbert Mead och
hans lärjunge Herbert Blumer, och centrala delar av situationsbundna aktiviteter. Inom den symboliska interaktionismen poängteras betydelsen av
det meningsskapande som mänskliga möten ger upphov till då det påverkar människors beteende. Samtidigt betonar Layder att inte all uppmärksamhet bör riktas mot de situationsbundna aktiviteterna då samtliga domäner förutsätter varandra (a.a.).
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Det finns en viktig distinktion mellan de aktiviteter som åsyftas i aktiviteternas domän och innebörden av sociala relationer. Distinktionen handlar om att sociala relationer syftar till en mer generell nivå utöver den specifika situationen. Det kan syfta till någon utöver de närvarande vid en
specifik aktivitet (a.a.). Vidare kan det röra sig om formella sociala relationer som de mellan lärare och elever alternativt mellan olika elever. Relationerna mellan eleverna kan handla om att de är klasskamrater, vilket kan
ha en innebörd som omfattas av viss vänskap alternativt enbart innebära
en formell relation. Olika typer av relationer och de band som de skapar
innebär också olika grader av förpliktelser, men är inte detsamma som den
faktiska kontakt som råder individer emellan. Liksom att tidigare erfarenheter är av betydelse för det som sker i ett specifikt möte är typen av relation av relevans. Inte minst därför att det har inflytande över i vilken utsträckning aktörerna gör sig tillgängliga för varandra och engagerar sig i
mötet, vilket påverkar hur mötet fortlöper.
Layder menar, med stöd i Foucault (1980), att rådande diskurs och
maktförhållanden är nära sammankopplade och utgör en viktig del av
sociala aktiviteter. Det har enligt Layder (1997) även nära anknytning till
det som Goffman beskriver som situationsbunden lämplighet. Det vill säga
att man uppträder på ett sådant sätt som är lämpligt och förväntat i förhållande till situationen men också med hänsyn till var mötet utspelar sig. I en
skolkontext kan det exempelvis handla om att elevers uppträdande under
lektionerna är förknippade med en del förväntningar som delvis skiljer sig
från de förväntningar som finns på dem under rasterna. Vidare kan det
handla om att förväntningarna skiljer sig åt beroende av om en aktivitet
utspelar sig i klassrummet, i korridoren, på skolgården eller i matsalen.

Den Psykobiografiska domänen
Människans inre själsliv interagerar ständigt med det sociala livet. Båda
delarna är kopplade till tidigare erfarenheter av relationer till signifikanta
andra. Tillsammans bildar de olika faktorerna det som Layder (1997) kallar individens psykobiografi. Häri utvecklas människors identitet som ett
resultat av var och ens unika erfarenheter av olika sociala kontakter och
förhållanden. Eleverna som ingår i den här studien har sina unika psykobiografier, som individer med skilda sociala erfarenheter som på olika sätt
format dem. Samtidigt som de delar en specifik erfarenhet genom tillhörigheten i den särskilda skolform som gymnasiesärskolan utgör, med de speciella förutsättningar som det innebär.
Som människor är vi på flera plan beroende av andra, dels för vår överlevnad för att få tillgång till exempelvis mat och tak över huvudet, vilket på
många sätt är ett beroende som är förknippat med familjen. I lika hög grad
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är vi beroende av andra genom intimitet och sociala relationer. Något som
också är relaterat till den närmaste omgivningen. Den typen av relationer
är dock inte enbart förbunden med familjen. För eleverna i den här studien
handlar det exempelvis om relationerna till kamrater i skolan likväl som
till skolans personal. Relationerna till andra påverkar också identitetsutvecklingen. Här råder också en koppling mellan förtroende och den tillit
eleverna känner för andra, men viktigast i sammanhanget är enligt Layder
(1997) självtilliten inte minst i mötet med andra.
Begreppet psykobiografi ger betydelse åt sådant som utspelar sig i en individs liv genom att tidigare händelser fungerar som en källa för återkoppling men även som bränsle för våra reaktioner och attityder till det sociala
livet. Det kan exempelvis innebära att elever, som är mottagna i gymnasiesärskolan, som har tidigare erfarenheter av mobbing både införlivar detta i
sättet att se på sig själv och färgas av detta inför nya möten. De aspekter,
av sociala relationer och vanor, som har sina rötter i det förflutna kallas
för reproducerbara aspekter medan de så kallade framväxande aspekterna
omfattar det innovativa i varje nytt mänskligt möte. En följd av detta är att
självet anses bestå av en viss formbarhet vilket innebär att det förändras
och utvecklas i interaktionens kontext. Layder ser bland annat Meads idéer
om självet som en viktiga för att förstå människors sociala agerande, även
om han inte helt delar Meads uppfattning som innebär att sociala krafter
är helt avgörande för självets bildande. Enligt Mead (1976) är självet utmärkande för människor och skiljer dem från andra djurarter eftersom
människorna har förmåga att reagera på ett mer subtilt och känslosamt
sätt i relation till sin omgivning. Bland annat genom att reflektera över
händelser och snabbt avgöra olika handlingars konsekvenser. Layder
(1997) menar att vem en person är delvis är beroende av dem som hon/han
möter och hur de agerar, samtidigt som det är beroende av individens
unika personlighet som utmärker henne/honom i förhållande till andra.

Betydelsen av valda begrepp och definitioner
Som avslutning på kapitlet motiveras valen av bärande begrepp i förhållande till studiens teoretiska utgångspunkter. Många av de begrepp som
förknippas med det handikappvetenskapliga fältet har genom åren reviderats eller bytts ut av olika skäl. Det har bland annat berott på att begreppet
i fråga använts på ett felaktigt sätt och därmed sammankopplats med en
felaktig innebörd, som det tidigare angivna exemplet integrering (Rosenqvist, 2001). Ytterligare en anledning till att begrepp ansetts förbrukade
har varit då de gått från att vara relativt värdeneutrala till värdeladdade.
Ett exempel på det är begreppet handikapp som, enligt Socialstyrelsen,
enbart bör användas i sammansatta ord såsom exempelvis handikappve-
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tenskap. Begreppet bör däremot inte användas för att beskriva en hindrande miljö alternativt relationen mellan enskilda individers nedsatta
funktionsförmåga och brister i det omgivande samhället. Detta eftersom
begreppet numera anses vara stigmatiserande. År 2007 presenterade Socialstyrelsens terminologiråd nya rekommendationer avseende begreppsanvändningen inom funktionshinderområdet. Här rekommenderas begreppet
funktionshinder, vilket definieras som den ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”. Vidare definieras funktionsnedsättning som en ”nedsättning av fysisk, psykisk eller
intellektuell funktionsförmåga” (Socialstyrelsen, 2011). Således har de två
begreppen olika innebörd och ska inte användas synonymt vilket de tidigare gjorde. Det viktigaste argumentet till att skilja begreppen åt är den
begreppsförvirring som ansetts föreligga. Vidare ansågs båda begreppen
som knutna till individen vilket nu enbart begreppet funktionsnedsättning
är. Det har emellertid riktats kritik mot den här terminologiförändringen.
Inte minst utifrån det faktum att begreppet funktionsnedsättning allt oftare
används i offentliga dokument till förmån för funktionshinder. Därmed
finns det en risk för att begränsade funktionsförmågor alltmer kommer att
betraktas som ett individbundet problem istället för ett omgivningsrelaterat
(Danermark, Larsson, Lewin, Lindqvist & Tideman, 2009).
Även när det gäller begrepp som har betecknat personer med nedsatt intellektuell förmåga har förändringar skett över tid. I de tidiga kategoriseringarna användes begrepp som fattig, olycklig, fåne eller dåre (Rosenqvist,
2007). Med tiden kom istället beteckningen idiot att användas, vilket ansågs vara ett bättre och sakligare uttryck, utifrån dess innebörd okunnig,
säregen eller egendomlig (Barow, 2012a; Forssman & Olow, 1961; Kåks,
1987). Ytterligare en officiell beteckning genom åren är sinnesslö. Det begreppet fick sitt genomslag i slutet av 1800-talet trots att det saknades en
tydlig definition av sinnesslöhet (Barow, 2012a). Sedan 1960-talet är utvecklingsstörd den officiella beteckningen i Sverige, men under senare år
har även denna beteckning kritiserats. Den kritiken har bland annat framförts av personer som av samhället bedömts ha en utvecklingsstörning. De
menar att begreppet är stigmatiserande, framförallt utifrån innebörden av
begreppets sista del, störd. Att definieras som störd är förknippat med en
negativ egenskap som ingen varken kan eller vill identifiera sig med. Även
om begreppet utvecklingsstörd är tänkt att beskriva en persons utveckling
som störd och inte personen ifråga som störd har detta ifrågasatts. Framförallt på grund av begreppets otydlighet då det inte framgår vad det är i
en persons utveckling som bedöms vara stört. Att det är fråga om en intellektuell funktionsnedsättning framgår inte av den beteckningen (Fernell,
Andelius, Wiberg & Bråkenhielm, 2005). Istället för utvecklingsstörning
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har beteckningen intellektuellt funktionshinder lyfts fram som ett alternativ
(Svensson & Tideman, 2007).
I förslaget till ny skollag (Ds 2009:25) har benämningen gällande elever
som mottas i särskolan ändrats från utvecklingsstörda elever till elever som
har en utvecklingsstörning. Förändringen har gjorts med motiveringen att
det är eleven och inte funktionsnedsättningen som ska vara i fokus (kan
jämföras med den internationella trenden ”people first language”). Oavsett
om eleverna beskrivs som att de är utvecklingsstörda eller att de har en
utvecklingsstörning så antyds det att det är fråga om en avvikelse alternativt defekt som relateras helt till individen. Sett ur ett miljörelativt synsätt,
men också utifrån de brister i utredningarna inför mottagandet av elever i
särskolan som identifierats (Skolinspektionen, 2011a, 2011b), bör benämningen av eleverna anpassas efter rådande omständigheter. Att enbart identifiera problemen som bristande förmågor hos eleverna utan att ta hänsyn
till de förutsättningar som omgivningen skapar, däribland vårt skolsystem,
ger indikationer om att synen har sin grund i ett medicinskt funktionshindersynsätt. Även om ett av kriterierna för att bli mottagen i särskolan är
att eleverna har bedömts ha en utvecklingsstörning15, alternativt annan
begåvningsmässig funktionsnedsättning (SFS 2010:800, 29 kap. 8 §) är
heterogeniteten bland elever i särskolan, liksom bland elever i allmänhet,
stor. Tidigare studier har visat att elever mottagits i särskolan på osäkra,
alternativt felaktiga, grunder (Blom, 1999; Skolinspektionen, 2011a,
2011b; Skolverket, 2000, 2002a; Tideman, 1998, 2000).
Bahcke (2006) menar att det behövs en lyhördhet för önskemål om förändrade begrepp, särskilt när synpunkter framförs av brukargrupperna.
Framförallt därför att det handlar om en respekt för ”diagnosbärarna”. Än
viktigare blir det i en studie där forskningspersonerna definieras utifrån
tillhörigheten till en särskild grupp, en tillhörighet som skapats av utomstående och som de själva har svårt för att påverka. I flertalet studier och
rapporter om särskolan, där eleverna har fått komma till tals, har en återkommande kritik handlat om de begrepp som används. Såväl utvecklingsstörning som särskola är begrepp som många elever tar starkt avstånd ifrån
och inte vill identifiera sig med (se exempelvis Molin, 2004; Skolverket,
2002b, 2009c; SOU 2003:35; SOU 2004:98; SOU 2011:8; Szönyi, 2005).
Med utgångspunkt från detta menar jag att begreppet särskoleelever är
problematisk. Eleverna som ingår i studien kommer därför att refereras till
som elever i gymnasiesärskolan, alternativt elever som är mottagna i gym-

15
Se vidare om definition och diagnoskriterier i kapitel 3, under rubriken Elever i
särskolan.
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nasiesärskolan16. Begreppet utvecklingsstörning ersätts vidare med intellektuellt funktionshinder, av flera skäl. Det första skälet grundar sig i en respekt för den kritik mot begreppet som framkommit i tidigare studier. Det
andra skälet har sin grund i det miljörelativa funktionshindersynsättet,
eftersom utvecklingsstörning antyder att det enbart är fråga om en nedsättning som är kopplad till individens funktionsförmågor utan någon
förankring i omgivningens skapade förutsättningar. Ett tredje skäl är relaterat till begreppets internationella erkännande genom den engelska motsvarigheten, intellectual disability, som blivit en officiell beteckning i tal
och skrift (se exempelvis AAIDD, 2010). Ytterligare en skrivning som används i texten är personer som bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning, vilket markerar att det är fråga om en bedömning och inte kan
betraktas som en fast egenskap hos individen. Denna begreppsanvändning
gäller genom hela avhandlingen bortsett från när begreppet utvecklingsstörning citeras ur styrdokument och tidigare forskning eller då det problematiseras alternativt diskuteras i samband med resultatredovisningen.
Däremot används begreppen grundsärskola och gymnasiesärskola17 som
beteckning för de här skolformerna även framöver. Inte därför att det inte
är problematiska begrepp, som alltför ofta förknippas med att ”vara sär”
(Skolverket, 2009c), utan därför att det för närvarande saknas alternativ.
Delvis används emellertid fyraårs eller fyraårigt program som synonym till
gymnasiesärskolan då flera av eleverna i studien föredrar denna benämning. Det faktum att eleverna är mottagna i gymnasiesärskolan innebär att
de har en, åtminstone formell, tillhörighet i denna skolform. För att beskriva det används begreppen skolformstillhörighet och särskoletillhörighet
synonymt.

16

Detta sätt att uttrycka det är i linje med ett relationellt perspektiv. Det innebär
att särskoletillhörigheten inte i första hand är att förknippa med elevers individuella
svårigheter utan med omgivningsrelaterade faktorer såsom utformningen av det
svenska skolsystemet.
17

Tidigare har särskolan varit en skolform men numera är det uppdelat i två skolformer, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Vid de tillfällen särskolan används
som samlingsbeteckning i den här avhandlingen syftar det till både grundsärskolan
och gymnasiesärskolan.
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KAPITEL 3

Särskolans verksamhet och elever
I det här kapitlet beskrivs skolformerna grundsärskola och gymnasiesärskola. Beskrivningen tar sin början i ett historiskt perspektiv, vilket följs
av en beskrivning av särskolans utformning idag. Därefter redogörs för
gymnasiesärskolans syfte och hur verksamheten är utformad utifrån rådande lagstiftning. Avsnittet som följer tydliggör vilka barn och ungdomar
som kan bli aktuella för ett mottagande i särskolan utifrån de kriterier som
anges i lagtexten. Det följs av en genomgång av tidigare forskning inom
området. Kapitlet avslutas med att studiens frågeställningar klargörs med
koppling till syftets olika delar.

Särskolan i en historisk tillbakablick18
Att gå i skolan under uppväxtåren har inte alltid varit en självklar rättighet
eller skyldighet och är det fortfarande inte på flera håll i världen, trots att
det, enligt Barnkonventionen, är alla barn och ungdomars rättighet (UNICEF, 2009). År 1842 infördes allmän skolplikt i Sverige, vilket enligt Rosenqvist (2007) rörde sig om en utbildning som inte uttryckligen segregerade någon. Samtidigt var den inte inkluderande då den bedrevs för de
elever som kunde klara av den. Det innebar att en del barn aldrig fick någon skolundervisning medan andras utbildning blev mycket kortvarig. De
barn som bedömdes vara sinnesslöa, ansågs allmänt inte ha något behov av
undervisning och heller inte ha förmåga att tillgodogöra sig någon sådan. I
mitten och i slutet av 1800-talet växte trots allt institutioner för sinnesslöa
med inriktning mot undervisning fram, en verksamhet som inledningsvis
byggde på filantropin (Areschoug, 2000; Grunewald, 2008).
Den första lagen angående utbildning för personer med nedsatt intellektuell förmåga är från 1944, Lag om undervisning och vård av bildbara
sinnesslöa. Då 1954 års lag, Lag om undervisning och vård för vissa psykiskt efterblivna, trädde i kraft kom också begreppet särskola att användas
för första gången. Lagstiftningen gällde vid den här tiden enbart de barn
som bedömdes vara bildbara. Det skulle dröja till 1968 innan alla barn,
oavsett begåvningsnivå, fick rätt till utbildning vilket skedde i samband
med att 1967 års omsorgslag trädde i kraft (Grunewald, 2008).
I linje med normaliseringsprincipens genomslag på 1960-talet följde en
strävan efter integrering, vilket för skolans del innebar att lokalintegrering-

18

Här ges enbart en övergripande bild av den utveckling som skett med koppling
till delar av den lagstiftning som varit av betydelse. För utförligare beskrivningar se
exempelvis Areschoug (2000), Barow (2012a) och Grunewald (2008).
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en tog fart under 1970- och 80-talet. År 1985 kom särskolans verksamhet
att regleras under skollagen, istället för som tidigare under omsorgslagen.
Liksom tidigare var fortfarande landstingen huvudmän för särskolan, även
om man öppnade upp för en frivillig förändring av huvudmannaskapet. År
1991 lade särskolekommittén ett förslag om en huvudmannaförändring
som innebar att kommunerna skulle ta över detta ansvar (SOU 1991:30).
Förslaget innebar att överföringen skulle ske successivt och resulterade i att
ansvaret för särskolan övertogs av samtliga kommuner senast 1996.
Genom åren har särskolans existens varit en återkommande debattfråga,
där kritiken ideologiskt sett bottnat i en önskan om att undvika särbehandlingar liksom särlösningar. Framförallt därför att alla människor oavsett
funktionshinder är att betrakta som likvärdiga medborgare i samhället.
Därutöver har den utbildningspolitiska visionen länge haft sin grund i en
strävan om att arbeta för en skola för alla (Emanuelsson, 1997). Denna
strävan har också en tydlig förankring internationellt bland annat genom
Förenta Nationernas (FN) standardregler från 1993. De 22 reglerna syftade till att tillförsäkra personer med funktionshinder jämlikhet och delaktighet i samhället. Standardreglerna var aldrig rättsligt bindande (FN,
1995), vilket däremot FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning är. Konventionen som är från 2006 och som Sverige ratificerade
2008 (Ds 2008:23) sätter inkluderande undervisning i centrum. De främsta
anledningarna som anförts för särskolans bevarande har handlat om en
oro för att resurserna som är knutna till denna skolform inte längre skulle
komma de berörda eleverna till del (SOU 1991:30), samt en övertygelse om
att särskild undervisning är det som bäst gagnar denna elevgrupp.
År 1973 fick särskolan sin första läroplan, vilken sedan reviderades
1990 (Grunewald, 2008). När 1994 års läroplaner för grund- och gymnasieskolan (Lpo94; Lpf94) trädde i kraft omfattades för första gången även
särskolan, men från och med 2011 har grundsärskolan återigen sin egen
läroplan (Lgrsä11)19.

Med fokus på särskolan idag
Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är två av flera parallella skolformer20 i det svenska skolsystemet. Samtliga skolformer förenas i ett övergri19
Gymnasiesärskolan lyder fortfarande under den förra läroplanen för de frivilliga
skolformerna (Lpf94), men får sin egen läroplan från och med höstterminen 2013.
20

Övriga skolformer, bortsett från 1) grundskolan och gymnasieskolan samt 2)
grundsärskolan och gymnasiesärskolan, är 3) sameskolan samt 4) specialskolan.
Varav den sistnämnda är avsedd för elever med betydande hörselskada eller dövhet
alternativt grav språkstörning eller synskada eventuellt i kombination med ytterligare funktionsnedsättning.
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pande syfte som omfattar all utbildning inom ramen för det svenska skolväsendet.
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta
och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på (SFS
2010:800, 1 kap. 4 §).

I skollagens inledande kapitel klargörs den hänsyn som utbildningsanordnarna förväntas ta till elevers olikheter och skilda behov.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och
elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En
strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (SFS 2010:800, 1 kap. 4 §).

Trots denna uttalade strävan bedöms en del elever inte ha förutsättningar
att tillgodogöra sig utbildningen inom ramen för den ordinarie skolverksamheten. Gemensamt för de elever som mottas i särskolan är att de inte
bedöms kunna uppnå kunskapsmålen i grundskolan alternativt gymnasieskolan ”därför att de har en utvecklingsstörning”21 (SFS 2010:800, 7 kap.
5 §). Liksom övriga obligatoriska skolformer är grundsärskolan nioårig.
Majoriteten av eleverna i grundsärskolan läser samma ämnen som eleverna
i grundskolan, men med en högre grad av anpassning till elevernas olika
förutsättningar. Dessutom skiljer sig timfördelningen samt mål- och betygskriterierna åt i förhållande till grundskolan och regleras i Skolförordningen (SFS 2011:185) och Läroplan för grundsärskolan (Lgrsä11). Inom
grundsärskolan finns också en särskild inriktning, träningsskolan, som
riktar sig till elever som bedömts ha större svårigheter och därmed inte
anses kunna tillgodogöra sig utbildningen i grundsärskolan. Undervisningen i träningsskolan utgår istället från fem breda ämnesområden (a.a.).
Under lång tid uppgick andelen elever inom grundsärskolan till 0,8 % av
den totala elevpopulationen. Läsåret 2008/09 uppgick motsvarande siffra
till strax över 1,4 % för grundsärskolan. Den ökande trenden inom grundsärskolan har nu vänt och andelen elever uppgick läsåret 2012/13 till 1,1
% vilket motsvarar drygt 9 600 elever (Skolverket, 2013a). Andelen elever
i gymnasiesärskolan ökade också under flera år och som högst var andelen
elever uppe i närmare 1,8 % (SOU 2011:8). Mellan läsåren 1992/93 till
2008/09 ökade elevantalet i gymnasiesärskolan med hela 156 % och elev21

Se vidare under rubriken Elever i särskolan för en utförligare beskrivning av
utredningen inför mottagandet i särskolan.
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antalet var då uppe i 9 339 (Skolverket, 2009b). Senaste åren har den trenden vänt och läsåret 2012/13 är 8 800 elever mottagna i gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013b).
Ökningen av andelen elever i särskolan har under de senaste decennierna
ofta varit en anledning till att särskolan hamnat i fokus och förklaringarna
till ökningen har varit många. Ett exempel är den ökade geografiska tillgängligheten, vilket blev en följd av att kommunerna under 1990-talet
övertog ansvaret för särskolan, efter många år av landstingskommunalt
ansvar. Då startades särskoleverksamhet i många kommuner där det inte
tidigare funnits någon (SOU 2003:35; Tideman, 2000). Vidare har grundskolans mer teoretiska inriktning med ökade kunskapskrav lett till förändrade arbetssätt med en ökad utslagseffekt av teoretiskt svaga elever. Den
främsta anledningen bedöms dock vara neddragningar och bristande resurser i grundskolan, då det fått långtgående konsekvenser för elever som
behöver extra stöd (Tideman, 2000).
Under de senaste åren har mycket av uppmärksamheten riktats mot de
utredningar och beslut som ett mottagande i särskolan grundar sig på. I
granskningar av 30 kommuner riktade Skolinspektionen allvarlig kritik
mot 24 av kommunerna, men även resterande sex kommuner kritiserades.
Sammantaget ingick 716 elevärenden varav 700 kritiserades för utredningarnas bristfälliga kvalitet (Skolinspektionen, 2011a). Den inspektionen
följdes upp av att ytterligare 28 kommuner granskades, vilket bekräftade
resultaten från den första inspektionen och ledde till att kritik riktades mot
samtliga kommuner (Skolinspektionen, 2011b). I samband med detta har
också frågan om en överrepresentation av elever med utländsk bakgrund
uppmärksammats. Rosenqvist (2009), som studerat överrepresentation
kontra överinskrivning i storstadskommuner, slår fast att det inte finns
några belägg för att det sker en avsiktlig eller oavsiktlig överinskrivning av
elever med utländsk bakgrund. En överrepresentation i Malmö och Stockholm har dock identifierats i en jämförelse mellan andel elever som har rätt
till modersmålsundervisning och andel elever med utländsk bakgrund i
särskolan. Gällande elever som blivit felaktigt mottagna i särskolan har
dessa fått en del uppmärksamhet i media. Främst utifrån de framtida svårigheter och begränsade möjligheter som skolgången i särskolan förväntas
leda till (Dagens Nyheter, 2011; Sydsvenskan, 2009, 2012). Ovanstående
problematik, inte minst utifrån den variation som råder kommuner emellan
är något som har uppmärksammats ända sedan 1990-talet (se exempelvis
Skolverket, 2006; Tideman, 1994).
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Gymnasiesärskolan
Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara anpassad till de enskilda elevernas förutsättningar (SFS 2010:800, 18 kap. 2 §). Syftet med utbildningen i
gymnasiesärskolan, såsom det formuleras i skollagen framgår nedan.
Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta
studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna
sig, fördjupa och tillämpa kunskaper (SFS 2010:800, 18 kap. 2 §).

Det är en fyraårig utbildning och omfattas av nationella, specialutformade
och individuella program22. Det finns idag åtta nationella program inom
gymnasiesärskolan och dessutom anordnas på många håll specialutformade program, vilka ska motsvara nivån på de nationella programmen.
Programmålen som är specifikt utformade för varje nationellt program har
fastställts av regeringen och syftar till att styra inriktningen på programmets samtliga ämnen och kurser. Det gäller både för kärnämnena, som
omfattas av svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik,
samhällskunskap, naturkunskap, religionskunskap, idrott och hälsa och
estetisk verksamhet, och för yrkesämnena23 inom ett program. De specialutformade programmen omfattas av samma kärnämnen men enbart delar
av de gemensamma yrkesämnena inom något eller några av de nationella
programmen. Totalt omfattas utbildningen i gymnasiesärskolan av 3600
timmar varav 980 timmar är kärnämnen medan 2200 timmar är avsedda
för yrkesämnen, respektive estetiska ämnen för det estetiska programmet,
och resterande 420 timmar består av valbara kurser och lokala tilläggskurser. Eleverna på de nationella och specialutformade programmen ska även
tillförsäkras arbetslivserfarenhet i form av arbetsplatsförlagd utbildning
(APU) som ska omfatta minst 22 veckor (GySär2002:01). Enligt förord-

22

I den här studiens kvalitativa datainsamling omfattas elever från nationella och
specialutformade program.
23

Som synonym till yrkesämnen används beteckningen karaktärsämnen, som handlar om de ämnen som sätter karaktären på respektive program. Med karaktärsämnen menas inte enbart yrkesämnen då även teoretiska program (inom gymnasieskolan) har karaktärsämnen som är programgemensamma. I den här studien får alla
elever sin utbildning inom program där karaktärsämnena utgörs av praktiska eller
teoretiska yrkesämnen.
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ningen för gymnasiesärskolan är det enbart yrkesämnen som kan arbetsplatsförläggas (SFS 1994:741)24.
För elever som inte kan eller vill ta del av något av de nationella alternativt specialutformade programmen erbjuds individuellt program. Individuella programmet är uppdelat i yrkesträning respektive verksamhetsträning.
Verksamhetsträningen är riktad till de elever som bedömts ha de mest omfattande svårigheterna och som under sin tid i grundsärskolan tillhört inriktningen träningsskolan.
Under senare år har den svenska skolan reformerats, detta har gällt såväl
det obligatoriska skolväsendet som de frivilliga skolformerna. I juli 2011
vann den nya skollagen (SFS 2010:800) laga kraft. Samtidigt började de
nya läroplanerna att gälla, som innebar att de olika skolformerna fick sin
egen läroplan i kombination med kursplaner och kunskapskrav. Liksom
tidigare vilar all utbildning på en gemensam värdegrund, som bygger på
alla människors lika värde (jämför exempelvis Lgr11; Lgrsä11). År 2011
trädde också bestämmelserna kring den nya gymnasieskolan i kraft. Den
utredning som kom att leda fram till förändringarna i gymnasieskolan (Dir.
2007:8) omfattade inte gymnasiesärskolan, som istället fick sin egen utredning. I det uppdraget ingick det att föreslå gymnasiesärskolans framtida
utformning (Dir. 2009:84). Dessutom ingick det i uppdraget att se över
möjligheterna till samverkan mellan de olika skolformerna. Detta ingick
inte i gymnasieskolans utredning (Dir. 2007:8). I januari 2011 presenterades gymnasiesärskoleutredningens betänkande (SOU 2011:8) och i december samma år kom propositionen (Prop. 2011/12:50) med förslag på förändringar i den nya gymnasiesärskolan. I Riksdagens beslut om ny gymnasiesärskola framgår det att en del av förändringarna innebär en anpassning
till den nya gymnasieskolan. De förändringarna bedöms underlätta samverkan mellan skolformerna samtidigt som det innebär en ökad flexibilitet
för eleverna i gymnasiesärskolan, liksom för huvudmännen. För eleverna
ska det bland annat innebära att deras möjligheter att välja utbildningsväg
ska öka. Förutom de val som finns inom gymnasiesärskolan öppnas också
möjligheten för att söka in till två av gymnasieskolans introduktionspro-

24

Denna författning, som gällde vid tiden för datainsamlingen, är numera ersatt av
Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039), som dock innehåller samma förbehåll.
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gram25. Inom gymnasiesärskolan finns individuellt program kvar, vilket
riktar sig till de elever som tidigare fått sin utbildning inom inriktningen
träningsskolan. Förändringen består i att man tar bort uppdelningen mellan yrkes- och verksamhetsträningen. Därutöver består förändringarna
inom gymnasiesärskolans nationella program i att ett ämne kan bestå av
flera kurser där också betyg ska ges då en kurs avslutats, liksom i gymnasieskolan. Syftet är att nå en ökad progression i utbildningen då kursernas
svårighetsgrad ökar (Prop. 2011/12:50).
Än så länge finns det åtta nationella program inom gymnasiesärskolan:
handels- och administrationsprogrammet, estetiska programmet, fordonsprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet,
industriprogrammet, medieprogrammet och naturbruksprogrammet. Från
och med höstterminen 2013 utökas detta till nio program. Tidigare har
programmen inom de olika skolformerna haft likartade beteckningar men i
den nya programstrukturen kommer de att skilja sig åt. Liksom i gymnasieskolan kommer det emellertid att införas inriktningar inom programmen. Nytt är också att det införs ett samhällsprogram, vilket främst är en
följd av den kritik som framförts av lärare och elever för att det tidigare
enbart funnits yrkesinriktade program i gymnasiesärskolan (SOU 2011:8).
Ytterligare förändringar i den nya gymnasiesärskolan berör betygen. I
dagsläget finns det inom gymnasiesärskolan endast två betygssteg Godkänd
och Väl godkänd. Redan 2004 föreslog Carlbeck-kommittén att en anpassning skulle ske i förhållande till gymnasieskolan genom att införa ytterligare ett betygssteg, Mycket väl godkänd (SOU 2004:98). I det nya
betygssystemet kommer eleverna att kunna få A till E i betyg, där A är det
högsta betyget. I grundskolan och gymnasieskolan finns också betygssteget
F som innebär att eleven inte nått upp till en godkänd nivå, ett betyg som
inte används i grundsärskolan och heller inte kommer att användas i den
framtida gymnasiesärskolan.
Många av de diskussioner och övervägningar som ligger till grund för
förslaget till ny gymnasiesärskola (SOU 2011:8) har utgått från avvägningar mellan vad som bör vara lika mellan gymnasieskolan och gymnasie25

Tidigare fanns det som kallades individuellt program, vilket riktade sig till elever
som inte var behöriga till något av de nationella programmen inom gymnasieskolan. I den nya gymnasieskolan har detta program ersatts av fem olika introduktionsprogram som benämns: preparandutbildning, programinriktat individuellt val,
yrkesinriktning, individuellt alternativ och slutligen språkintroduktion varav det
sistnämnda inte är en sökbar utbildning. Enligt skollagen (SFS 2010:800) är yrkesinriktningen och individuellt alternativ de två alternativ som är öppna att söka även
för elever som fått sin utbildning i grundsärskolan, som ett alternativ till utbildningen inom gymnasiesärskolan.
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särskolan och vad det är som bör vara det särskilda med skolformen. Även
om gymnasiesärskolan kommer att finnas kvar som egen skolform beskrivs
det som angeläget att undvika onödiga särskiljningar, då detta ytterst är en
fråga om jämlikhet och likvärdighet.

Inkluderande undervisning
Bland de elever som är mottagna i grundsärskolan får drygt 20 % hela eller
delar av sin utbildning i en grundskoleklass. Lokalvariationen är emellertid
stor då andelen varierar från 0 till 100 procent i olika kommuner (Skolverket, 2013a). På många skolor använder man sig, i det sammanhanget, av
begreppet individintegrerade elever26. Vad som menas med det skiljer sig
avsevärt åt mellan olika skolor, trots att det officiella kriteriet för att räknas som individintegrerad är att undervisningen under minst halva tiden
ska ges tillsammans med elever i grundskoleklass. För en del elever innebär
det att närapå all undervisning, inklusive extra stöd och resurser, ges inom
grundskoleklassen. Medan det för andra elever snarare handlar om en
lösning som, i praktiken, innebär att elevens namn står på klasslistan medan den största delen av undervisningen ges utanför klassrummet (Mineur
& Tideman, 2008). I jämförelse med grundsärskolan är det en liten andel
av eleverna i gymnasiesärskolan som undervisas i inkluderande former.
När det gäller andelen elever som är mottagna i gymnasiesärskolan men får
sin utbildning inom ramen för gymnasieskolan har andelen pendlat uppåt
och nedåt. Uppgifterna är inte alltid samstämmiga då Skolverket exempelvis i en av sina rapporter uppger följande:
Det har sedan förra läsåret också skett en svag ökning av andelen elever som
integreras i gymnasieskolan från en mycket låg nivå i jämförelse med i den
obligatoriska särskolan. Omkring 5 procent av gymnasiesärskolans elever
följer undervisningen i en gymnasieklass i denna form (Skolverket, 2009a, s.
141).

I en annan av Skolverkets rapporter utgiven samma år, där siffrorna liksom
i ovanstående exempel avser läsåret 2008/09, står istället följande att läsa:
Andelen särskoleelever integrerade i en gymnasieskolklass var knappt 4 procent (Skolverket, 2009b, s. 97).

Efter att ha tittat närmare på de siffror som presenteras kan det konstateras att den faktiska andelen uppges vara 3,8 % men om beräkningen görs
enbart på eleverna inom de yrkesförberedande programmen är andelen 5
%. Innevarande läsår, 2012/13, uppges det vara färre elever mottagna i
gymnasiesärskolan som får sin utbildning som gymnasieplacerade. Enligt
26
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Ett uttryck vars problematiska innebörd beskrivits i föregående kapitel.
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Skolverkets senaste statistik (Skolverket, 2013b) får 2 % av eleverna i
gymnasiesärskolan åtminstone hälften av sin undervisning inom ramen för
gymnasieskolan. Om beräkningen görs enbart på eleverna inom gymnasiesärskolans yrkesförberedande program uppgår andelen till 3 %, vilket
likväl är en minskning sedan tidigare år.
Utifrån den variation som anges och det faktum att många skolhuvudmän, enligt ett par av Skolverkets rapporter (Skolverket, 2001a, 2006),
uppger att de ofta skapar individuella lösningar för eleverna är uppgifterna
ovan något osäkra.

Elever i särskolan
Vilka elever som får mottas i särskolan regleras numera i skollagen (SFS
2010:800). I samband med att den nya skollagen trädde i kraft kom de
utredningskrav som ligger till grund för ett mottagande i särskolan, vilka
tidigare utgjorts av rekommendationer (Skolverket, 2001b), att regleras i
lagtext för första gången. Tidigare har det förekommit viss godtycklighet
gällande bedömningen av vem som tillhör elevgruppen (Skolverket, 2000).
Detta har delvis också gällt efter att Skolverkets rekommendationer trädde
i kraft 2001 (SOU 2003:35), något som lagtexten nu ämnar råda bot på.

Kriterier för att bli mottagen i särskolan
Ett mottagande i särskolan ska alltid föregås av en utredning som omfattas
av olika bedömningar, vilka tillsammans ska ge svar på frågan om eleven i
fråga har rätt att bli mottagen i särskola. En fråga som elevens hemkommun har i uppgift att pröva och sedan verkställa.
Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun.
Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som
omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.
Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs
(SFS 2010:800, 7 kap. 5 §).

Avsikten med att göra en utredning som omfattas av flera olika delutredningar och bedömningar är att få svar på frågan om en intellektuell funktionsnedsättning bedöms föreligga och huruvida en elev tros kunna uppnå
kunskapsmålen i grundskolan. Om bedömningen är att eleven inte kommer
att kunna uppnå kunskapsmålen ska det också klargöras om skälet till
detta är att eleven ”har en utvecklingsstörning” (a.a.). För att kunna ta
ställning i de här frågorna krävs det, enligt skollagskommittén (Ds
2009:25) att en helhetsbedömning av barnet görs. Kommittén hänvisar här
till Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2001b) gällande själva utredningsförfarandet. De fyra olika utredningarna ska komplettera varandra,
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där den pedagogiska utredningen ska ge svar på elevens möjligheter att
uppnå kunskapsmålen. I den utredningen ska det också framgå vilka pedagogiska insatser eller anpassningar som gjorts. Den psykologiska utredningen syftar till att utreda elevens intellektuella förmågor. I den medicinska utredningen ska det framgå om elevens observerade svårigheter kan
ha sin grund i medicinska orsaker. Medan slutligen den sociala utredningen
avser att fungera som ett komplement till övriga utredningar och ge en
samlad bild av elevens situation i och utanför skolan som kan vara av betydelse för elevens möjligheter i skolan. I den kritik som Skolinspektionen
(2011a, 2011b) riktat mot kommuner angående mottagandet av elever i
särskolan är det företrädesvis ovanstående beskrivna utredningar som bedömts som bristfälliga alternativt saknats. Viktigt att kommentera i sammanhanget är det faktum att utredningarna trots regleringen i lagtexten
även framöver i hög grad kommer att bygga på bedömningar som grundar
sig på observerade svårigheter och symptom27.
Formellt sett är det inte fråga om skolhuvudmannens rätt att placera
elever i särskola utan det är snarare fråga om ett erbjudande till elever, som
bedömts tillhöra elevgruppen, och till deras vårdnadshavare. Ett erbjudande om alternativa skolformer som bedöms vara bättre anpassade efter
elevernas förmågor, där vårdnadshavarna tar det avgörande beslutet. Studier har dock visat att denna beslutsrätt ofta är begränsad eftersom goda
alternativ till särskolan saknas, främst på grund av resursbrist i grundskolan (se exempelvis Tideman, 1998). Beslutet om mottagande i särskolan
har inte alltid varit en angelägenhet för vårdnadshavarna, men 1996 startades en försöksverksamhet, vilken föreslogs bli permanent 2004 (SOU
2004:98). Det kom likväl att dröja fram tills den nya skollagen trädde i
kraft (SFS 2010:800) innan vårdnadshavarnas beslutsrätt permanentades.
I lagtexten framgår det att de elever som har rätt att mottas i särskolan
också omfattar elever som bedömts ha svårigheter av liknande karaktär
som de barn och ungdomar som bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning.
Det som i lagen sägs om personer med utvecklingsstörning gäller även dem
som har fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
(SFS 2010:800, 29 kap. 8 §).

I den tidigare lagtexten omfattades här också elever med autism eller autismliknande tillstånd, men numera finns det ett förtydligande (SFS
27

Se föregående kapitel under rubriken Diagnosdefinition av intellektuella funktionshinder.
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2010:800, 29 kap. 8 §) där det framgår att elever med autism eller autismliknande tillstånd endast avses om de också har bedömts ha en intellektuell
eller begåvningsmässig funktionsnedsättning som anges i stycket ovan.

Tidigare forskning och kunskap om särskolan
Det går inte att på ett enkelt och rättvisande sätt göra jämförelser ur ett
internationellt perspektiv av undervisningen för elever som bedömts ha en
intellektuell funktionsnedsättning. Hur undervisningen är utformad, för
vem, liksom hur många som omfattas bygger exempelvis inom Europa på
underlag som är unikt utformade för varje nation (EADSNE, 2012). Det
svenska skolsystemet beskrivs i jämförelse med många andra europeiska
länder som inkluderande, men det har också riktats kritik mot att policyoch styrdokumenten inte är så inkluderande som de utger sig för att vara
(Göransson, Nilholm & Karlsson, 2010). Internationellt definieras oftast
elever som av olika anledningar inte har förutsättningar att tillgodogöra sig
undervisningen i grundskola och gymnasieskola i övergripande termer, som
”elever i behov av stöd”28. Hit räknas även elever som bedömts ha olika
typer av funktionsnedsättningar. På så sätt är den svenska särskolan en
unik lösning då enbart elever som bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning omfattas.
I internationella studier som omfattar elever som bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning har attityder till inkluderande undervisning en
framträdande roll. Det handlar både om lärares attityder (Avramidis &
Norwich, 2002) och om attityder bland elever som själva inte har någon
funktionsnedsättning (se exempelvis Georgiadi, Kalyva, Kourkoutas &
Tsakiris, 2012; Siperstein, Parker, Norins Bardon & Widaman, 2007) men
också om allmänhetens inställning (Burge, Ouellette-Kuntz & Hutchinson,
2008), som beskrivs som betydelsefull för att kunna utveckla en framtida
policy för ökad inkludering. Forskningen handlar vidare om inkluderingens
effekter i förhållande till elevers utveckling, där inkludering exempelvis
beskrivs som en gynnsam grund till förbättrad läs- och skrivutveckling
(Dessemontet, Bless & Morin, 2012). Gällande utformningen av undervisningen fokuseras ofta särskilda grupper såsom elever som bedömts ha en
svår intellektuell funktionsnedsättning. Kontu och Pirttimaa (2010) har till
exempel studerat vilka inlärningsmetoder som används mest frekvent för
de här eleverna, vilket i hög grad handlar om sinnesträning i segregerande
miljöer. En annan elevgrupp är elever med Down syndrom, vars förutsättningar i skolmiljön studerats både utifrån olika inlärningsmetoder
28

Pupils with “special education needs” (SEN). Vilka elever som avses enligt den
definitionen skiljer sig åt mellan olika länder (EADSNE, 2012)
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(Burgoyne, Duff, Clarke, Buckley & Snowling et al., 2012) och utifrån
inkluderingseffekter. I en studie som har sin grund i en norsk skolkontext
intresserar sig forskarna för hur interaktionen mellan elever med och utan
Down syndrom yttrar sig i olika skolaktiviteter. Ett viktigt resultat som
framträder i studien är de stödstrategier, genom tillrättaläggande av olika
aktiviteter, som tillämpas av klasskamraterna för att möjliggöra ett deltagande även för eleverna med Down syndrom (Dolva, Hemmingsson, Gustavsson & Borell, 2010). I en dansk studie har erfarenheter av inkluderande skolmiljöer bland 26 elever med olika funktionshinder, däribland
intellektuella, fokuserats. Studiens övergripande resultat pekar på att eleverna överlag värderar sina respektive lärandemiljöer på ett positivt sätt,
även om det också identifierats brister gällande elevernas möjligheter till
inflytande över sin lärande- och skolsituation (Tetler & Baltzer, 2010).
I den fortsatta genomgången av tidigare kunskap och forskning återges
inledningsvis svenska förhållanden utifrån de resultat som framkommit i
utredningar av särskolans kvalitét och utformning. Det följs av granskningar och studier om det som ansetts vara utmärkande för särskolans
pedagogiska arbete. Därefter redogörs för tidigare forskning där inifrånperspektivet av att vara elev i särskolan fokuserats. Detta följs av ett avsnitt som ger en inblick i såväl internationell som nationell forskning gällande attityder till människor som avviker från förväntad norm, särskilt
med inriktning mot intellektuellt funktionshinder. Avslutningsvis presenteras studier som studerat frågor om identitet och intellektuella funktionshinder.

Utredningar om särskolans verksamhet
I takt med att särskolan sedan 1990-talet expanderat har intresset för verksamheten ökat. När den statliga offentliga utredningen, som tog namnet
Carlbeck-kommittén, tillsattes 2001 var uppdraget ursprungligen att studera vilka konsekvenserna skulle bli om särskolan upphörde som egen
skolform. Därutöver skulle kommittén studera och arbeta för höjd kvalitet
i särskolan liksom en ökad samverkan mellan skolformerna. I enlighet med
ett tilläggsdirektiv aktualiserades dock aldrig uppdraget gällande ett förslag
på särskolans avskaffande (SOU 2004:98).
Kommittén konstaterar redan i sitt delbetänkande (SOU 2003:35) att
det finns skillnader mellan skolformerna som är onödigt särskiljande och
att en ökad jämlikhet är att föredra. Det identifieras också en del positiva
effekter av den utveckling som skett i särskolan såsom att kommunaliseringen på en del håll inneburit ett närmande mellan skolformerna. Ytterligare ett viktigt faktum är många elevers uttryckliga trivsel, samt den
nöjdhet som många föräldrar gett uttryck för. Samtidigt identifieras en del
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brister däribland avsaknaden av strategier och verksamhetsidéer i särskolan, vilket även Skolverket (2002a) definierat som en brist i många kommuner. De bristande strategierna beskrivs av Carlbeck-kommittén (SOU
2003:35) som ett problem för skolledarna, som inte alltid haft erfarenhet
av särskolans verksamhet innan de fick skolledaransvar för verksamheten.
Vidare konstateras att elevernas inflytande över utbildningen generellt sett
är svagt och därutöver har eleverna färre valmöjligheter än eleverna i
grundskolan och gymnasieskolan. Därmed bekräftas den bild som Skolverket tidigare skildrat (Skolverket, 1999, 2001a). På gymnasienivå konstateras dessutom att det är ovanligt med samverkan mellan skolformerna, vilket bekräftats även senare, exempelvis i aktuell statistik (se exempelvis
Skolverket, 2009a, 2009b, 2011, 2013b).
Många av de förtjänster liksom brister som definierades av Carlbeckkommittén bekräftas också av gymnasiesärskoleutredningen sju år senare
(SOU 2011:8). Målet med förändringarna i den nya gymnasiesärskolan,
som beskrivits i tidigare avsnitt, är delvis att råda bot på de brister som
uppmärksammats.

Om särskolans pedagogiska arbete
Vad är det då som utmärker det pedagogiska arbetet i grundsärskolan och
gymnasiesärskolan i förhållande till undervisningen i grundskolan och
gymnasieskolan? Det är en fråga som ofta har lyfts till diskussion, men inte
lika ofta besvarats särskilt utförligt.
I de fall det pedagogiska arbetet i särskolan har studerats har den verksamhet som bedrivs där ofta beskrivits som omsorgsfokuserad, det vill säga
att verksamheten präglas av ett utbrett fokus på elevers generella välmående och känsla av trygghet. Många gånger har detta ansetts ske på bekostnad av elevernas kunskapsutveckling, vilket också kritiserats vid återkommande tillfällen (Reichenberg, 2012; Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2001a, 2002a; SOU 2004:98; SOU 2011:8). På senare tid har det
emellertid riktats kritik mot den onyanserade och delvis negativa beskrivningen gällande omsorgen i särskolan. Östlund (2012) ställer sig frågande
till att de olika funktioner som tillsammans utgör en viktig del av skolans
verksamhet värderas på så olika sätt. Kunskap associeras till något positivt
till skillnad från omsorg som förknippas med något negativt, åtminstone i
utbildningssammanhang. Östlund (a.a.) har i sin avhandling studerat kontextuella och interaktionella villkor inom träningsskolans praktik och analyserat deltagande och interaktion i den pedagogiska praktiken. Här framträder aktiviteter som är såväl kunskapsorienterade som omsorgsinriktade,
där elevernas möjligheter att ta initiativ till interaktion, liksom andra valmöjligheter, framstår som större i samband med omsorgsrelaterade aktivi-
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teter. Detta är också anledningen till att Östlund (a.a.) menar att det är
problematiskt om kunskapsinriktningen ställs mot omsorgsinriktningen, då
det kan få en begränsande effekt för elevernas möjligheter till att ta egna
initiativ. Istället bör omsorg och kunskap betraktas ur ett relationellt perspektiv då de båda är viktiga förutsättningar för skolans verksamhet. Carlbeck-kommittén (SOU 2003:35) tydliggjorde vikten av att det råder balans
mellan de krav som ställs och de förutsättningar som eleverna har. Något
som förutsätts av att lärarna är kunniga om elevernas olika behov och sätt
att lära.
Berthén (2007) har i sin avhandling studerat vilket lärande som möjliggörs för elever i grundsärskolan och träningsskolan samt vad som utmärker det särskilda med särskolans pedagogik. Studien bygger på observationer i en träningsskoleklass och en grundskoleklass och utgår från ett
verksamhetsteoretiskt perspektiv, där individer och verksamhet anses
forma varandra på ett ömsesidigt sätt. Detta perspektiv har ett avgörande
inflytande över de resultat som framträder bland annat därför att de redskap som finns att tillgå såsom tal och skrift ses som en förutsättning för
deltagandet. Eftersom eleverna möter skriftspråk i begränsad utsträckning
ger det heller inte reella förutsättningar för eleverna att utveckla sina läs
och skrivkunskaper. Det som istället utmärker undervisningen beskrivs av
Berthén (a.a.) som förberedelser som pågår över tid och därmed inte har
något tydligt slut. Inte heller omfattas de av någon kunskapsprogression. I
en granskning av Skolinspektionen (2010) om undervisningen i svenska i
grundsärskolan framförs kritik mot att elevers läsinlärning inte ges tillräckligt utrymme i undervisningen. Istället prioriteras annat så som att upprätthålla ett gott klimat i skolan. Enligt Reichenberg (2012) är det bristfälligt med forskning kring elevers lärande i särskolan, inte minst angående
elevers läsinlärning. I en interventionsstudie som Reichenberg och Lundberg (2011) genomfört har 40 elever i särskolan fått träna sin läsförmåga
enligt strukturerade modeller. Enligt de resultat som framträtt har elevers
läsförmåga förbättrats markant, vilket visar på vikten av att ge eleverna
möjligheter att läsa ofta. Det handlar dock inte om tyst ensamläsande utan
om läsning i grupper tillsammans med andra där tillfällen för att diskutera
innehåll och begrepp är kärnan till utveckling. Författarna betonar vikten
av att lärarna i särskolan vågar utmana eleverna och inte undviker att
ställa krav av rädsla för att elever ska misslyckas.
Även Blom (2003) konstaterar att förberedelser är något som kännetecknar särskolans verksamhet, liksom tid och en hög grad av individualisering. Den anpassning till enskilda elever som en individualisering innebär
är inte en bild som framträtt och bekräftats överallt. Skolverket (2001a)
har i en av sina rapporter, som bygger på en rikstäckande enkät samt nio
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fallstudiekommuner, uppmärksammat en tendens som går på tvärs mot
detta och som istället innebär att eleverna i särskolan behandlas som en
kollektiv grupp. Bloms (2003) studie bygger på intervjuer med lärare i
särskolan som beskriver hur de ser på sitt uppdrag, vilket visar sig vara i
hög grad varierande. Medan en del lärare beskriver att de har som mål att
eleverna ska få kunskaper och färdigheter som är av vikt för deras framtida
möjligheter, beskriver andra att elevernas välbefinnande är målet med
verksamheten. Utöver rena baskunskaper som att kunna läsa, skriva och
räkna är också utvecklandet av ett gott självförtroende liksom en social
fostran av betydelse. Fostran av eleverna i särskolan beskrivs även av andra
som ett återkommande inslag i undervisningen (Berthén, 2007; Östlund,
2012). Den undervisning som bedrivs i särskolan utmärker och skiljer sig
till viss del i förhållande till grundskolans undervisning. Det rör sig emellertid inte om några avgränsade och genomgripande skillnader (Blom, 2003).
Då skillnaderna mellan skolformerna inte beskrivs som särskilt stora
torde detta underlätta möjligheterna till samverkan. I ett utvecklingsprojekt
med en aktionsforskande ansats är ett övergripande mål att identifiera och
utveckla faktorer som främjar en integrerad verksamhet. I de resultat som
framträder utifrån de sju skolor som omfattas i projektet slås det bland
annat fast att det inte går att överföra en modell från en skola till en annan, istället måste man utgå från varje enskild verksamhet och involvera
samtlig personal (Karlsudd, 2002). Detta bekräftar delar av de resultat som
framträtt i ett tidigare utvecklingsprojekt (Göransson, Stéenson, RollPettersson, Stenhammar & Thorsson, 2000). I den studien pekade resultaten också på att samverkan underlättas av en utgångspunkt i gemensamma
intressen och problem och därför måste också målen med ett förändringsarbete formuleras gemensamt för grundskolan och särskolan.

Att vara elev i särskolan
I samband med att andelen elever i särskolan har ökat har också intresset
för verksamheten ökat. En del forskare har i detta sammanhang främst
intresserat sig för elevers inifrånperspektiv av skolvardagen, framförallt
utifrån ett delaktighets- och identitetsfokus (Frithiof, 2007; Molin, 2004;
Nordström, 2002; Szönyi, 2005). Enligt Molin (a.a.) utgör formell tillhörighet en betydande faktor för hur elevers upplevelser av tillhörighet i olika
situationer kan förstås. Han har i sin avhandling följt 36 ungdomar i gymnasiesärskolan genom regelbundna observationstillfällen och intervjuer
under ett års tid. De delaktighetsmönster som framträder är förknippade
med identifierade elevkonstellationer som inneburit att eleverna delats in i
fem olika grupper. Den formella tillhörigheten till särskolan uppfattas av
närapå samtliga grupper som överlag positiv. Ett undantag från detta är
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den elevkonstellation som Molin valt att kalla ”tuffingarna”, som istället
tar aktivt avstånd från denna tillhörighet. Tillsammans bildar de vad Molin
kallar ”särskolans motkultur”. Upplevelsen av delaktighet i olika skolsituationer är inte enbart beroende av den formella tillhörigheten. En annan
faktor är elevernas eget engagemang i olika situationer. Något en del elever
aktivt väljer bort då de hellre prioriterar andra, i en del fall informella,
tillhörigheter som därmed kan innebära en annan form av delaktighet. Att
det inte råder något samspel mellan elever i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan kan enligt Molin delvis förstås utifrån avsaknaden av formell
tillhörighet vid olika aktiviteter och arrangemang på skolan, som exempelvis vid elevråd och nollning.
Szönyi (2005) har intresserat sig för vad det kan betyda för eleverna att
vara mottagna i särskolan, bland annat utifrån deras erfarenheter av delaktighet. I hennes avhandling ingår elever från sex olika skolor, varav hälften
av skolorna är gymnasiesärskolor. Resultaten visar på att tillhörigheten i
särskolan fungerar både som en lösning på tidigare upplevda delaktighetsproblem samtidigt som den är grunden till nya delaktighetsproblem.
Szönyis analys ledde fram till att två olika tematiker framträdde. Den
första, kallad för ”delaktighet- och utanförskapstematiken”, utmärks av
elevernas berättelser om att ges tillträde i olika gemenskaper men också om
deltagandet i undervisningssituationer. Den andra tematiken, ”normalitetoch avvikelsetematiken”, handlar främst om elevers önskan om att gå i
”vanlig” klass. Utifrån detta kan också elevernas strävan om ”vanliggörande” förstås. En strävan som bygger på att de lyfter fram sidor hos sig
själv som inte direkt förknippas med den gängse bild som finns angående
elever i särskolan. Det finns olika former av vanliggörande, där den första
formen som Szönyi (a.a.) lyfter fram är omsorgsrelaterat vanliggörande.
Med vilket menas att man ägnar sig åt samma saker och aktiviteter som
andra jämnåriga men detta görs inom ramen för en specifik verksamhet
som riktar sig till ungdomar med funktionshinder. Den andra formen av
vanliggörande, radikalt vanliggörande, betyder att man både ser sig som
och betraktas som vanlig och lik andra, vilka man också gör saker tillsammans med. Enligt den sista formen, framtidsinriktat vanliggörande,
uppfattas avvikelse som något tillfälligt och ofta också som starkt förknippat med att tillhöra särskolan. Då denna tillhörighet är övergående kommer inte avvikelsen att bestå, vilket även den individuella utvecklingen
kommer att bidra till.
Genom de upplevelser och erfarenheter som eleverna gör skapas och
omskapas deras självbilder. Ett sätt för att undvika stigmatisering som
Szönyi (a.a.) identifierat är de gränser som eleverna konstruerar för att
urskilja vem som kan definieras som intellektuellt funktionshindrad. Ele-
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vernas självbild är också beroende av hur de tänker sig sin framtid, varav
en del elever delvis redan levde i framtiden genom sina förhoppningar om
nya möjligheter efter skolans slut. Framtiden ses trots allt inte enbart som
en möjlighet då den också betraktas som hotfull och full av begränsningar.
Detta bland annat som en följd av deras skolgång i särskolan, där betygen
från särskolan är ett exempel på framtida begränsningar när det gäller
studier och arbete. Även Frithiof (2007) beskriver den komplicerade och
ofta motsägelsefulla innebörden av att leva med ett intellektuellt funktionshinder. I hennes studie är det två unga vuxna med erfarenheter från
särskolan som intervjuats vid upprepade tillfällen. Liksom i Szönyis (2005)
studie lyfter forskningspersonerna i den här studien fram både likheter och
skillnader mellan sig själv och andra i särskolan. Det innebär inte att de
förnekar egna begränsningar i funktionsförmåga, istället konstaterar de att
människor är olika. Deras erfarenheter visar på hur de både upplevt delaktighet såväl i som utanför skolans arena samtidigt som de ger exempel på
situationer då de erfarit marginalisering. Resultaten visar enligt Frithiof på
att det fortfarande råder ett ”lagom-för-funktionshindrade-tänk”29 i samhället.
Nordström (2002) har studerat samspel och relationer mellan elever som
har bedömts ha en lindrig intellektuell funktionsnedsättning och elever
utan funktionshinder. Bland de 25 eleverna som ingår i studien befinner sig
sex av eleverna på högstadienivå, vilka uppfattas hålla ihop på jämlika
villkor. Läraren beskriver hur eleverna tar hänsyn till varandras olikheter
och förutsättningar. I förhållande till andra ungdomar är det däremot av
vikt att leva upp till de normer och förväntningar som råder och därmed
också vara så lik andra som möjligt. Enligt Nordström (a.a.) förutsätts
samspel på likvärdiga villkor av funktionella förutsättningar. Då det råder
en viss ojämlikhet mellan elevernas olika förutsättningar får det också till
följd att det eventuella samspel som uppstår blir ojämlikt. Detta beskrivs
dock inte som argument för att inte erbjuda tillfällen för gemenskap mellan
olika elevgrupper. Framförallt därför att samspel och relationer kan fungera som en grund till ökad förståelse och acceptans för varandras olikheter.
Gällande den kunskapsmässiga betydelsen av att ha fått sin utbildning i
särskolan går meningarna bland före detta elever isär. I en rapport av
Skolverket (2002b) framgår det att tidigare elever skattar sina kunskaper i
ämnet svenska högre i jämförelse med matematik och engelska, vilket
överensstämmer med den grad av kunskap som de uppfattar att de tilläg29

Ett begrepp som Frithiof inspirerats av genom Tideman (2000) och som ursprungligen lånats av Ekeensten (1996).
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nat sig i respektive ämne under skoltiden. Cirka 40 % av eleverna menar
att deras utbildning haft mycket eller ganska stor betydelse för dem i arbetslivet. Framförallt är många av dem som fått sin utbildning inom handelsprogrammet nöjda med sitt programval. Många elever ger förslag på
förändringar gällande sådant som de varit mindre nöjda med. Det handlar i
hög grad om synpunkter som rör bristande respekt och bemötande, då
många upplever att de blivit behandlade som mindre värda än andra elever
i skolan. Vidare handlar det om önskemål om ökat fokus på kärnämneskunskaper, högre krav i skolan, färre upprepningar och ökat inflytande
över skolsituationen. Liksom i många senare utredningar och studier (Molin, 2004; Skolverket, 2009c; SOU 2003:35; SOU 2004:98; SOU 2011:8;
Szönyi, 2005) framkommer det också här önskemål om att byta ut en del
begrepp som upplevs som stigmatiserande, däribland särskola.

Attityder till olikhet
Utöver upplevelser av skolformstillhörigheten och delaktighet i olika situationer är människors attityder till olikhet och avvikelse en viktig faktor i
sammanhanget, särskilt gällande intellektuella funktionshinder. Detta är
viktigt av flera olika skäl, exempelvis har det betydelse för det bemötande
som ges (se exempelvis Skolverket, 2009c; SOU 1999:21).
Attityder är den förmedlande länken mellan åsikter och handlingar. Personers benägenhet att handla står på ett visst sätt i överensstämmelse med den
attityd de har (Michailakis, 1998, s. 42).

Därutöver är det av betydelse för hur personer som bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning uppfattar sig själv (Beart, Hardy & Buchan,
2005; Jahoda, Wilson, Stalker & Cairney, 2010). Ofta när attityder beskrivs och diskuteras används det som en förståelseram genom att positiva
och negativa uppfattningar om exempelvis funktionshindrade återges. Däremot innebär det sällan några förklaringar på vad de underliggande orsakerna är (Michailakis, 1998).
I en nationell studie från USA fick knappt 6000 elever utan några definierade funktionshinder i åldrarna 11-14 år besvara frågor angående deras
attityder till inkludering av elever med intellektuella funktionshinder i
”vanliga” klasser (Siperstein et al., 2007). Författarna refererar till tidigare
studier som visat att barn och ungdomar i allmänhet har en negativ uppfattning om elever med intellektuella funktionshinder. Bland annat därför
att de uppfattar de eleverna som mindre kompetenta såväl socialt som
teoretiskt. En följd av detta är att övriga elever ofta undviker sociala kontakter med de elever som bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning.
Ett motiv till inkludering har varit tron på att det skulle bidra till föränd-
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rade och mer positiva attityder till elever med intellektuella funktionshinder, vilket författarna menar att en del studier visat på. I en studie av
Dolva et al. (2010) visar resultaten på att den formella tillhörigheten i en
inkluderande verksamhet är av betydelse för elevers mer accepterande attityder till avvikelse. Det bekräftas också i en studie där attityder till barn
med intellektuella funktionshinder studerats. Resultaten visade på att elever som redan fick sin undervisning i en inkluderande miljö var mer positivt inställda än elever som inte hade den typen av erfarenheter (Georgiadi
et al., 2012). Samtidigt har andra studier visat att det inte lett till några
förändrade attityder alternativt mycket små förändringar, sett ur ett längre
perspektiv. En övergripande slutsats i studien av Siperstein et al. (2007) är
att en majoritet av eleverna var av uppfattningen att inkludering skulle
resultera i såväl positiva som negativa effekter. Ytterligare en tydlig tendens var att eleverna föreföll mer benägna att interagera med elever med
intellektuella funktionshinder i skolan än på fritiden, företrädesvis i skolrelaterade relationer. Däremot betraktades inte elever med intellektuella
funktionshinder som potentiella vänner. I en jämförande studie (Siperstein,
Parker, Norins & Widaman, 2011) angående kinesiska mellanstadieelevers
attityder30 framgick det att eleverna var negativt inställda till att interagera
med elever med intellektuella funktionshinder. Framförallt gällde detta i
förhållande till skoluppgifter. Resultaten i den studien visar också på att
det är mycket få elever som redovisar att de möter någon elev med intellektuella funktionshinder i skolan. De elever som trots allt gör det uppvisar en
mer negativ inställning till att interagera med dem i skolaktiviteter. Detta
tros vara en följd av att de uppmärksammat de problem som eleverna med
intellektuella funktionshinder har med att följa med i skolarbetet. Resultaten enligt Siperstein et al. (2007) visar också på en tendens till att flickor är
något mer positivt inställda överlag än pojkar. Vilket överensstämmer med
delar av de resultat som framträtt i en tidigare kunskapsöversikt av Novicki och Sandieson (2002). I deras sammanställning gällde de tendenserna
främst i förhållande till andra flickor med funktionshinder. Liknande resultat har också framträtt i studier där informanterna varit vuxna (Scior,
Addai-Davis, Kenyon & Sheridan, 2012). Författarna till en svensk kunskapsöversikt (Janson, Nordström & Thunstam, 2006) har jämfört tidigare
svenska och internationella studier för att kunna belysa och analysera faktorer med positiv effekt för en ökad delaktighet och jämlikhet för funkt30

Med tanke på de kulturella och ideologiska skillnader som råder mellan olika
länder, såsom mellan Kina och Sverige, bör det klargöras att det finns svårigheter
med att översätta resultat från ett land till ett annat, exempelvis från en kinesisk
skolkontext till en svensk.
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ionshindrade. Ett av huvudområdena är acceptans, vilket författarna beskriver som centralt för att nå delaktighet. Närliggande fenomen är förhållningssätt och attityder. En slutsats är att attityderna bland elever utan
funktionshinder generellt är relativt positiva, men när deras inställning till
elever utan funktionshinder står i jämförelse framstår attityderna till elever
med funktionshinder som mer negativa. Det råder också en diskrepans
mellan elevers beskrivningar av sina förhållningssätt och deras faktiska
agerande. Exempelvis förekommer inte faktiskt socialt samspel i samma
utsträckning som det beskrivs. Manetti, Schneider och Siperstein (2001)
menar att det inte är förvånande att det finns en skillnad mellan elevers
uttryckta inställning och faktiska agerande. Det som eleverna ger uttryck
för är hypotetiska svar som ofta färgas av de normer som de fått lära sig.
Att detta inte speglas i deras agerande kan ha sin grund i de skillnader som
råder eleverna emellan och som tidigare lett till mindre lyckade interaktionsförsök. Därmed menar författarna att det krävs aktivt arbete i klassrummet där olikheterna lyfts fram samtidigt som insikter om likheter och
sådant som förenar eleverna främjas.
Janson et al. (2006) menar att det är viktigt att belysa andra inverkande
faktorer såsom ålder, där en ökad ålder generellt förefaller ha ett negativt
inflytande på attityder till intellektuella funktionshinder. Ytterligare en
faktor är vilken form och grad av funktionshinder som föreligger. Något
som även Michailakis (1998) framhåller, men med förbehållet att forskningsresultat gällande detta delvis går isär. En del resultat pekar på att
intellektuella liksom psykiska funktionsnedsättningar uppfattas mer negativt bland folk i allmänhet än fysiska funktionsnedsättningar. Klart är
också att oavsett typ av funktionshinder upplever många en osäkerhet i
mötet med personer med funktionshinder. Enligt Nowicki och Sandieson
(2002) är också förhållningssättet i relation till olika funktionshinder förknippad med rådande situation. Även om elever generellt är mer positivt
inställda till personer med fysiska än intellektuella funktionshinder kan
detta växla beroende på sammanhang. Exempelvis kan attityder till fysiskt
funktionshindrade framstå som mindre positiva i samband med aktiviteter
som ställer krav på motoriska förmågor.
Enligt Skolverket (2009c) beskriver elever i grundskolan att det råder ett
slags tabu mot att behandla elever i särskolan på ett kränkande sätt, men
trots detta görs det ofta. Detta bekräftas av en del elever i särskolan som
ofta känner sig utsatta och upplever att andra elever är negativt inställda
till dem, som en följd av deras tillhörighet i särskolan. En del elever upplever att personalen på skolan fungerar som ett stöd för dem i de fall de blir
utsatta. Andra elever känner sig snarare dubbelt utsatta då de uppmanas
att nonchalera de kränkningar som de utsätts för.

60

I THERÉSE MINEUR Skolformens komplexitet

Förändring av attityder kopplas ofta samman med kunskap på området
liksom erfarenheter av funktionshinder. Genom information och därmed
ökad kunskap förväntas förståelsen liksom acceptansen öka. Siperstein et
al. (2007) menar att attityder visserligen kan förändras men för att lyckas
krävs det ansträngningar, engagemang och kreativitet i kombination med
upplevelser av att personer med intellektuella funktionshinder besitter
kompetenser. Annan forskning (Laws & Kelly, 2005) visar på att information i förebyggande syfte inte får uteslutande positiva effekter. I den studien
jämfördes elevers inställning och attityder till elever med Down syndrom
och Cerebral Pares genom att använda Peer Attitudes Toward the Handicapped Scale (PATHS). Sammantaget ingick 202 elever i studien i åldern 912 år. En grupp elever fick information före de besvarade frågorna och en
grupp fick information i efterhand. De elever som fått förebyggande information uppgav en mer positiv inställning gällande Down syndrom. Gällande Cerebral Pares fick den förebyggande informationen istället motsatt
effekt. Framförallt identifierades skillnaderna bland flickor. Författarna
menar att det krävs ytterligare studier för att klargöra och förstå det mönster som framträder. Författarna konstaterar dock att det utifrån deras resultat vore ett misstag att tro att förebyggande information med automatik
skapar bättre förutsättningar inför samverkan mellan olika elevgrupper.

Identitet och intellektuella funktionshinder
Identitet är ett begrepp som kommer från latinets idem vars innebörd är
densamma. Företrädesvis står begreppet för insikten om vem man är som
person, den egna självbilden (NE, 2012). I sociologiska sammanhang beskrivs identitet i form av social och personlig identitet. Numera pratar man
oftare om att människor kan ha olika identifikationer samtidigt (Johansson
& Hammarén, 2009). Multidimensionella identifikationer och komplementära självbilder har diskuterats av Molin (2008) i en studie om övergången mellan skola och arbetsliv för elever med tillhörighet i särskolan. I
de resultaten beskrivs sökandet efter strategier för att kunna hantera olika
tillhörigheter och identifikationer samtidigt i förhållande till olika situationer. I en kunskapsöversikt (Beart et al., 2005) om hur personer med intellektuella funktionshinder uppfattar sin sociala identitet beskriver författarna motstridiga uppfattningar om hur identitet bör definieras. De meningsskiljaktigheterna bottnar i att en del sociologer menar att den personliga identiteten kan separeras från den sociala. Den personliga identiteten
betraktas då som bestående medan den sociala identiteten ses som flexibel i
förhållande till situation (jämför Layder, 1997). Andra sociologer menar
att det inte går att göra några sådana distinktioner därför att vår identitet
utvecklas i mötet med andra och därför är all identitet att betrakta som

THERÉSE MINEUR

Skolformens komplexitet I

61

social. Beart et al. (2005) skiljer dock på social och personlig identitet i sin
kunskapsöversikt. Deras argument bygger på att den personliga identiteten
är förenad med den egna självbilden medan identiteten som intellektuellt
funktionshindrad är att betrakta som en social identitet. Framförallt därför
att det är en definition som görs av andra och som har sin grund i kulturellt förankrade idéer om vad som är att räkna som normalt. Detta överensstämmer i hög grad med det synsätt som presenterades redan under
1980-talet. Klotz (2004) beskriver hur Bogdan och Taylor hävdade att
begreppet intellektuellt funktionshinder i grunden är socialt konstruerat.
Därmed menar de att det säger mer om hur samhället uppfattar personer
som bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning än vad det säger om
de enskilda individerna. Beart et al. (2005) refererar företrädesvis till tidigare studier från Storbritannien som bland annat studerat upplevelsen av
att bli kategoriserad som intellektuellt funktionshindrad. De studierna visar
på att många som bedömts ha intellektuella funktionshinder inte själva ser
en sådan identitet som applicerbar på dem. Detta behöver inte vara detsamma som att en person inte upplever sig som annorlunda än andra, men
begreppet intellektuellt funktionshindrad ses inte som relevant för att beskriva eller förklara vem man är. Ytterligare ett faktum som lyfts fram är att
intellektuellt funktionshinder fungerar som en dominant identitet. Detta är
ett fenomen som även uppmärksammats i svensk forskning (Barron,
2004a; Umb-Carlsson, 2005).
Ofta när upplevelser av identitet beskrivs i förhållande till personer som
bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning sätts det i samband med
ett stigma. Detta görs dels utifrån personers egna upplevelser av att bli
stigmatiserade och dels i förhållande till andra människors attityder till
intellektuella funktionshinder (Beart et al., 2005). Klotz (2004) hänvisar till
Robert R Edgerton som redan 1967 beskrev upplevelser av att kategoriseras som intellektuellt funktionshindrad som ett stigma, med inspiration
från Goffman. Där associeringen till andra som bedömts ha än större svårigheter beskrevs som den värsta sortens stigma med sänkt självförtroende
som följd. Enligt Jahoda et al. (2010) finns det idag en hel del forskning
som visar på den insikt som råder bland personer med intellektuella funktionshinder gällande det stigma som är förknippat med funktionsnedsättningen. Deras studie visar på att personer med intellektuella funktionshinder ifrågasätter andras sätt att se på dem för att istället skapa sin egen
identitet. Något som bekräftar ett av de resultat som framträdde i Szönyis
avhandling (2005). Detta har också ett visst samband med en tidigare studie av Cooney, Jahoda, Gumley och Knott (2006) med syfte att söka kunskap kring elevers upplevelser av såväl inkluderande som exkluderade
skolmiljöer och dess inverkan på elevernas självbilder i förhållande till

62

I THERÉSE MINEUR Skolformens komplexitet

andra elever med och utan funktionsnedsättningar. Elever från båda skolmiljöerna uppger att de blivit behandlade på ett stigmatiserande sätt utanför skoltid. Bland annat genom att andra människor kallat dem vid namn
som upplevts som kränkande alternativt gett sig på dem rent fysiskt. Under
skoltid uppgav enbart eleverna som befann sig i en inkluderad skolmiljö att
de blivit förlöjligade eller illa behandlade, företrädesvis av andra elever
utan funktionsnedsättningar. Resultaten visar emellertid på att unga med
intellektuella funktionshinder inte automatiskt identifierar sig själv med en
negativ bild som en direkt konsekvens av negativa möten med personer
utan funktionshinder. Framförallt beror detta på att skolan inte är den
enda inverkande omgivningsfaktorn. Även om det som sker i skolan är av
betydelse för elevers identitetsskapande och självbild så samverkar detta
med erfarenheter ifrån den närmaste familjen liksom erfarenheter i andra
samhällsmiljöer. Vilken påverkan ett stigmatiserande bemötande har på
längre sikt framgår däremot inte. Enligt Cooney et al. (2006) skulle framtida studier behöva uppmärksamma vilka effekter stigmatisering eventuellt
har över tid gällande exempelvis känslomässig sårbarhet.

Sammanfattning av tidigare forskning
Inledningsvis kan det konstaterats att det är svårt att göra rättvisande internationella jämförelser då utformningen av statistiken, och definitionen
av vilka elever som avses liksom olika former av specialundervisning, skiljer sig åt mellan olika länder (EADSNE, 2012).
I den genomgång av tidigare forskning som presenterats ovan framträder
en bild av att det finns viktiga kunskapsluckor att fylla när det gäller gymnasiesärskolans verksamhet och elever. Kunskapen om innehåll och utformning av särskolans verksamhet handlar i hög grad om grundsärskolans
verksamhet (Blom, 2003; Berthén, 2007; Reichenberg & Lundberg 2011;
Skolinspektionen, 2010). Studierna som är gjorda på området är relativt få
och kunskapen om vad det är som utmärker det pedagogiska arbetet i
särskolan är begränsad, i synnerhet när det gäller gymnasiesärskolans verksamhet. De studier som beskriver elevers erfarenheter av gymnasiesärskolan fokuserar framförallt på upplevelser av delaktighet och identitetsfrågor
(Frithiof, 2007; Molin, 2004; Szönyi, 2005). I vilken utsträckning verksamheten i gymnasiesärskolan organiseras genom inkluderande eller andra
alternativa former är oklart. Internationell forskning om utformningen av
undervisningen för elever med intellektuella funktionshinder beskriver ofta
olika definierade elevgrupper, som elever med Down syndrom eller svåra
intellektuella funktionshinder (exempelvis Kontu & Pirttimaa, 2010). Vidare handlar det om inkluderingens effekter (Dolva et al., 2010).
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Forskning som studerat attityder till elever som bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning är relativt omfattande (till exempel Georgiadi et
al., 2012; Siperstein et al., 2007), vilket är en kunskap som är viktig för att
förstå inifrånperspektivet av andras bemötande. Samtidigt är det inte helt
oproblematiskt att mäta attityder då det sagda inte alltid överensstämmer
med faktisk handling, vilket framförallt anses bero på att de svar som ges
är hypotetiska och bygger på inlärda normer (Manetti et al., 2001). I
forskningsgenomgången har också tidigare forskning som berör identitetsfrågor presenterats. Bland annat utifrån det stigma som beskrivs som förknippat med intellektuella funktionshinder (Jahoda et al., 2010; Klotz,
2004) men också i förhållande till hur intellektuella funktionshinder upplevs fungera som en dominerande identitet, framförallt i mötet med andra
(Barron, 2004a; Beart et al., 2005; Umb-Carlsson, 2005). Många menar att
identiteten som intellektuellt funktionshindrad inte är applicerbar på dem.
Därmed ifrågasätts också andras sätt att se på dem, men det är inte detsamma som att inte uppleva sig ha några svårigheter i vardagen (Jahoda et
al., 2010; Szönyi, 2005). Den forskning som kombinerar elevers självbilder
och andras bemötande med olika typer av skolmiljöer, såsom inkluderande
och exkluderande, kommer från en engelsk skolkontext (Cooney et al.,
2006). När det gäller erfarenheter bland elever i gymnasiesärskolan saknas
jämförelser mellan elevers erfarenheter av skolvardagen och skolformstillhörigheten och den organisering av undervisningen som råder.

Studiens syfte och frågeställningar
Mot bakgrund av de kunskapsluckor som identifierats gällande gymnasiesärskolans verksamhet och elever syftar den här studien till att nå en ökad
kunskap och förståelse för elevers erfarenheter av skolvardagen samt
särskoletillhörighetens innebörd och betydelse, i förhållande till undervisningens organisering och innehåll. Detta har väckt följande specifika frågeställningar:
• Vilka erfarenheter har elever av sin skolvardag i form av kunskapsutveckling och sociala relationer?
• Hur beskriver och bedömer elever den egna identitetsutvecklingen i
relation till tillhörigheten i gymnasiesärskolan?
• Vilka erfarenheter har elever av de krav som ställs på dem, i förhållande till undervisningen, och det stöd de får?
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• Hur erfar elever sin tillhörighet i gymnasiesärskolan när det gäller
personliga möjligheter och/eller begränsningar nu och i framtiden?
Eftersom kunskapen är bristfällig om hur verksamheten i gymnasiesärskolan är organiserad, är ett delsyfte med studien att öka kunskapen om
undervisningens organisering och innehåll, utifrån följande specifika frågeställningar:
• Hur är undervisningen för elever i gymnasiesärskolan organiserad
och vilka faktorer har betydelse för de eventuella skillnader som råder?
• Hur ser undervisningsinnehållet ut och i vilken utsträckning anpassas undervisningen efter elevers förutsättningar, behov och/eller
önskemål?
• Vilka förändringar i verksamheten har varit utmärkande för gymnasiesärskolan under de senaste åren samt vilka är tendenserna för
framtiden?
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KAPITEL 4

Metod
I kapitlet beskrivs den kvantitativa datainsamling som använts för att söka
svar på de frågeställningar som följer av delsyftet att öka kunskapen om
organiseringen av gymnasiesärskolans verksamhet. Därefter redogörs för
den kvalitativa datainsamlingen, som genomförts för att besvara de frågeställningar som grundar sig i syftet om att öka kunskapen och förståelsen
för elevers erfarenheter och upplevelser av skolvardagen och särskoletillhörighetens innebörd och betydelse.

Den kvantitativa datainsamlingen
För att nå en övergripande kunskap om organiserandet av undervisningen
för elever i gymnasiesärskolan har en kvantitativ metod använts. Datainsamlingen har genomförts med hjälp av en webbaserad enkät som riktat sig
till ansvariga för de 271 gymnasieskolor i Sverige där verksamhet för elever
mottagna i gymnasiesärskolan bedrevs, enligt Skolverkets register för
2008/09.
Den webbaserade enkäten bestod av en strukturerad frågemanual med
företrädesvis fasta svarsalternativ, som i viss utsträckning kompletterades
med möjligheter till att utveckla och kommentera de angivna svarsalternativen. Enkäten konstruerades i verktyget QuickSearch Dialog Manager och
bestod av sammantaget 57 frågor.
Enligt Dahmström (2005) är kontrollen av en webbenkäts funktioner
genom pilotstudier en förutsättning för att enkäten ska fungera så optimalt
som möjligt. Det första testet av webbenkätens funktion, med hjälp av
handledare och kollegor, ledde till att det gjordes en del förändringar och
förtydliganden av frågeställningar och svarsalternativ. I nästa skede påbörjades den faktiska pilotstudien som var riktad till personer i olika roller
(rektorer och samordnare) och med olika ansvarsområden för gymnasiesärskolor, i tre skilda kommuner i olika storlek. Pilotstudien syftade dels
till att testa fråge- och svarsfunktionen av webbenkäten, dels till att testa
frågorna på personer som utgjorde en del av den population som enkäten
riktade sig till, detta för att öka möjligheterna till en hög validitet och reliabilitet (Körner, Ek & Berg, 1984). Pilotstudien visade att personer som
inte var direkt ansvariga för verksamheten (samordnare) hade svårt att
besvara en del frågor, då de exempelvis saknade kunskap om aktuella siffror för verksamheten. För att kunna besvara frågorna så utförligt som
möjligt var det därför optimalt att komma i kontakt med personer med
direktansvar för verksamheten. Eftersom kommunernas samt skolenheternas storlek, organisation och ansvarsfördelning varierar gick det inte att
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utesluta att andra än rektor skulle komma att besvara enkäten, vilket också
blev fallet, då 20 % av de respondenter som besvarade enkäten hade en
annan yrkestitel än rektor.31 För att möjliggöra för dem som inte hade
tillgång till exakta siffror om verksamheten att ändå besvara enkäten fanns
därför ”ingen uppgift” (iu) med som svarsalternativ i en del frågor, detta
för att respondenten skulle kunna komma vidare i enkäten.
Att organiseringen ser olika ut i olika kommuner innebär att det i någon
kommun enbart är en respondent som besvarat enkäten, exempelvis i egenskap av samordnare för särskolans verksamhet. Därmed har den respondenten svarat för kommunens hela gymnasiesärskoleverksamhet, även om
den är förlagd på mer än en skolenhet. I andra kommuner har flera respondenter svarat för vars en skolenhet inom samma kommun, i sina roller
som skolledare för enskilda verksamheter. Samtliga respondenter som representerar fristående gymnasiesärskolor har svarat för en skolenhet.
Det kan inte uteslutas att den beskrivna variationen av respondenter inverkat på de svar som angivits och därmed de resultat som framträtt. Detta
eftersom respondenternas kunskaper om verksamhetens olika delar troligtvis påverkas av hur nära verksamheten de befinner sig i sitt dagliga arbete.
Samtliga respondenter fick inledningsvis information via E-post, där ett
medföljande brev klargjorde studiens syfte32. Det första utskicket syftade
till att informera om studien, men också till att upptäcka eventuellt felaktiga E-postadresser, vilket skedde genom att icke levererade mail resulterade
i returpost. Därmed gavs det möjlighet till att korrigera eventuella felaktigheter innan länken till webbenkäten skickades ut. Enligt Dahmström
(2005) är problem med E-postadresser en vanlig orsak till eventuellt bortfall när webbenkäter skickas ut. Det anses emellertid inte vara det enda,
eller främsta, problemet vid användande av webbenkäter. Datorovana,
tekniska problem samt avsaknad av generell tillgång till Internet är ytterligare faktorer som kan komma att påverka svarsfrekvens och resultat (a.a.).
Genom att skicka ut enkäten till formella E-postadresser riktade till ansvariga för verksamheterna, som dagligen använder datorn som arbetsredskap
har de riskfaktorerna minimerats.
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Se vidare i kapitel 5, under rubriken Respondenter och skolors programutbud.
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Se bilaga 1.
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Svarsfrekvens
Under läsåret 2008/09 bedrevs någon form av gymnasiesärskoleverksamhet33 i 179 av landets 290 kommuner. Dessutom ingick 29 kommuner i
något av de tio gymnasie- eller utbildningsförbund som slutits mellan olika
kommuner. Sammantaget är 136 kommuner representerade i studien.
Bland de 43 kommuner som inte besvarat enkäten bedriver 38 % en verksamhet som riktar sig till högst fem elever. I de kommunerna är troligtvis
det låga elevantalet en bidragande orsak till att man avstått från att besvara enkäten.
Då många av de större kommunerna bedriver mer än en gymnasiesärskola, skickades informationsbrevet inledningsvis ut till 258 representanter, som alla fanns med i Skolverkets kontaktregister, varav sex personer stod som ansvariga för mer än en skolenhet. Enligt kontaktregistret
uppgavs närmare 11 % av de ansvariga representera fristående skolor medan övriga uppgavs representera kommunal verksamhet34. Efter att några
av de ansvariga tagit kontakt och påtalat felaktigheter, och/eller förändringar i verksamheten, gjordes en del mindre korrigeringar i sändlistan. Att
det behövde göras korrigeringar berodde exempelvis på att gymnasiesärskolan lagts ner i någon kommun eller att samma person registrerats
mer än en gång.
Det faktiska antalet personer som enkätlänken sedermera skickades till
uppgick till 252 stycken. Svarsfrekvensen uppgick till 72 % (n=182), vilket
innebär att det externa bortfallet uppgår till 28 % som kan förklaras genom ett par olika identifierade orsaker. När en bortfallsanalys gjordes
framgick det att svarsfrekvensen är något högre, 75 %, för de fristående
skolenheterna. Vidare kunde det konstateras att i förhållande till typ av
kommun var svarsfrekvensen klart lägre, 44 %, för glesbygdskommunerna.
Bland de nio, av sammantaget 16, glesbygdskommuner som inte besvarat
enkäten hade åtta enbart enstaka elever inom gymnasiesärskolans verksamhet. Enligt Skolverkets statistik hade fyra av de kommunerna enbart en
elev mottagen i gymnasiesärskolan. Efter en extra kontroll och i en del fall
telefonkontakt med ansvariga visade det sig att den statistiken inte stämde
då fem av glesbygdskommunerna vid det tillfället inte hade några elever

33

Enligt Skolverkets statistik var, läsåret 2008/09, huvudmannen i 171 av skolkommunerna kommunal, medan fristående gymnasiesärskolor återfanns i 21 skolkommuner och slutligen landstingsstyrda gymnasiesärskolor i åtta skolkommuner
(Skolverket, 2009b).
34

Fyra av dem som besvarat enkäten uppger trots detta att de är ansvariga för en
verksamhet där landstinget är huvudman.
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alls inom gymnasiesärskolan. Ytterligare en kommun hade elever som var
mottagna i gymnasiesärskolan men de fick sin utbildning i annan kommun.
Andra förklaringar till delar av bortfallet har framkommit genom att en
del av dem som inte besvarat enkäten trots allt har tagit sig tid och meddelat olika anledningar. Exempel på anledningar har varit den redan ansträngda arbetssituationen eller att enkäten upplevts som för lång. I andra
fall har automatiska svar erhållits med besked om exempelvis långtidssjukskrivning och vakant tjänst. Vidare har någon nyanställd hänvisat till en
kollega med annat ansvarsområde och ytterligare några har meddelat att
de svarat på enkäten gemensamt, då de har kompletterande ansvarsområden inom gymnasiesärskoleverksamheten.
Min egen erfarenhet av rektorsrollen är att arbetsbördan kräver prioriteringar i det dagliga arbetet. Det ingår likväl i rektors arbetsuppgifter att
redogöra för aktuell statistik avsedda för att exempelvis utgöra underlag i
Skolverkets rapporter och statistiska sammanställningar. Även om den
delen av uppdraget inte är att betrakta som särskilt omfattande kan den
upplevas som betungande. Framförallt då framförhållningen inte alltid är
så god och tidpunkten kan uppfattas som illa vald om den sammanfaller
med andra tidskrävande arbetsuppgifter. Med ovanstående erfarenheter i
beaktande gjordes valet att sända ut enkäten i mitten av maj månad och
för att sedan hållas öppen fram tills i mitten av augusti, det vill säga under
hela sommarlovet. Detta med tanke på att rektor är i tjänst delar av sommarmånaderna, en tid då varken lärare eller elever är närvarande i skolan.
Under juni månad skickades två påminnelser ut till dem som ännu inte
besvarat enkäten och i början av augusti, två veckor innan länken till webbenkäten stängdes, sändes en sista påminnelse ut. Förhoppningen var att
studiens syfte och resultat skulle uppfattas som angeläget och därmed
också intressant att bidra till. Detta då en inblick i hur andra kommuner
valt att organisera sin verksamhet eventuellt kan fungera som inspiration
och stöd vid utvecklandet av den egna verksamheten, samtidigt som de
egna svaren fungerar som ett viktigt bidrag till den samlade bilden.
Förutom det externa bortfallet finns det också ett internt bortfall som
utgörs av två olika typer. En del av det interna bortfallet består av att 23
av de 182 respondenter för skolenheterna som besvarat enkäten valt att
enbart besvara delar av enkäten och därmed är det 159 respondenter, vilket är detsamma som 63 % av den ursprungliga populationen, som besvarat hela enkäten.
Ytterligare en typ av bortfall består av det naturliga bortfall som uppstått på grund av att frågorna varit kopplade med olika följdfrågor beroende på valt svarsalternativ. Därmed har de respondenter som exempelvis
svarat nej på frågan om de har några elever i sin verksamhet som får sin

70

I THERÉSE MINEUR Skolformens komplexitet

utbildning i form av utökad praktik inte kunnat besvara följdfrågorna som
berör just den elevgruppen.

Analysmetoder
Enkätundersökningen är deskriptiv till sin karaktär och syftar i första hand
till att utgöra en kartläggning (Körner, Ek & Berg, 1984) av olika sätt att
organisera utbildningen för elever som är mottagna i gymnasiesärskolan. I
den efterföljande analysen dras således inte några djupgående slutsatser av
eventuella orsakssammanhang, därmed inte sagt att det inte varit av intresse att undersöka eventuella likheter och skillnader kommuner emellan,
liksom vilka faktorer som påverkar de val angående exempelvis undervisningsmodell som görs i de olika verksamheterna. I kontakt med representanter från Skolverket har det framkommit att det finns indikationer på att
det är en ökande andel elever som, inför gymnasiet, väljer bort gymnasiesärskolan till förmån för gymnasieskolans individuella program. Huruvida
det stämmer enligt ansvarigas uppfattning har också varit av intresse samt
vilka de bakomliggande orsakerna till det anses vara. Vidare har förändring av elevgruppen i särskolan diskuterats utan att det finns kunskap om
vad som är utmärkande för dem. Detta liksom om och hur de nya elevgrupperna eventuellt påverkar verksamheten som bedrivs har ingått i enkäten.
Även om det svenska skolsystemet består av parallella skolformer är
ambitionen, på många skolor, att arbeta med hjälp av inkluderande lösningar. Den undervisning och det stöd som ges inom ramen för särskolan
sägs emellertid vara utarbetad och anpassad för de elever som befinner sig
där. Forskningsmässigt vet vi relativt lite om det, då det enbart finns ett
fåtal studier som inriktat sig på vad som utmärker särskolans pedagogiska
verksamhet (Berthén, 2007; Blom, 2003; Reichenberg, 2012). I enkäten har
frågor som rör kraven i undervisningen, samt undervisningens utveckling
och förändring, ingått.
En del av resultaten, såsom förekomst av specifika lösningar samt ansvarigas uppfattningar i enskilda frågor har kunnat plockas fram direkt i programmet QuickSearch Dialog Manager. För att möjliggöra ytterligare analyser och därmed öka förståelsen för innebörden av de svar som angetts
har materialet också importerats till det statistiska dataanalysverktyget
Statistical Package for the Social Sciences, (SPSS, version 16). Utifrån frågornas utformning har de undersökta variablerna främst bestått i kvalitativa variabler på nominal- och ordinalskalenivå. Det vill säga kategorier
som inte kan rangordnas inbördes, såsom exempelvis olika huvudmän för
skolorna, respektive kategorier som kan rangordnas som till exempel händelser som sker ofta, sällan eller aldrig. Analyserna har främst bestått av
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univariata samt bivariata analyser, det vill säga analyser där en respektive
två variabler legat till grund för analysen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2012) och presenteras i form av tabeller och stapeldiagram. För att nå
en djupare förståelse för innebörden av de resultat som framträtt här har
de satts i relation till de resultat som framträtt i delar av den kvalitativa
analysen.

Validitet och reliabilitet
Innebörden av validitet handlar om i vilken utsträckning mätbara frågor
har utformats utifrån det som man vill veta något om, således handlar det
om giltigheten i det som mäts. Med reliabilitet avses huruvida mätningarna
är att betrakta som tillförlitliga (Bryman, 2012; Djurfeldt et al., 2012).
Intresset har här främst legat i att identifiera olika sätt att organisera verksamheten för eleverna i gymnasiesärskolan men också vilka faktorer som
har haft inflytande över de val som gjorts. Därutöver har förändringar och
utveckling av verksamheten varit av intresse liksom eventuella framtidstendenser. Studiens tillförlitlighet stärks genom en god svarsfrekvens som
omfattar många respondenter med lång erfarenhet av gymnasiesärskolans
verksamhet. Fördelen med en webbenkät är att det är enkelt att distribuera
och fördröjningen som svarspost kan medföra, vid användandet av vanliga
enkäter, uteblir. Värt att uppmärksamma gällande reliabiliteten i webbenkäter är risken för att respondenter anger ett svar för att komma vidare i
enkäten, trots att de upplever att ett relevant svarsalternativ saknas.
Validiteten har framförallt säkerställts genom den genomförda pilotstudien där frågorna testats på olika grupper. På så sätt identifierades problem, som kunde avhjälpas genom viss revidering innan enkäten gick ut till
alla respondenter. De problem som identifierats för att kunna mäta det
som avsetts har främst bestått i att en del respondenter har varit nytillträdda rektorer i just den verksamhet som de svarar för. Därmed har de
inte kunnat besvara en del frågor annat än genom att ange svarsalternativet
”har ingen uppfattning”. Ett problem som emellertid inte kunnat avhjälpas
med andra frågor då det bottnar i täta rektorsbyten. Ett fenomen som inte
är unikt för gymnasiesärskolan utan är vanligt förekommande i många
kommuner oavsett skolform (SOU 2004:116).

Den kvalitativa datainsamlingen
Urvalet av skolor i den kvalitativa datainsamlingen grundar sig på resultaten som framträdde i enkäten. Ambitionen har varit att hitta skolor som
tillsammans speglar den variation av organisering som framkom i enkäten.
Vidare har ambitionen varit att få med skolor som är geografiskt spridda i
landet, samt skiljer sig åt i fråga om storlek och fysisk placering i förhål-
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lande till annan gymnasieverksamhet i respektive kommun. Till att börja
med valdes sex skolor ut genom att kontakt etablerades med de ansvariga
som besvarat enkäten, i samtliga fall rektorer. De kommunicerade sedan
med personalen som i sin tur framförde mina önskemål, om att få besöka
skolan, och syftet med studien till eleverna.
En av skolorna, vilket var den skola som är belägen längst norrut, kom
sedermera att utgå ur studien. På den skolan, där det gjordes ett veckolångt
besök, fick alla elever som var mottagna i gymnasiesärskolan sin undervisning tillsammans med elever i gymnasieskolan. Under den veckan följdes
verksamheten, för elever mottagna i gymnasiesärskolan som läste i en samundervisningsgrupp med elever på programinriktat individuellt val. Att den
skolan föll bort berodde främst på att de eleverna som omfattades inte ville
kännas vid särskoletillhörigheten, vilket inte var känt för övriga elever i
klassen/gruppen. Därför ville de heller inte ingå i studien annat än genom
att kommunicera med mig under mina besök, på samma sätt som jag
kommunicerade med övriga elever i klassen. De ville inte delta i någon
intervjusituation vilket var en viktig förutsättning för de fortsatta studierna.
Resterande fem skolor är alla belägna i Götaland och Svealand, men
skiljer sig åt i fråga om organisering, storlek och elevantal. Fyra av skolorna är kommunala och en skola är en friskola. Observations- och intervjutillfällena har koncentrerats till vårterminerna 2010 och 2011, med ett
undantag då ett observationstillfälle genomfördes på Mittskolan under
höstterminen 2010. Detta som ett komplement till de observationstillfällen
som genomfördes under vårterminen, som av omständigheter jag inte
rådde över kom att bli färre än på övriga skolor. Antalet dagar som jag
närvarit på skolorna skiljer sig något åt, en följd av att det inte varit praktiskt genomförbart att besöka alla skolor exakt lika mycket. Sammantaget
har 26 elever intervjuats varav 14 är kvinnliga och 12 är manliga elever,
majoriteten av dem har intervjuats vid två tillfällen, vilket resulterat i
sammantaget 43 intervjuer. Nedan följer en översikt över de skolor, samt
intervju- och observationstillfällen som omfattas i studien.
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Skola

Intervjupersoner

Insamlad data

Söderskolan

Två kvinnliga och tre
manliga elever på två
olika program

En besöksdag och 20 observationsdagar fördelade under
elva veckor, fem intervjuer
under intervjuomgång ett och
tre intervjuer under andra
intervjuomgången.

Österskolan

En kvinnlig och fem
manliga elever på två
olika program

13 observationsdagar fördelade under tre veckor, sex
intervjuer per intervjuomgång.

Storskolan

Sex kvinnliga elever
på samma program

En besöksdag och 15 observationsdagar fördelade under
sex veckor, fem intervjuer (en
intervju med två elever samtidigt) under intervjuomgång ett
och tre intervjuer, samt en
skriftlig intervju under andra
intervjuomgången.

Mittskolan

Tre kvinnliga och en
manlig elev på två
olika program

12 observationsdagar fördelade under fem veckor, fyra
intervjuer per intervjuomgång.

Friskolan

Två kvinnliga och tre
manliga elever på
samma program

Tio observationsdagar fördelade under fyra olika veckor,
tre intervjuer under intervjuomgång ett och en uppföljningsintervju samt två nya
intervjuer under andra intervjuomgången.

Urvalet av eleverna har gjorts utifrån önskan om att eleverna skulle ha
hunnit bilda sig en uppfattning om innebörden av att vara elev i gymnasiesärskolan. Vidare låg fokus under den andra intervjuomgången på elevernas erfarenheter och upplevelser av att vara sistaårselev samt deras funderingar om framtiden. För att möjliggöra detta formulerades ett första urval
av elever som innebar att de, vid datainsamlingens start, skulle gå sitt
tredje år i gymnasiesärskolan och således ta studenten året efter, strax efter
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det andra intervjutillfället. På de skolor där antalet elever som omfattades
av detta urvalskriterium var stort, valdes de klasser ut där flest elever gick i
årskurs tre35. Vidare var ambitionen att inkludera elever som gick olika
program och dessutom eftersträvades en så jämn könsfördelning som möjligt. Detta har dock inte varit möjligt att tillgodose på varje enskild skola
utan snarare i den sammantagna elevgruppen som ingår i studien. På Friskolan fanns det enbart två kvinnliga elever som gick i årskurs tre. En av
dem hoppade av utbildningen under sommarlovet mellan årskurs tre och
fyra. På den här skolan fanns det tre manliga elever som gärna ville delta
och som inkluderades i studien trots att de gick i årskurs två när datainsamlingen påbörjades. En av dem intervjuades under den första intervjuomgången medan övriga två intervjuades under den andra intervjuomgången när de gick i årskurs tre.

Tillvägagångssätt
På Söderskolan och Storskolan har datainsamlingen inletts med ett dagsbesök i verksamheten där syftet varit att informera eleverna om studiens genomförande. Eleverna har då fått del av information och även getts tillfälle
att ställa frågor angående studiens genomförande. Informationen har utgjorts av en beskrivning av det tänkta tillvägagångssättet, med besök i
verksamheten där ambitionen varit att följa eleverna under såväl lektioner
som raster. Vidare har eleverna informerats om att främst elever i årskurs
tre skulle komma att intervjuas. Dessutom har syftet med studien beskrivits
genom att jag förklarat att det inte finns så mycket forskning om vilka
erfarenheter elever har av sin tid i gymnasiesärskolan, vilket är syftet med
just den här studien. Frivilligheten i att delta är något som upprepats vid
ett flertal tillfällen. Dels har den informationen getts såväl muntligt som
skriftligt och dels har det poängterats i samband med genomförandet av
intervjuerna. Vid de tillfällena har elevernas valfrihet i att besvara mina
frågor betonats, de har uppmanats att enbart berätta sådant som de känt
sig bekväma i att delge. Det skriftliga informationsbrevet36 formulerades i
samråd med några unga vuxna som själva har erfarenhet av att gå i särskolan. Genom dem fick jag värdefulla synpunkter på vilka delar av informationen som de uppfattade som otydlig, vilket resulterade i att en del justeringar gjordes innan informationen gick ut till eleverna.

35

På samtliga skolor som ingår i studien går eleverna i klasser där eleverna i årskurs ett till fyra samläser.
36

Se bilaga 2.
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I samband med intervjutillfällena har eleverna också fått skriva under en
samtyckesblankett37 där det framgår att de tagit del av informationen samt
att de har möjlighet att avbryta sitt deltagande om de så önskar. Vid de här
besökstillfällena har det också tydliggjorts att det inte kommer att framgå
vilken skola eleverna går på och vilka deras egentliga namn är. Under besöken har eleverna främst ställt frågor kring vilka andra skolor som är en
del av studien, vilket jag till deras besvikelse inte kunnat avslöja. En del har
också undrat över om jag enbart intresserar mig för att ta reda på vad elever som går fyraårsprogram tycker. För övrigt har elevernas frågor rört det
praktiska såsom hur ofta och när jag kommer och vilka elever jag ska intervjua.
På de resterande tre skolorna har inte ett besök över dagen varit möjligt
att genomföra och därför har den information som beskrivits ovan getts i
samband med det första observationstillfället vid respektive skola. Den
skriftliga informationen har sänts med E-post i förhand till skolorna. Detta
för att eleverna skulle få möjlighet att i förväg ta ställning till om de vill
delta innan första observationstillfället.
Det har också tydliggjorts att jag inte är en av lärarna utan snarare en
besökare i verksamheten, som är intresserad av skolvardagen ur elevernas
perspektiv. Det har varit viktigt att tydliggöra den skillnaden eftersom det
råder ett maktförhållande mellan lärare och elever. Anledningen till att det
varit viktigt för mig att inte uppfattas som lärare av eleverna är att det
skulle kunna inverka på intervjusituationerna, troligen på ett mindre gynnsamt sätt. Dessutom vore det oetiskt att som forskare anta en sådan roll.
Ganska snabbt har eleverna lärt sig att skilja på min roll i förhållande
till lärarnas vilket bland annat återges i följande fältanteckning.
När jag kommer in i rummet sitter X med mobilen uppe, eftersom hon ser i
ögonvrån att det är någon som kommer slänger hon snabbt ner mobilen i
fickan. Sen tittar hon upp och upptäcker att det ”bara” är jag. Hon ler och
plockar upp mobilen ur fickan igen och fortsätter att knappa på telefonen
(Fältanteckningar Storskolan, 2010-04-21).

Den beskrivna situationen ovan, liksom liknande situationer som utspelade
sig på flera av skolorna, speglar hur eleverna snabbt insåg att jag inte tillhörde lärarkollegiet. De såg att jag såg vad som försiggick under lektionerna och rasterna, men de förstod snabbt att jag inte var där för att tillrättavisa eller skvallra på dem.

37

Se bilaga 3, samt vidare diskussion om informerat samtycke under rubriken
Etiska överväganden.
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Arbetet med att motverka synen på mig som en av lärarna har skett på
flera olika sätt. I den utsträckning det har varit möjligt har jag tillbringat
tiden på skolorna tillsammans med eleverna istället för att exempelvis ta
fikaraster med personalen. I en av grupperna på Söderskolan har eleverna
sällan haft några längre raster när jag varit där, eftersom de haft tid i köket, och istället tagit kortare pauser när det passat sig. Vid de tillfällena har
jag varit kvar i köket eftersom det hela tiden funnits några elever kvar där.
De dagar då eleverna i den här gruppen haft kärnämne har de haft gemensam fikapaus på förmiddagen tillsammans med sina lärare, där jag också
deltagit. I den andra gruppen på Söderskolan har eleverna varit i verkstan
när jag har varit närvarande. Under förmiddagen har eleverna oftast suttit
vid någon av datorerna eller gått ut för att röka. Under lunchrasten har
eleverna många gånger avvikit från skolan för att exempelvis äta på någon
hamburgerrestaurang. De dagar då de varit kvar på skolan har jag oftast
undvikit att göra dem sällskap under rasterna, då jag uppfattat det som att
de önskat att få vara ifred under rasterna. På övriga skolor har eleverna i
högre grad följts även under rasterna eftersom eleverna själva har bjudit in
till det och frågat efter mitt sällskap. Rasterna har handlat om allt ifrån att
sitta och prata tillsammans, både ute och inne, till att sitta vid datorn, fika
eller spela kort.
Ytterligare ett sätt att markera avstånd från lärarrollen har varit att
hänvisa eleverna till deras lärare de gånger eleverna frågat mig om de till
exempel kan ta rast eller om de får sluta tidigare. Däremot har jag inte
enbart suttit som passiv observatör i olika undervisningssituationer utan
deltagit mer aktivt i en del situationer då jag bedömt att min närvaro blivit
mindre märkbar för eleverna på det viset. Det betyder inte att jag har gett
instruktioner om vad eleverna förväntats göra under lektionerna utan snarare hjälpt till i situationer där eleverna frågat efter min hjälp, genom att
exempelvis förtydliga sådant som varit oklart för dem eller gett dem vägledande information. Mer praktiskt har jag varit eleverna behjälpliga genom
att exempelvis röra i grytorna och torka disken när det har behövts, däremot har min okunskap begränsat möjligheterna till att delta aktivt i olika
verkstadssituationer.

Observationer
Som observatör påverkar man alltid den grupp som man träder in i och
därmed också de situationer som uppkommer, då man alltid blir involverad på ett eller annat sätt (Spradley, 1980). Ambitionen har varit att göra
så lite inverkan som möjligt. De som varit mest påverkade av min närvaro
har i många fall varit lärarna. I en del fall har de också påpekat min närvaro för eleverna. I de fallen har jag, i efterhand, bett lärarna att undvika
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att påminna eleverna om min närvaro om liknande situationer skulle uppstå. Exempel på sådana situationer har varit när elever inte följt lärares
instruktioner och lärare då bett eleverna att uppträda på ett bättre sätt
eftersom ”vi har en besökare i verksamheten”. En av anledningarna till att
det främst har varit lärarna som varit påverkade av min närvaro är troligtvis den känsla av att vara kontrollerad som en observationssituation kan ge
upphov till. Ytterligare en anledning har varit min placering i klassrummet.
Beroende på klassrummets utformning har jag valt att antingen sitta så att
jag varit så lite synlig för eleverna som möjligt genom att exempelvis sitta
längst bak, vilket å andra sidan är den placering där jag blivit som mest
synlig för lärarna. I de klassrum, som snarare är att beteckna som grupprum, där eleverna varit få till antalet har jag istället suttit tillsammans med
eleverna, för att bli en del i gruppen.
När någon form av social situation observeras är, förutom själva aktiviteten och de aktörer som deltar, även platsen som det utspelar sig på av
betydelse (Spradley, 1980). I det här fallet rör det sig om olika platser på
skolorna. Observationerna har främst fungerat som en viktig grund till
intervjusituationerna, där olika situationer fungerat som underlag för frågeställningar som har lyfts vid samtal och intervjuer med eleverna. Under
observationstillfällena har också likheter och skillnader upptäckts i de respektive verksamheterna, liksom under de enskilda undervisningstillfällena.
Det har exempelvis rört specifika arbetssätt och uppgifter men också sådant som regler och förhållningssätt. Därutöver har observationerna varit
ovärderliga för att skapa relationer till eleverna. Detta har varit en viktig
förutsättning inför intervjuerna med eleverna, för att de kunnat känna sig
bekväma i att svara på frågor som rör deras skolerfarenheter. På samtliga
skolor har intervjuerna genomförts i slutet av observationstiden, efter att
jag deltagit i olika typer av situationer i respektive verksamhet.

Forskningsintervjun
I kvalitativ forskning är intervjun den datainsamlingsmetod som är vanligast förekommande. Det är en väl lämpad metod för studier som tar sin
utgångspunkt i någon annans perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009), i det
här fallet elevernas.
Intervjuerna har genomförts i elevernas skolmiljöer där vi, beroende på
de lokala förutsättningarna, har suttit avskilt i grupprum, mindre klassrum
alternativt på kontor. I ett fall genomfördes intervjun per telefon då eleven
insjuknade vid tillfället då intervjun var planerad. På grund av det geografiska avståndet och ett förestående sommarlov blev vi hänvisade till att
göra intervjun per telefon, vilket under omständigheterna fungerade väl.
Det går dock inte att utesluta att en del nyanser försvinner i relation till
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övriga intervjuer då inte kroppsspråk och mimik har kunnat uppmärksammas. Vid den andra intervjuomgången var samma elev på praktik under stor del av den tiden som jag befann mig på skolan. På eget initiativ
fick hon istället frågorna ställda via E-post och besvarade dem också skriftligt. Av de 24 elever som intervjuades under första intervjuomgången intervjuades 17 av dem vid det andra tillfället. Att inte övriga sju elever intervjuades fanns det olika skäl till. Bortsett från eleven ovan som besvarade
intervjun skriftligt hade två elever bytt skola och en elev hade hoppat av
utbildningen. Vidare påbörjade en elev en kurs i en annan kommun för att
komplettera sin utbildning, men var fortfarande inskriven i sin tidigare
klass. En elev som gick i årskurs två vid det första intervjutillfället och
intervjuades efter eget önskemål var inte aktuell för att intervjuas vid den
andra omgången, då han inte kunde besvara frågor som handlade om att
gå sista året. Slutligen var det en elev som tyckte att det var jobbigt att bli
intervjuad och därför valde att avstå den andra intervjuomgången.
Intervjuerna har varierat tidsmässigt mellan 30 och 70 minuter, med ett
genomsnitt på 43 minuter och har i samtliga fall bandats. I så nära anslutning till intervjutillfället som möjligt, vilket inneburit senare under samma
dag, har varje inspelad intervju genomlyssnats. Anteckningar har då gjorts
gällande intervjuns huvudsakliga innehåll samt elevernas eventuella reaktioner på specifika frågor. Därefter har intervjuerna transkriberats ordagrant efterhand som tiden tillåtit, vilket innebar att de oftast transkriberades i nära anslutning till genomförandet. Som högst förflöt tre månader
mellan tiden för intervjun och den fullständiga utskriften.
Intervjuguiderna38 som legat till grund för intervjuerna är att betrakta
som semistrukturerade. Två av de unga vuxna som hjälpte till med informationsbrevet har också hjälpt till med att formulera intervjufrågorna. Frågorna formulerades med stöd i några övergripande teman, som jag skapat
utifrån studiens syfte. Vi diskuterade sedan tillsammans vilken typ av frågor som de, genom sina erfarenheter av att ha varit elev i särskolan, uppfattade som särskilt angelägna. Härefter skapades en intervjuguide, som
fungerade som en bas vid samtliga intervjuer och som sedan anpassades i
tillämpliga delar till förutsättningarna på de olika skolorna. De anpassningar som har gjorts har byggt på sådant som uppmärksammats under
observationstillfällena som varit att betrakta som specifika förutsättningar
för respektive skola. Det har således varit frågor som rört organiseringen
och undervisningen men också särskilda händelser eller uttalanden, med
koppling till såväl elevernas lärande som sociala relationer. Vid den andra
intervjuomgången har rutinerna kring hur man arbetar med eleverna i års38

Se bilaga 4 och 5.
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kurs fyra för att förbereda dem på vägen ut i yrkes- och vuxenlivet observerats och kommunicerats med personalen innan intervjuerna har genomförts. Även här skapades en intervjuguide som sedan anpassades efter skolornas olika tillvägagångssätt. En del av frågorna till den andra intervjuomgången testades i förväg genom en provintervju39, då även temacirklar
(Thomsson, 2010) testades, vilket sedan också kom att användas vid samtliga intervjuer i andra intervjuomgången. Det innebar att intervjuns övergripande teman: Uppföljning sedan sist, Skoltiden som varit, Sista året och
Om framtiden, skrevs i olika cirklar på ett papper, vilket blev ett sätt att
hålla riktningen och gemensamt fokus under intervjuns gång.
I samband med den andra intervjun fick de elever som ville lyssna på sin
första intervju, vilket innebar ytterligare ett tillfälle att få en fördjupad
insikt i hur eleverna resonerade kring olika frågeställningar. Eleverna fick
lyssna på den första intervjun efter att vi spelat in den andra intervjun. En
del elever har velat lyssna till hela intervjun medan andra nöjt sig med att
lyssna på delar. I samtliga fall har jag suttit tillsammans med eleverna, även
om någon valt att lyssna genom lurar. I de flesta fall har vi trots allt lyssnat
tillsammans. Ett par av eleverna har reagerat på hur de låter på band, men
ingen har reagerat på sina uttalanden, annat än positivt. Flera genom att ge
uttryck för hur mycket kloka saker som de sagt och som de menar att de
fortfarande står för. En elev menade att ett par av de sakerna som hon sagt
vid den första intervjun var sådant som hon stod för och tyckte vid det
tillfället. Samtidigt menade hon att hon mognat i sitt sätt att tänka och
därför utvecklat sitt resonemang, vilket också framgick av den andra intervjun.

Särskild intervjuproblematik
Under senare år har ett par studier genomförts där elever i särskolan har
fått göra sina röster hörda (Frithiof, 2007; Molin, 2004; Szönyi, 2005). De
risker som uppmärksammas när det gäller intervjuer med denna målgrupp
är dels elevernas bristande förmåga att uppfatta och förstå den information
som ges i det initiala skedet, dels risken för att väcka frågor som kan upplevas som känsliga. Ringsby Jansson (2002) gör en sammanställning av den
intervjuproblematik som andra forskare har identifierat och dokumenterat
gällande intervjuer med personer som bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning, vilka kan sammanfattas enligt följande: Alltför abstrakta
frågor, medför korta och fåordiga svar. Otillräcklig bakgrundsinformation,
leder till att inte adekvata frågor kan ställas. Ja-sägande, innebär en tendens till jakande svar oavsett vilka frågor som ställs. Idyllisering, det vill
39
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säga att forskningspersonen besvarar frågorna utifrån hur han/hon önskar
att situationen var istället för hur den är eller att det finns en ovilja eller
rädsla för att kritisera exempelvis personal. Särskilt påtaglig intervjuareffekt, innebär att den intervjuade är angelägen om att svara rätt på frågorna
då de tror att forskaren söker efter ett visst rätt svar.
Ovanstående problemområden motsvarar svårigheter som dokumenterats vid intervjuer med informanter generellt (Kvale & Brinkmann, 2009),
men det är troligtvis än viktigare att uppmärksamma och reflektera över de
här problemen då en intellektuell funktionsnedsättning eventuellt innebär
försvårande omständigheter. Genom att vara införstådd med problematiken och ta den i beaktande minskar risken för att problematiska situationer uppstår. Vidare har den förförståelse som jag erövrat genom mina tidigare erfarenheter av att möta elever i gymnasiesärskolan varit betydelsefull,
liksom den praktiska och teoretiska kunskap på området som mitt tidigare
arbete generarat. Detta har tillsammans med de relationer som skapats till
respektive elev, enligt min bedömning, haft positivt inflytande över intervjusituationerna. Genom att samtliga intervjutillfällen legat i slutet av de
återkommande observationstillfällena har en relation till varje elev först
skapats. Därmed har en viss förståelse för elevers skolvardag växt fram
vilken har kunnat fungera som gemensam plattform vid intervjuerna, vilket
har bedömts minska risken för missförstånd.

Tolkning och analys
I studiens kvalitativa del ligger fokus på att beskriva elevernas erfarenheter
och upplevelser, samt tolka såväl det explicit som det implicit uttryckta för
att nå en fördjupad förståelse. Hermeneutiken, som är en tolkningslära
(Alvesson & Sköldberg, 1994) har fungerat som utgångspunkt vid analysen. En hermeneutisk analysmetod innebär en process, som utgår från
textens40 helhetliga mening för att sedan gå tillbaka till delar av texten,
varefter man återgår till helheten för att se på den i ljuset av den mening
man nått då man tolkat delarna. Syftet med processen är att nå en gemensam och giltig förståelse för texten (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta är
inte detsamma som en strävan om att nå en absolut sanning utan handlar
snarare om att den slutgiltiga tolkningen också är den som är bäst motiverad av stöd i betydande delar av materialet (Gustavsson, 2000a).
Den analytiska processen inleddes redan i samband med att intervjuerna
påbörjades och transkriberades, vilket inte är ovanligt vid genomförandet
av kvalitativa studier (Kvale & Brinkmann, 2009). Det innebar möjlighet
40
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till tydligare fokus under den fortsatta datainsamlingen, dessutom kunde
kompletterande frågor ställas under den andra intervjuomgången. Bearbetningen av materialet har därefter följt de steg som används vid en innehållsanalys med en tolkande ansats. I det första steget har det handlat om
att läsa igenom och lära känna materialet som en helhet. Jag ansluter mig i
det sammanhanget till den syn som innebär att det inte är fråga om att
sätta sin förförståelse åt sidan utan snarare att införliva den som ett medel i
processen (Kvale & Brinkmann, 2009; Skott, 2004). I samband med att allt
material, som genererats under studiens gång såsom intervjuutskrifter och
fältanteckningar, har lästs har också anteckningar gjorts direkt i marginalerna. Detta första steg är en slags öppen kodning (Burnard, 1996) och har
fungerat som en inledande sortering av materialet. I samband med denna
sortering kodades texten i förhållande till samma fenomen eller område
med koppling till olika delar av syftet. Under detta arbete framträdde sex
större gemensamma områden, vilka jag med inspiration från Graneheim
och Lundman (2004) kallat för innehållsområden. Det första innehållsområdet, Gymnasiesärskolan, knyter an till den delen av syftet som syftar till
att nå en ökad kunskap och förståelse för elevernas erfarenheter och upplevelser av skolvardagen. Vidare knyter det delvis an till syftet om att öka
kunskapen om utformningen av gymnasiesärskolans verksamhet. Detta
genom att elevernas erfarenheter och upplevelser i förhållande till den egna
skolans utformning av verksamheten tagits i särskilt beaktande, där såväl
likheter som skillnader mellan skolorna identifierats. Innehållsområdet
delades upp i fem delar genom att varje skola analyserats för sig. Tillsammans bildar de det första huvudområdet, ”Vår skola”, vilket presenteras i
det första resultatkapitlet tillsammans med resultaten från enkäten. Resterande fem innehållsområden knyts till syftet som handlar om att nå en
ökad kunskap och förståelse för elevernas erfarenheter och upplevelser av
särskoletillhörigheten och dess betydelse för dem. De innehållsområdena
fick följande beteckningar: Särskolan, Relationer, Självbild, Sista året och
slutligen Min framtid. Tillsammans bildar de här fem innehållsområdena
det andra huvudområdet som benämns ”Att vara mottagen i särskolan”,
vilket presenteras i det andra resultatkapitlet.
Under det första huvudområdet har både utdrag från intervjuerna och
fältanteckningarna från observationerna på skolorna sorterats i tabeller
uppdelade skola för skola. Huvudsakligen har jag följt den struktur som
Graneheim och Lundman (2004) förespråkar. Det innebär att de olika
intervjucitaten, också kallade meningsenheter, först kondenserats för att
sedan kodas, där de olika koderna ska kunna förstås i relation till sammanhanget samtidigt som det utmärker exempelvis specifika händelser. I
nästa steg har koderna förts samman till kategorier som knyter samman
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flera koder samtidigt som de beskriver essensen av det manifesta innehållet.
Den här processen innebär att en viss tolkning sker i samband med att det
ursprungliga materialet abstraheras, men det är först i samband med att
materialet tematiseras som den underliggande meningen och den tolkande
ansatsen framträder tydligare. Under det andra huvudområdet har intervjucitat med anknytning till varje innehållsområde sorterats i tabeller och
analyserats enligt samma princip.
Analysen har skett i flera steg där det första steget utgör en erfarenhetsnära beskrivning av informanternas uttryckta erfarenheter, uppfattningar
och upplevelser. Under det här första analyssteget mynnade varje innehållsområde ut i tre teman. Genom den ökade abstraktionsnivån gick processen från erfarenhetsnära till en mer erfarenhetsöverskridande tolkning. I
nästa steg av analysen har jag återgått till delarna, det vill säga de enskilda
intervjuerna för att åter analysera dem i ljuset av tematiseringens helhet.
Därefter återgick jag till innehållsområdena för att söka efter gemensamma
betydelser och förståelser för elevernas erfarenheter och upplevelser i förhållande till respektive huvudområde, det vill säga på en erfarenhetsöverskridande nivå. Där de resultat som framträdde också betraktades i relation till tidigare forskning (jämför Gustavsson 2000a). Enligt Gustavsson
(a.a.) är pendlingen mellan det erfarenhetsnära och erfarenhetsöverskridande en naturlig väg att gå och ofta också en förutsättning för att nå en
ökad insikt och förståelse av det studerade som även handlar om att söka
efter alternativa innebörder och meningar utöver det uttryckta. Den här
processen resulterade slutligen i tre övergripande teman samt ett antal subteman för huvudområdet ”Vår skola” och fem temabegrepp för huvudområdet ”Att vara mottagen i särskolan”. I tabell 1 och 2 nedan redogör jag
för processen med exempel på meningsenheter via tematisering till övergripande teman, subteman och temabegrepp.
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Tabell 1. Analyssteg och tematisering för huvudområdet Vår skola.

Från erfarenhetsnära till erfarenhetsöverskridande
Innehållsområden

Exempel på meningsenheter

Initial
tematisering

Söderskolan

”Praktiken är viktigast” ”Skriva sen göra”
”Lärarna vill hjälpa
en” ”Dom lyssnar”
”Inte lärt mig mycket” ”Mycket bråk”
”Roligare i verkstan,
nytta av annat också”
”Lär inte av böcker”
”Får säga vad vi vill
göra” ”Bra lärare”
”Inte så noga med
tider” ”Händer inget
vid skolk”
”Ingen bra plan på
fyraårs” ”Barnsligt”
”Hon förklarar bra”
”Mer allvar där”
”Läser samma saker”
”Mycket bråk, har
blivit grupperingar”
”Bra avskilt” ”Vara
sig själv” ”För få
elever”
”Praktiska övningarna
bäst” ”Oftast för lätt”
”Mer praktik”
”Folk skiter i det”
”Händer inget”
”Miljön spelar roll”
”Lugnt” ”Trevliga
lärare och stämning”
”Kunde vara mer
utmanande” ”Frågar
vad vi vill”
”Betygen överraskande” ”Gör bara”

Teorins och praktikens betydelse
Bemötande och
beröm
Brister och behov

Österskolan

Storskolan

Mittskolan

Friskolan
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Arbetssättens natur
och konsekvenser
Inflytande och motivationsfaktorer
Krav och närvaro

Skolformens kritik
Lärandets främjande
och bristande förutsättningar
Konflikternas konsekvenser
Trygghetens innebörd och konsekvenser
Lärandets främjande
och bristande förutsättningar
Frånvarons faktum
Vikten av miljö och
trivsel
Lärande, utmaningar och inflytande
Oklara krav
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Övergripande
teman
(och
subteman)
Lärandets
förutsättningar
(Praktik i teori
och praktik,
Arbetssätt,
Lärarens
kontra elevens
roll, Förväntningar och
krav)

Trivsel och
samhörighet
(Skolmiljö,
lokaler och
klasstorlek,
Relationer och
stämning)

I skolformens
skugga

Tabell 2. Analyssteg och tematisering för huvudområdet Att vara mottagen i
särskolan.

Från erfarenhetsnära till erfarenhetsöverskridande
Innehållsområden

Exempel på meningsenheter

Initial
tematisering

Särskolan

”Hängde med i tempot i
särskolan” ”Mer stöd”
”Mindre grupp”
”Mindre utmaningar”
”Betygen är inget att
ha” ”Är inte en fullvärdig utbildning”
”Får längre tid på oss”
”Vi fördjupar inte”
”Vill inte heta sär”
”Inte så mycket kompisar” ”Jag är ensam”
”Passar inte i klassen”
”Kompisarna är viktiga” ”Vi kommer att
hålla ihop” ”X har
betytt mycket för mig”
”Dom mobbar oss”
”Skrattar åt oss” ”Säger
jävla särbarn”
”Trevlig och lugn”
”Glad, snäll, omtänksam” ”Allvarlig” ”Arg”
”Blivit bättre” ”Klarar
mer” ”Mognat”
”Inte särskoleklassad
mer” ”För bra för sär”
”Dåligt självförtroende”
”Mycket repetition”
”Rådgivning och möte”
”Närmare arbetslivet”
”Försöka släppa skolan” ”Känns både ock”
”Mycket praktik i år”
”Ska inte leva på socialen” ”X ska hjälpa mig”
”Högsta önskan att ha
eget” ”Inte lönt önska”
”Vill ha jobb, bra lön”
”Ska ha familj och hus”

Balans mellan
förutsättningar
och förmågor

Relationer

Självbild

Sista året

Min
framtid

Särbehandlingens
orättvisor

Övergripande temabegrepp

Medvetenhet

Det snarlika och
det särskiljande
Ensamhet och
olikhet

Trygghet

Relationer av
betydande och
bestående art

Osäkerhet

Kränkningarnas
och konflikternas
faktorer
Att vara eller inte
vara

Uppgivenhet

Ålder och utveckling
Bäst i test eller test
är pest

Beslutsamhet

Förberedelsens tid

Kluvna känslor
Praktik i kubik
Självständighet
kontra beroende
Att drömma eller
glömma
Projekt Svenssonliv
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Under analysen och tolkningsarbetet har också teman förkastats eller reviderats därför att de under processen har kommit att motsägas eller omfattas av något mer än den ursprungliga betydelsen. Ett exempel är kritiken
mot betygen i särskolan som inledningsvis hade sitt eget tema men som
sedan kom att ingå i temat Särbehandlingens orättvisor. Detta därför att
det efterhand stod klart att kritiken handlade om mer än bara betygen.
Snarare rörde det sig om upplevda orättvisor på ett generellt plan med
anknytning till skolformen. Den slutgiltiga tematiseringen har inte heller
varit en linjär process. Samtidigt som tolkningen efterhand bestod i att
elevernas erfarenheter och upplevelser kännetecknades av Medvetenhet,
Trygghet och Osäkerhet framstod deras inbördes relation som något motsägelsefulla. Under arbetet med att gå tillbaka till de enskilda intervjuerna
ytterligare en gång kom de istället att framstå som komplementära, då det
stod klart att elevernas upplevelser inte kan förstås utifrån antingen eller
utan snarare både ock. Däremot framstår en del elevers erfarenheter som
mer dominerade av trygghet medan andras erfarenheter domineras mer av
medvetenhet eller osäkerhet. På samma sätt som det skiljer sig åt i hur
elevers förhållningssätt yttrar sig i form av Uppgivenhet respektive Beslutsamhet.
För att nå en djupare förståelse för de framträdande meningarna har ytterligare ett steg tagits i analysprocessen, detta genom stöd i Layders sociala domänteori (Layder, 1997). Härigenom har jag sökt förståelse för elevernas erfarenheter och upplevelser i förhållande till inverkande faktorer
som beskrivs genom de fyra sociala domäner som bildar teorins grundstenar.

Tillvägagångssätt vid den domänteoretiska analysen
Under analysens inledande tolkningsfaser, som beskrivits ovan, har inte en
explicit teoretisk förankring förelegat även om det relativa interaktionistiska perspektivet genomsyrar hela studien. I det avslutande analyssteget har
däremot Layders domänteori (Layder, 1997) fungerat som ett begreppsligt
ramverk och analysverktyg. Det är teorins bredd, som täcker olika analysnivåer, som möjliggör en fördjupad förståelse för de resultat som framträtt
utifrån elevernas erfarenheter och upplevelser. Samtidigt innebär domänteorins omfattning och bredd gällande mänskligt socialt liv att djupet i analysen riskerar att gå förlorad. Layder har framställt en forskningskarta
(Layder, 1993) som är en förenklad skiss (se figur 2) av det mer utvecklade
schemat över de sociala domänerna (se figur 1). Den bygger på samma
domäner och är tänkt att kunna användas på lite olika sätt i forskningssammanhang. Framförallt som en resurs för pågående forskning där det
empiriska materialet utvecklas teoretiskt, med syfte att tydliggöra det soci-
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ala livets komplicerade sammanhang genom att inkludera såväl en mikrosom makronivå (a.a.).
Utöver exempel på forskningskartans olika användningsområden ges
inte så mycket konkret vägledning i hur den kan användas i analysen. Däremot är Layder (1993) noga med att betona att domänteorin inte ska ses
som ett stängt begreppsmässigt ramverk. Således är den inte tänkt att användas utan flexibilitet då varje forskningsområde genererar specifika
forskningsproblem vilket också analysarbetet måste anpassas till. I figur 2
framgår vilka faktorer inom varje domän som varit av särskild betydelse i
den här analysen. Det är dock viktigt att poängtera att domänerna är nära
relaterade till varandra och de markerade avgränsningarna, som linjerna i
ett schema eller en karta utgör, är inte lika avgränsade i verkliga livet. Avgränsningarna har inte heller varit helt tydliga under analysen vilket överensstämmer med den verklighet som analysen bygger på. Samtidigt har
överlappandet av domänerna varit en komplicerande omständighet under
analysen då det intervjumaterial som analysen bygger på, i form av intervjucitat, har knutit an till mer än en domän. Exempelvis hör en individs
tidigare erfarenheter till den psykobiografiska domänen men eftersom
mycket av det som eleverna berättat om handlar om tidigare erfarenheter,
istället för observerade händelser i realtid, har en annan bedömning behövt
göras. Elevernas erfarenheter av specifika möten, samtal eller relationer till
andra har exempelvis sorterats under de situationsbundna aktiviteternas
domän medan de upplevelser och känslor som de situationerna gett upphov till har sorterats under den psykobiografiska domänen. På samma sätt
har händelser och omständigheter som knyter an till den sociala inramningen respektive de kontextuella resurserna sorterats under de respektive
domänerna. Samtidigt som elevernas åsikter och känslor med anknytning
till de här frågorna sorterats under psykobiografin.
Analysen har skett i flera steg och bygger på samtliga elevintervjuer, där
de intervjucitat som tidigare använts under huvudområdet ”Att vara mottagen i särskolan” använts även här. De fem innehållsområden som definierades under det huvudområdet har i den här analysen haft sina egna tabeller. I varje tabell har elevernas erfarenheter och upplevelser strukturerats i
förhållande till de olika domänerna. För att underlätta möjligheten att se
eventuella likheter respektive skillnader i förhållande till varje skola, vilka
har betraktats som de huvudsakliga sociala inramningarna, har intervjucitaten för samtliga elever på respektive skola sorterats efter varandra. Tabellerna har under analysen sedan lästs både horisontellt och vertikalt. I
den horisontella läsningen har varje enskild elevs beskrivning kunnat läsas
och förstås i förhållande till vilken betydelse olika faktorer inom respektive
domän har och som därmed kan fördjupa förståelsen för elevers olika erfa-
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renheter. I den vertikala läsningen har varje domän för sig, omfattande
samtliga elever, kunnat läsas. Därmed har insikten ökat om vad det är för
faktorer inom varje domän som utgör betydande förståelsegrunder. Avsikten med den här analysen har varit att fördjupa förståelsen för de resultat
som framträtt under den inledande analysen och att därigenom också
binda samman studiens tidigare resultat. Det har handlat om att söka svar
på vilka faktorer som är av betydelse för att förstå elevers medvetenhet,
trygghet och osäkerhet i relation till skolvardagen och tillhörigheten i
särskolan. Vidare har det handlat om att öka förståelsen för elevers förhållningssätt som yttrar sig genom uppgivenhet respektive beslutsamhet,
med stöd i faktorer inom de olika domänerna.

HISTORIA, MAKT

Forskningselement

Forskningsfokus

KONTEXT

Sociala organisationer på makronivå
Skolsystemet utformning, styrdokument,
resursfördelning, funktionshindersynsätt, attityder och fördomar samt
sociala grupper och genusfrågor

SOCIAL
INRAMNING

Mellanliggande sociala organisationer
Skolans organisering, innehåll, lokalisering och lokala kultur, förväntningar
och krav samt hjälp och stöd

SITUATIONSBUNDEN
AKTIVITET

SJÄLVET

Sociala aktiviteter
Kommunikation, möten, skolaktiviteter
och relationer till andra, såsom kamrater, andra elever och personal
Självbild, individens sociala erfarenheter
Individbundna sociala förmågor och
skolfärdigheter, behov av stöd, känslor,
åsikter, tidigare erfarenheter och upplevelser av stöd och bemötande

Figur 2. Layders forskningskarta och de omständigheter, händelser och upplevelser
inom varje domän som haft relevans för analysen (utifrån Layder, 1993, s. 72).
Händelser över tid liksom maktfaktorer utgör också viktiga komponenter i domänteorin och löper därför likt en röd tråd genom de olika domänerna.
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Tillförlitlighet
Validitets- och reliabilitetsbegreppen är omdiskuterade i kvalitativ forskning då de har sitt ursprung i den positivistiska forskningstraditionen. Med
validitet avses en studies giltighet i förhållande till kvaliteten på forskningens data och analys medan reliabilitet eller tillförlitlighet är kopplad till de
metoder som använts under forskningsprocessen och den stabilitet de har
(Denscombe, 2004). Kvale och Brinkmann (2009) menar att begreppet
validitet bör ses ur ett mer utvecklat perspektiv inom kvalitativ forskning
där forskarens kunskapsanspråk är försvarbara till skillnad från absoluta.
Att diskutera kvalitativ forskning i förhållande till valideringsanspråk
ses ofta som en styrka och kan låta sig göras genom att knyta an till den
täta beskrivningen av resultaten som ofta karaktäriserar kvalitativ forskning. Vidare kan den omfattande tid som tillbringats på fältet vara av
värde för forskningens giltighet. Begreppet validitet behöver inte användas
utan kan istället ersättas med andra alternativ som betraktas som relevanta
i förhållande till kvalitativ forskning (Creswell, 2007). Guba (1982) använder exempelvis begrepp som tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet. Gustavsson (2000b) använder dock begreppet validitet, med stöd i
Ricoeurs argument, i förhållande till den hermeneutiska traditionen, men
skiljer på intern och extern validering. Med detta menas att den tolkning
som görs ska vara fri från interna motsägelser men också vara väl underbyggd och ha stöd i den datastruktur som den bygger på. En studies tillförlitlighet knyts ofta till möjligheten att upprepa en studie och nå samma
resultat, vilket ofta beskrivs genom begreppet intersubjektivitet. Att nå
denna form av validering är inte möjligt i en studie med tolkande ansats.
Enligt Gustavsson (a.a.) innebär det inte att intersubjektivitet inte kan
uppnås i forskning som bygger på en tolkande ansats, men det kräver ett
annat förfarande. Det förfarandet bygger på att forskarens förförståelse
tydliggörs för att underlätta läsarens förståelse för den tolkning som gjorts.
Grunden till att uppnå villkoren för intersubjektivitet i tolkningsarbeten
beskriver Gustavsson (a.a.) genom två villkor som behöver uppfyllas. Informationsvillkoret innebär att de mest väsentliga delarna av datamaterialet redovisas för att möjliggöra för läsaren att förstå den tolkning som
gjorts liksom de slutsatser som dras. Det andra villkoret, argumentationsvillkoret, innebär en tydlighet i hur arbetet yttrat sig från data till tolkning.
I det här arbetet har jag strävat efter att öka läsarens möjligheter att förstå
processen och slutsatserna genom att så noggrant som utrymmet tillåtit
redovisa mitt tillvägagångssätt, men också återge delar av de utsagor som
analysen bygger på. Ytterligare ett sätt att öka ett arbetes tillförlitlighet,
som också har viss anknytning till det som redan beskrivits, är att diskutera materialet kontinuerligt under processen (Kvale & Brinkmann, 2009).
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Detta har gjorts i seminarieform i samverkan med andra forskare men
också genom att delar av resultaten presenterats vid konferenser. Vidare
har den pågående analysen kommunicerats med personal på samtliga fem
skolor. På så sätt har slutsatserna utmanats då alternativa förklaringar
tydliggjorts och på så sätt har analysen fördjupats ytterligare.

Etiska överväganden
Studien har godkänts av den regionala etikprövningskommittén i Lund
(Dnr. 2009/574). Det innebär att tillstånd har sökts och beviljats för att
bedriva forskning på människor. Att en studie blivit godkänd i en etikprövning innebär emellertid inte att etiska ställningstaganden, som riskerar
att uppstå under processens gång, inte behöver övervägas.
I studier som involverar människor, inte minst människor som befinner
sig i en utsatt eller sårbar situation, krävs det att forskaren reflekterar över
relevanta etiska aspekter i sammanhanget. Renblad (2003) diskuterar olika
etiska faktorer som är viktiga att ta hänsyn till i studier där forskningspersonerna har bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning. Enligt Renblad (a.a.) är det inledningsvis av vikt att inte underskatta forskningspersonernas förmåga att ge uttryck för sina åsikter och önskemål, även om till
exempel ett outvecklat språk kan ge intrycket av en nedsatt förmåga. Vidare upplevs inte alltid de frågor, som forskaren bedömer som känsliga, på
samma sätt av forskningspersonerna, detta eftersom referensramarna skiljer sig åt. Det går dock inte att bortse ifrån att det kan finnas andra frågor,
vilka forskaren inte bedömer som känsliga, som upplevs på ett sådant sätt
av forskningspersonerna. För att förebygga att den typen av situationer
skulle uppstå i mötet med eleverna på de olika skolorna har personer med
egna erfarenheter av att ha varit mottagna i särskolan, men som inte ingår
studien, fungerat som en referensgrupp. Förutom att de varit behjälpliga i
utformandet av informationsbrevet och kommit med förslag på frågor
inför den första intervjuomgången har också diskussioner förts angående
vilken typ av frågor som kan upplevas som känsliga. Det är framförallt en
person som varit involverad i alla tre stegen och som även ställt upp på en
intervju för att ”testa” frågorna inför intervjuomgång två. I direkt anslutning till den intervjun samtalade vi om vad som kan kännas jobbigt att
prata om med någon utomstående. Framförallt rörde det sig om frågor
kring upplevda individuella svårigheter och själva diagnostiseringen, samt
begreppet utvecklingsstörning. Detta har varit en viktig utgångspunkt och
lett till en hög grad av lyhördhet för vilka begrepp som eleverna valt att
använda och som jag sedan också anammat.
Som forskare är det viktigt att vara uppmärksam på att man ibland får
reda på sådant som inte är relevant för själva studien. Det kräver att fors-
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karen reflekterar över hur hon/han ska förhålla sig till sådan information.
Under ett par intervjuer har eleverna lyft upp upplevelser och händelser
som ligger utanför syftet med studien, uppgifter som bedömts som något
känsliga men inte i sådan omfattning att ett aktivt handlande bedömts som
nödvändigt. Istället har eleverna vid de tillfällena uppmanats att ta kontakt
med någon vuxen i deras närhet som de har förtroende för, såsom exempelvis kurator, skolsköterska eller lärare för att få råd och stöd.
Ytterligare etiska överväganden har utgjorts av det faktum att presentationen av den insamlade empirin krävt omsorgsfull hantering. Anledningen
har varit ambitionen att låta elevernas röster framträda tydligt genom att
delge citat från intervjumaterialet i resultatredovisningen. Samtidigt som
det är viktigt att redogöra för elevernas uttalanden då analys och resultat
bygger på den informationen har vissa delar medvetet utelämnats i resultatredovisningen. Detta för att minimera risken för att aktörerna inom
respektive skola ska kunna identifiera varandra, vilket har varit ett sätt att
uppfylla konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Ytterligare en
strategi för att inte göra elever identifierbara har varit att inte genomgående redovisa resultaten var skola för sig, utan enbart när det gäller erfarenheter och upplevelser av de olika skolornas specifika utformning av
verksamheten. Det här är vidare ett faktum som har kommunicerats med
eleverna inför intervjutillfällena. Att kommunicera innebörden av konfidentialitet med forskningspersonerna är en viktig del av det informerade
samtycket (Kvale och Brinkmann 2009), vilket har gjorts såväl skriftligt
som muntligt. För övrigt har all insamlad data hanterats på ett strikt konfidentiellt sätt för att undvika att någon skola respektive elev ska kunna
identifieras av någon utomstående. Detta genom att avidentifiera elever
och förvara all insamlad data så att det varit oåtkomligt för utomstående.
Liksom konfidentialitetskravet är informationskravet och samtyckeskravet viktiga forskningsetiska principer som innebär att deltagarna ska informeras om innebörden liksom frivilligheten i att delta i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Informerat samtycke innebär att forskningspersonerna
blir informerade om studiens syfte och upplägg samt vilka eventuella fördelar och risker ett deltagande kan innebära och är en förutsättning för att få
genomföra forskning som avser människor (SFS 2003:460). Vem som ska
ge samtycket tydliggörs i lagen och är även något som diskuteras av Kvale
och Brinkmann (2009). Från det att en forskningsperson har fyllt 15 år och
inser innebörden av forskningsdeltagandet är det också personen i fråga
som ska ge sitt medgivande, utöver vårdnadshavaren. I den här studien har
det inte varit aktuellt att be vårdnadshavarna ge sitt samtycke eftersom
samtliga elever som intervjuats varit över 18 år och därmed är vuxna. Det
vore oetiskt att förbigå eleverna till förmån för vårdnadshavarna, även om
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elever som mottagits i särskolan bedömts ha vissa svårigheter. Liksom
andra myndiga gymnasieelever har eleverna inom gymnasiesärskolan rätt
att själva ta beslut kring vårdnadshavarnas involverande i olika skolsituationer. Informationen om studiens genomförande har därför gått till eleverna som sedan själva har fått avgöra i vilken utsträckning de velat informera
eller involvera sina föräldrar. På några av skolorna har allmän information
till föräldrarna om den pågående studien och min närvaro på skolan getts,
på skolans initiativ, genom exempelvis månadsbrev.
Avslutningsvis används alla insamlade uppgifter enbart i forskningssyfte
och uppfyller därmed nyttjandekravet, den fjärde forskningsetiska principen enligt Vetenskapsrådet (2002).
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KAPITEL 5

Organisering av gymnasiesärskolans
verksamhet41
I det här första resultatkapitlet redogörs för de resultat som framträtt i det
empiriska underlaget i form av både den rikstäckande enkäten och den
delen av det kvalitativa intervju- och observationsmaterialet som tillhör
huvudområdet ”Vår skola”. Motivet till att resultaten från de här olika
datainsamlingarna har integrerats i ett gemensamt resultatkapitel är att de
båda ger en bild av organiseringen och innehållet i gymnasiesärskolans
verksamhet, dock ur olika perspektiv. Inledningsvis presenteras grundläggande uppgifter från enkäten avseende respondenterna liksom vilka organisationer de representerar. Det avsnitt som sedan följer, Perspektiv på
undervisningsmodeller42, beskriver olika sätt att organisera verksamheten
på olika skolor men också för enskilda elever. Under det här avsnittet presenteras också de fem skolor som ingår i den kvalitativa datainsamlingen,
och hur deras verksamheter är organiserade. Samtliga avsnitt i det här
kapitlet inleds med att resultat från enkäten presenteras och avslutas med
elevernas perspektiv, i förhållande till skolans organisering och den verksamhet som bedrivs på respektive skola. Resultaten som utgår från elevernas perspektiv återges utifrån faktorer som knyter an till de resultat som
framrätt i enkäten. Utöver det inledande avsnittet om undervisningsmodeller handlar det om Perspektiv på verksamheten, Perspektiv på elever
och personal och avslutningsvis Perspektiv på skolformen.
De resultat som framträtt under analysen av huvudområdet ”Vår skola”
bygger främst på elevintervjuer men kompletteras också av fältanteckningar från de deltagande observationerna. Analysarbetet resulterade i tre övergripande teman: Lärandets förutsättningar, Trivsel och samhörighet och I
skolformens skugga. De temana omfattar olika faktorer och omständigheter, vars betydelse och omfattning framträder på olika sätt och i olika grad
på respektive skola. Utifrån det faktum att huvudområdets teman är olika
mycket framträdande på skolorna presenteras resultaten så att skolorna ges
olika mycket utrymme och tyngd beroende på vilket tema som presenteras.

41

Delar av de resultat som presenteras här, det vill säga de resultat som bygger på
enkäten, har tidigare publicerats i en rapport (Mineur, 2010). Avsikten med den
rapporten var att ge en återkoppling till respondenterna i enkäten, då publiceringen
i form av den här avhandlingen låg långt fram i tiden.
42

Se nedan under rubriken Perspektiv på undervisningsmodeller angående en definition av vad som här avses med undervisningsmodell.
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I det här kapitlet presenteras eleverna med anknytning till sina respektive skolor och har då numrerats. Detta till skillnad från det andra resultatkapitlet, Att vara elev i gymnasiesärskolan, där eleverna presenteras med
fingerade namn. Anledningen till att de fingerade namnen inte används i
det här resultatkapitlet är att det då hade varit möjligt att koppla eleverna
till respektive skola. Därmed hade elevernas konfidentialitet riskerats, då
det på ett par skolor enbart intervjuats en manlig respektive kvinnlig elev.

Respondenter och skolors programutbud
182 respondenter svarade på enkäten, varav nästan hälften är rektorer för
enbart gymnasiesärskolan. Den näst största gruppen, en tredjedel, är rektorer med ansvar för både gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. Förutom
de här två stora grupperna har ca 20 % av respondenterna en annan yrkestitel, såsom exempelvis skolchef, samordnare eller annan befattning. I tabell 3 presenteras fördelningen mellan respondenternas olika yrkesroller43.
Tabell 3. Enkätrespondenternas yrkesroller.

Rektor för Gymnasiesärskolan
Rektor för Gymnasieskolan och Gymnasiesärskolan
Annan roll
Totalt

Frekvens
85

Procent
46,7

60

33,0

37

20,3

182

100,0

Strax över 82 % av dem som besvarat enkäten är ansvariga för gymnasiesärskolor med kommunal huvudman. Det ingår även en del rektorer, 11,5
%, i studien som representerar friskolor, samt en mindre andel om 6,5 %
som ansvarar för skolor som uppges vara landstingsstyrda samt regionoch kommunförbund. 72 % av respondenterna, det vill säga 131, anger att
utbildningen är förlagd på skolor där även gymnasieskolans program erbjuds och är följaktligen fysiskt integrerade. Många av dessa skolor är
stora enheter där gymnasiesärskolans verksamhet utgör en liten del av
43

Trots att inte alla respondenter i enkäten har rektor som sin yrkestitel refererar
jag i avhandlingens övriga avsnitt och kapitel till dem som rektorer. Detta görs för
att det inte ska uppstå någon otydlighet kring vilka respondenter och vilket datamaterial som avses. Rektorer refererar således alltid till den kvantitativa datainsamlingen och elever till den kvalitativa datainsamlingen.
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skolorganisationen. 79 av de 131 skolorna erbjuder såväl studie- som yrkesförberedande gymnasieprogram, liksom gymnasieskolans individuella
program. Övriga 51 gymnasiesärskolor, 28 %, är separata skolenheter som
inte har något uttalat samarbete med gymnasieskolan. Knappt hälften, det
vill säga 24 stycken, erbjuder enbart gymnasiesärskolans individuella program i form av yrkes- och/eller verksamhetsträning. I tabell 4 framgår det
att sammantaget 43 skolenheter har individuella programmet som enda
alternativ. Ytterligare 90 skolenheter erbjuder gymnasiesärskolans individuella program, men i kombination med andra programtyper, vilket innebär att gymnasiesärskolans individuella program är det program som erbjuds vid flest skolenheter, närmare bestämt vid 73 % av de representerade
skolorna.
Tabell 4. Förekomst och fördelning av programtyper i gymnasiesärskolan.

Enbart Nationella program
Enbart Specialutformade program
Enbart Individuella program
Nationella och Specialutformade program
Nationella, Specialutformade
och Individuella program
Nationella och Individuella
program
Specialutformade och Individuella program
Totalt

Frekvens
24
13

Procent
13,2
7,2

43
12

23,6
6,6

43

23,6

20

11,0

27

14,8

182

100,0

Sammantaget finns det åtta nationella gymnasiesärskoleprogram, varav
något eller några erbjuds på strax över 55 % av de representerade skolenheterna. Vidare anordnas specialutformade program på 52 % av skolorna,
vilket innebär att det erbjuds nästintill lika ofta som något av gymnasiesärskolans nationella program. Exempel på specialutformade program som
anordnas är: Samhällsprogram (vid flera skolor med inriktning mot idrott
men även med inriktning mot företagande och ekonomi), Barn- och fritidsprogram, Turism, Friskvård, Teknik, Transport, Trädgård och Fastighet
men även specialutformade program med inriktning mot någon specifik
funktionsnedsättning, såsom exempelvis rörelsehinder eller Aspergers
syndrom. En del har enbart svarat genom att ange programförkortningar
vars innebörder inte varit uppenbara.
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Antalet program som erbjuds varierar kraftigt mellan de olika skolorna,
men som kan avläsas av tabell 5 är det drygt 40 % av skolorna som enbart
erbjuder ett gymnasiesärskoleprogram. I de fallen är det främst individuella
programmet alternativt ett specialutformat program och i en del fall Naturbruksprogrammet som erbjuds.
Specialutformat program har enbart registrerats som ett program trots
att en del skolor erbjuder olika inriktningar. Anledningen till det är att
några av de skolor som erbjuder specialutformade program inte tydliggjort
vilka inriktningar som avses samt hur många olika inriktningar de har44.
Individuellt program har enbart räknats som ett program oavsett om de
har båda inriktningarna, det vill säga yrkesträning och verksamhetsträning
på skolan, vilket är fallet på majoriteten av de skolor som har individuellt
program.
Tabell 5. Antalet gymnasiesärskoleprogram som erbjuds vid skolenheterna.

Antal program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
Totalt

Frekvens
76
43
25
11
9
9
6
1
2
182

Procent
41,8
23,7
13,8
6,0
4,9
4,9
3,3
0,5
1,1
100,0

Det nationella program som erbjuds mest frekvent är hotell- och restaurangprogrammet, som erbjuds på 27 % av skolorna, vilket enligt Skolverkets statistik också är det program som lockar flest elever (Skolverket
2009a). Handels- och administrationsprogrammet är det näst vanligaste
alternativet följt av naturbruksprogrammet. Hantverksprogrammet erbjuds
enbart på 6 % av skolenheterna.

44

Skälet till att inriktningar på specialutformade program inte alltid angetts är att
det var ett svar som efterfrågades som fritextsvar, eftersom det inte var möjligt att
lista fasta alternativ i förväg.
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Perspektiv på undervisningsmodeller
Ett syfte med enkäten har varit att identifiera vilka olika sätt som råder vid
organiserandet av utbildningen och undervisningen i gymnasiesärskolan,
här kallat undervisningsmodeller. Det handlar framförallt om att identifiera i vilken utsträckning alternativa lösningar erbjuds i förhållande till det
som är att betrakta som en traditionell klass, det vill säga där elever i gymnasiesärskolan får sin undervisning gemensamt i en särskild klass. Alternativa lösningar kan exempelvis innebära gruppsammansättningar som bygger på olika samverkansformer mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. Det har tidigare saknats en övergripande bild i riket gällande organiserandet av gymnasiesärskolans verksamhet. Den kunskapen är viktig för
att kunna relatera elevernas erfarenheter av skolvardagen i gymnasiesärskolan till olika undervisningsmodeller. De resultat som framträtt i enkäten har därför fungerat som underlag vid urvalet av skolor till den kvalitativa datainsamlingen. Begreppet undervisningsmodeller har valts som
samlingsbegrepp för de olika lösningar som kunnat identifieras. Ett alternativt begrepp hade kunnat vara undervisningsformer men för att undvika
att det sammanblandas med olika sätt att utforma undervisningen såsom
exempelvis grupparbete eller föreläsningar föll valet istället på undervisningsmodeller. För tydlighetens skull ska det klargöras att begreppet i det
här sammanhanget inte har något att göra med någon särskild pedagogik.
I det här avsnittet presenteras inledningsvis resultaten i enkäten utifrån
den variation på olika lösningar som råder i riket. Det följs av en redogörelse för de motiv som angetts ligga bakom valda undervisningsmodeller.
Därefter presenteras de fem skolor som ingår i den kvalitativa datainsamlingen. Avsnittet fortsätter med en presentation av elevernas perspektiv
på olika undervisningsmodeller, och avslutas med en kort sammanfattning.

Undervisningsmodeller som framträtt i enkäten
Resultaten visar att sex skolenheter, det vill säga drygt 3 %, inte har några
renodlade gymnasiesärskoleklasser alls. Här erbjuds eleverna som formellt
är mottagna i gymnasiesärskolan istället undervisning inom ramen för
gymnasieskolans programutbud, i hälften av fallen i kombination med
utökad praktik. På 105 av skolorna, vilket är närmare 58 %, får eleverna
som är mottagna i gymnasiesärskolan sin undervisning på något gymnasiesärskoleprogram i traditionella särskoleklasser. På 30 av de skolorna, 17
%, erbjuds elever som önskar eller anses behöva det utökad praktik45, vil45

Avser praktik som ges utöver den arbetsplatsförlagda utbildningen, APU:n, (om
minst 22 veckor under fyra år) vilken ges inom ramen för den ordinarie utbildningen.
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ket för en del elever kan innebära att i stort sett hela utbildningen praktikförlagts, medan det för andra kan handla om längre perioder alternativt ett
par dagar i veckan när praktik kontinuerligt kombineras med undervisning.
På 68 av skolorna, 37 %, uppges det att olika lösningar erbjuds för
olika elever. På de skolorna får majoriteten av eleverna hela sin utbildning i
gymnasiesärskoleklasser men det finns också elever som får delar, såsom
exempelvis vissa kurser alternativt i princip hela sin utbildning, inom något
av gymnasieskolans program och/eller i form av utökad praktik. I tabell 6
tydliggörs ovanstående beskrivna fördelning av olika undervisningsmodeller.
Tabell 6. Undervisningsmodeller gällande gymnasiesärskoleverksamhet.

Placering i gymnasieklass
alternativt i kombination
med utökad praktik
Placering i gymnasiesärskoleklass alternativt i
kombination med utökad
praktik
Olika lösningar för olika
elever
Ospecificerat
Totalt

Frekvens
6

Procent
3,3

105

57,7

68

37,4

3
182

1,6
100,0

Som framgår av tabellen är det 68 rektorer som anger att de erbjuder olika,
ibland helt individuella, lösningar för eleverna. Antalet elever som omfattas
av de här olika lösningarna varierar mellan olika skolor men på flertalet
skolor rör det sig om ett fåtal elever.
Det sammantagna antalet elever som rektorerna representerar är strax
över 7000, vilket är detsamma som 75 % av alla elever mottagna inom
gymnasiesärskolan46. De siffrorna är emellertid något i underkant eftersom
nio av rektorerna inte uppgett hur många elever de har i sin verksamhet.
Av de 7000 eleverna uppges sammantaget 488, det vill säga knappt 7 %,
46

Läsåret 2008/09 fanns det 9 339 elever mottagna i gymnasiesärskolan, motsvarande siffra för 2009/10 är 9 412 (Skolverket, 2009b). 2013 har elevantalet sjunkit
till 8 800 elever i gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013b). Att elevrepresentationen i
den här studien är högre än skolrepresentationen genom svarsfrekvensen på 72 %
visar på att bortfallet delvis handlar om skolenheter med få elever.
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av eleverna få delar av sin undervisning inom ramen för gymnasieskolans
utbud, varav 136 elever eller knappt 2 % uppges få det inom gymnasieskolans individuella program. Det framgår inte i vilken utsträckning eleverna
kan betraktas som integrerade, det vill säga att minst halva undervisningstiden ges genom placering i gymnasiegrupp. Enligt de kommentarer som
getts förefaller det främst handla om enstaka kurser eller kursmoment vilket utgör en mindre del av den samlade undervisningstiden. Det gäller dock
inte de 47 elever inom de sex skolenheter där rektorerna uppger att samtliga elever är placerade i gymnasieklass, alternativt i kombination med
utökad praktik, vilket är detsamma som knappt 0,7 % av den representerade elevgruppen i enkäten.
814 elever, närmare 12 %, får sin utbildning i form av utökad praktik.
Även de siffrorna bör beaktas med försiktighet då en del rektorer angett att
det finns elever i den egna verksamheten som får delar eller i princip hela
sin utbildning genom utökad praktik men de har inte angett det faktiska
antalet. Vidare har några rektorer angett att samtliga elever i verksamheten
har utökad praktik. Den typen av svar kan vara den reella verkligheten
men det kan också vara ett resultat av ett missförstånd. Ett missförstånd
som bottnar i att hänsyn inte tagits till rätten om minst 22 veckors arbetsplatsförlagd utbildning under gymnasieåren, som gäller alla elever inom
gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program.

Undervisningsmodeller utifrån olika motiv
De bakomliggande motiven till att eleverna får sin undervisning i traditionella klasser, alternativa gruppsammansättningar eller genom utökad praktik varierar något beroende på vilken lösning det handlar om. Oavsett vilken undervisningsmodell som är aktuell framstår tre olika motivationsfaktorer47 som de mest framträdande.
Rektorerna ombads att uppge sitt första, andra och tredjehandsalternativ. I figur 3 har första till tredjehandsalternativet för de här tre mest frekvent förekommande motivationsfaktorerna slagits samman och presenteras i förhållande till respektive undervisningsmodell.

47

De olika motivationsfaktorer som fanns som svarsalternativ var följande: pedagogiska incitament, ekonomiska faktorer, ideologiska faktorer, lokala politiska
beslut, geografiska aspekter, elevernas önskemål, elevernas förutsättningar, vårdnadshavares önskemål, lärarna inom gymnasiesärskolan har rätt kompetens, lärarna inom gymnasieskolan saknar kompetens samt andra faktorer.
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Figur 3. Främsta motiven i förhållande till val av undervisningsmodell, angivet i
procent, och fördelat på undervisningsmodell.

Pedagogiska incitament uppges vara ett av de viktigaste motiven till varför
respektive undervisningsmodell aktualiserats, men främst gäller det som
motiv till att elever får sin utbildning i traditionella gymnasiesärskoleklasser. Placering i gymnasieskolan alternativt i utökad praktik motiveras däremot i högre grad av elevernas önskemål medan elevernas förutsättningar
också framhävs som en viktig motivationsfaktor, framförallt gällande placering i gymnasieklass. När enbart förstahandsalternativen tas med är det
just pedagogiska incitament, elevernas förutsättningar och elevernas önskemål som är representerade oavsett vilken undervisningsmodell som det
är frågan om. Gällande elever som får delar, alternativt i princip hela sin
undervisning, genom utökad praktik var även lokala politiska beslut och
andra faktorer representerade med någon enstaka procent vardera som
förstahandsalternativ. Att elever får sin undervisning i grupp/klass som
tillhör gymnasieskolan anses, förutom pedagogiska incitament och elevernas förutsättningar och önskemål, enligt ett fåtal rektorer bottna i vårdnadshavares önskemål. När det gäller motivationsfaktorer för placering i
gymnasiesärskoleklass kunde en större spridning urskiljas. Här är samtliga
svarsalternativ representerade men den dominerande faktorn består av
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pedagogiska incitament följt av elevernas förutsättningar och önskemål
men även lokala politiska beslut liksom andra faktorer uppges spela roll.
En del rektorer har utnyttjat möjligheten att genom fritext förtydliga
sina svarsalternativ. Svarsalternativet ”andra faktorer”, som berör elevers
placering i särskild gymnasiesärskoleklass, anges vara gymnasieskolans
organisation och skillnader i programstrukturerna i gymnasiesärskolan och
gymnasieskolan. Vidare menar någon att det egentligen enbart beror på
hävd, medan andra uppger att de strävar efter homogena klassindelningar
och därför görs placeringarna utifrån elevernas behov och begåvning. En
del rektorer uppger att de inte har några alternativ vilket är en konsekvens
av att de är segregerade enheter medan andra uppger att de skapat en verksamhet inom gymnasiesärskolan där flera olika program, av god kvalité,
erbjuds. Inom gymnasiesärskolans egna klasser anses förutsättningarna för
att kunna möta elevernas behov vara goda vilket beror på de anpassningar
som görs och personalens kompetens.
När elever som är mottagna i gymnasiesärskolan får undervisning i
gymnasieklass framgår det av rektorernas svar att det främst handlar om
vissa kurser eller kursmoment. Vidare sker det inte alltid genom att eleverna ingår i vad de benämner som en ”vanlig” gymnasieklass. Enligt enkäten
men även erfarenheter, som bygger på skolbesök, handlar det ofta om
mindre gruppsammansättningar exempelvis tillsammans med elever från
gymnasieskolans individuella program eller elever i gymnasieskolan som
bedömts vara i behov av särskilt stöd. En god social förmåga anses i sammanhanget vara en viktig förutsättning för att det ska fungera. Enligt några
rektorer är den främsta anledningen till att elever väljer bort att få sin
undervisning i en gymnasiesärskoleklass ett aktivt avståndstagande till
särskolan. Ett avståndstagande som bottnar i att elever och vårdnadshavare upplever särskolan48 som utpekande. Elever som tidigare har fått sin
undervisning som grundskoleplacerade uppges ha svårt för att känna en
tillhörighet i gymnasiesärskolan.
Liksom att ovanstående exempel kan tolkas som att en del elever aktivt
väljer bort gymnasiesärskolan, förefaller utökad praktik delvis vara ett val
som är en följd av elevers missnöje med skolsituationen. För en del elever
beskrivs utökad praktik som ett alternativ som kan skapa bättre möjligheter för att i framtiden bli anställningsbara. Arbetsgivares uttalade vilja att
anställa någon elev efter avslutad skolgång uppges vara en anledning till
utökad praktik.

48

Liksom i tidigare kapitel används beteckningen särskolan i kapitlen framöver när
både grund- och gymnasiesärskolan avses.
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Undervisningsmodeller på de fem skolorna
Valet av de skolor som ingår i den kvalitativa datainsamlingen grundades i
ambitionen att låta skolorna spegla variationen av undervisningsmodeller
som beskrivits ovan. Två av skolorna, Söderskolan och Österskolan, valdes
därför att de har blandade undervisningsmodeller, det vill säga olika lösningar för olika elever. Österskolan valdes därför man har utökad praktik
för en del av eleverna, medan eleverna på Söderskolans nationella gymnasiesärskoleprogram samläser med elever som inte är mottagna i gymnasiesärskolan. Mittskolan valdes därför att enstaka elever läser karaktärsämneskurser49 tillsammans med gymnasieskolans elever men också därför att
skolan utmärker sig i förhållande till övriga skolor genom sina avskilda
lokaler och små klasser. Storskolan valdes därför att den, i motsats till
ovanstående skolor, beskrevs som traditionell i den meningen att alla gymnasiesärskolans elever får sin undervisning i särskoleklasser utan samverkan med övriga gymnasieskolan. Skolan är en stor gymnasiesärskola där
ett flertal program erbjuds, med många elever mottagna. Friskolan valdes
främst därför att det är en friskola men också därför att undervisningsmodellen är att betrakta som traditionell samtidigt som samverkan mellan
skolformerna sker i form av gemensamma aktiviteter, vid exempelvis friluftsdagar. Därutöver är det samlade elevantalet på hela skolan litet i förhållande till övriga skolor.
Väl på plats på skolorna har det dock visat sig att organiseringen inte
helt överensstämmer med den beskrivning som rektorn angivit i enkäten.
Det innebär att skolorna i en del avseende har haft mer gemensamt än vad
som inledningsvis framgått. Nedan följer en presentation av skolorna utifrån rådande undervisningsmodell samt hur skolverksamheten i övrigt är
organiserad och lokaliserad. Här framgår exempelvis elevantal liksom vilka
program som erbjuds. Vidare presenteras rektorernas motiveringar till att
verksamheten organiseras som den gör.
Söderskolan
Söderskolan ligger i en medelstor kommun i södra Götaland. Det är en stor
skola, med drygt ett par tusen gymnasieelever. Skolan består av en huvudbyggnad där en äldre byggnad är sammanlänkad med en ny skolbyggnad. I
huvudbyggnaden finns förutom undervisningslokaler även skolmatsal,
bibliotek och rektorsexpeditionerna. Dessutom finns det flera andra
huskroppar där olika delar av skolverksamheten är inrymd i anpassade
lokaler. På skolan erbjuds samtliga nationella gymnasieprogram och ett
49

Innebär de ämnen som sätter karaktären på respektive program. Som synonym
till karaktärsämnen används beteckningen yrkesämnen.
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flertal av gymnasiesärskolans nationella program såsom exempelvis hotelloch restaurangprogram (HR) och fordonsprogram (FP), vilka är de två
program som har följts i studien. Sammantaget fanns det när datainsamlingen påbörjas 70 elever mottagna i gymnasiesärskolans verksamhet.
Eftersom eleverna i årskurs tre är utspridda i olika klasser valdes de två
klasser ut där det går flest elever i årskurs tre. Dessutom gjordes urvalet
utifrån ett visst genusperspektiv, då de tre manliga eleverna läser fordonsprogrammet och de två kvinnliga eleverna läser hotell- och restaurangprogrammet.
Undervisningsmodellen är att betrakta som ”blandad”. På den här skolan samläser eleverna i gymnasiesärskolan på olika sätt med andra elevgrupper såsom programinriktat individuellt val50 i gymnasieskolan. Undantaget är eleverna som tillhör gymnasiesärskolans individuella program,
varav majoriteten undervisas i traditionella särskoleklasser. Vid tiden för
datainsamlingen fanns det likväl enstaka elever från de klasserna som läste
yrkesämnen tillsammans med elever från gymnasiesärskolans nationella
program och elever från programinriktat individuellt val. Elever i gymnasiesärskolan som kan och vill samläser även yrkesämneskurser tillsammans
med nationellt treårigt program. Detta innebär att klasserna inte är statiska
och att antalet elever i klassen skiftar under veckans olika dagar. Även om
det finns 15 elever på klasslistan är det faktiska antalet elever under lektionerna således alltid lägre än så. En omständighet som också är beroende
av mängden praktik, då det visade sig att många elever också har utökad
praktik. Samtliga elever som ingår i studien har praktik två till tre dagar i
veckan och därmed begränsad tid för exempelvis kärnämne. De kvinnliga
eleverna som har praktik två dagar i veckan har en kärnämnesdag och två
hela dagar med yrkesämne, dagar som de tillbringar i köket. En av dem
läser, vid studiens start, yrkesämnena tillsammans med gymnasieskolans
hotell- och restaurangprogram och tillbringar således de dagarna i deras
kök istället. Under sitt sista läsår av gymnasietiden väljer emellertid eleven
ifråga att återgå till gymnasiesärskolans lektioner i yrkesämnena. De har en
yrkesämneslärare, som också är klassföreståndare för klassen, och en kärnämneslärare samt en assistent knuten till klassen. Assistenten följer gruppen och fungerar som ett stöd såväl i köket som under kärnämneslektionerna.

50
Programinriktat individuellt val innebär att elever som inte är godkända enligt
vad som krävs för nationellt program läser en utbildning inriktad mot ett nationellt
yrkesprogram och antas på nationellt gymnasieprogram om eller när behörighet
uppnås.
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Två av de manliga eleverna läser inte kärnämne alls och har inte gjort
det på ett par år eftersom de är på praktik tre dagar i veckan och har yrkesämne i verkstan resterande två dagar. Den tredje av de manliga eleverna
har däremot kärnämne en halvdag i veckan då han har praktik två och en
halv dag i stället för tre. Kärnämnessalen ligger i direkt anslutning till verkstan och här finns också alltid kärnämnesläraren på plats, medan tre personal arbetar i verkstadsmiljön.
Enligt rektorn är det inte diagnoser som styr huruvida man ges extra
stöd utan stöd ges också till elever som inte är mottagna i gymnasiesärskolan genom det samarbete som sker mellan de olika skolformerna. På skolan
används beteckningarna fyraårigt nationellt respektive individuellt program istället för gymnasiesärskolans nationella och individuella program.
Rektorn är mer än nöjd med den verksamhet som bedrivs på skolan och
anger att den främsta anledningen till den undervisningsmodell som råder i
verksamheten är pedagogiska incitament. Att inte alla elever ingår i en mer
inkluderande verksamhet beror enligt rektor främst på att kompetensen för
att möta alla elever saknas bland lärare utanför gymnasiesärskolan. De
motivationsfaktorer som anges till att ett flertal av eleverna har utökad
praktik är pedagogiska incitament liksom elevernas önskemål och förutsättningar.

Österskolan
Österskolan ligger i en större stad i östra Götaland. I kommunen har man
en sammanhållen särskola från förskoleklass upp till gymnasienivå. Gymnasiesärskolan återfinns inom samma geografiska område som övriga
gymnasieskolor, där de olika skolenheterna ligger vägg i vägg men utgör
separata rektorsområden. Skolan består av flera olika huskroppar där eleverna har kärnämneslokaler och cafeteria i en del, vilket är en byggnad
som delas med gymnasieskolans nationella omvårdnadsprogram, som dock
har sina egna lokaler. Idrott och matsal ligger i en gemensam byggnad och
strax intill återfinns verkstad och bildsal i en egen byggnad. I den byggnaden huserar också gymnasieskolans nationella fordonsprogram men lokalerna för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är åtskilda.
Undervisningsmodellen som råder på skolan är blandad. Förutom de
traditionella särskoleklasserna, som består av tre olika specialutformade
program samt gymnasiesärskolans individuella program, finns det på skolan också samundervisningsgrupper. I de klasserna får elever som är mottagna i gymnasiesärskolan sin utbildning tillsammans med elever från
gymnasieskolans individuella program och de grupperna håller till i en
egen skolbyggnad. Dessutom finns det elever som är mottagna i gymnasiesärskolan men som tillsammans med elever från gymnasieskolans individu-
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ella program går en utbildning som i hög utsträckning är arbetsplatsförlagd. Om eller när de eleverna befinner sig i skolan, för att läsa kurser som
de har behov av i sin yrkespraktik, befinner de sig oftast i lokaler som är
belägna cirka en mil ifrån övriga gymnasieenheter.
När datainsamlingen påbörjas finns det 80 elever som är mottagna i
gymnasiesärskolan. I studien ingår sex elever varav fyra av dem går i
samma klass med inriktning mot trä och teknik. En klass som vid datainsamlingens start består av åtta elever men senare kom att öka till tio. En
annan av eleverna, den enda kvinnliga eleven från den här skolan, går en
utbildning med inriktning mot media, tillsammans med fem andra elever.
Den sista eleven går en utbildning som är arbetsplatsförlagd och är därför
ute på en arbetsplats de flesta dagarna i veckan, vilket gäller för ytterligare
åtta elever som är mottagna i särskolan.
Under elevernas sista år i gymnasiesärskolan har de manliga eleverna
praktik i upp till fyra dagar per vecka. Det innebär att de inte har några
kärnämnen alls. Även under tidigare år har eleverna haft längre perioder
med praktik två till tre dagar i veckan, vilket för en del har inneburit att de
enbart haft yrkesämnen under de här perioderna. Detta har således gällt
även de elever som inte går den utbildning som i stort sett helt är arbetsplatsförlagd. Den kvinnliga eleven som ingår i studien har praktik under ett
par dagar i veckan vid det sista observationstillfället. Enligt egen utsaga har
hon haft ett par olika praktikplatser tidigare år, men de har varit få och
kortvariga.
De beteckningar som används för gymnasiesärskolans program är förkortningar av de specialutformade programmens olika inriktningar. Rektorn uppger sig vara mycket nöjd med gymnasiesärskolans verksamhet. Att
utökad praktik används som pedagogisk metod för ett flertal elever på
skolan motiveras främst med att detta också är elevernas önskemål samtidigt som det bygger på deras specifika förutsättningar.

Storskolan
Storskolan ligger i en större svensk kommun i norra Götaland. På skolan
går det ungefär 900 elever tillhörande gymnasieskolan och vid studiens
start är det 100 elever som är mottagna i gymnasiesärskolan. Skolan är
byggd på 80-talet och består av flera olika huskroppar.
På skolan finns förutom gymnasiesärskolans sex specialutformade, nationella och individuella program olika nationella yrkesprogram tillhörande
gymnasieskolan. De studieförberedande gymnasieprogrammen, som exempelvis samhällsprogram och naturvetenskapligt program, ges däremot på
en annan gymnasieskola i kommunen.
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Vid datainsamlingens start finns det många elever inom gymnasiesärskolan som går i årskurs tre. Därför väljs det program ut där flest av dem går.
Det är ett specialutformat omvårdnads- och serviceprogram med 19 elever
i klassen, varav fem stycken går i årskurs tre. I klassen finns enbart en
manlig elev men eftersom han inte går i årskurs tre ingår enbart kvinnliga
elever från den här skolan i studien. Sammantaget har sex personer intervjuats eftersom en elev i årskurs två har intervjuats tillsammans med en av
eleverna från årskurs tre, detta efter önskemål från dem båda.
De två karaktärsämneslärarna är också klassföreståndare för klassen
medan mentorskapet är fördelat så att lärarna, inklusive kärnämneslärarna, har ansvar för några elever var. Under några lektioner i veckan finns
också en assistent på plats i klassen.
Enligt rektorn är undervisningsmodellen traditionell då eleverna får sin
undervisning i gymnasiesärskoleklasser. Väl på skolan visade det sig att en
del elever också läser vad man kallar baskursen. Det är en utökad kurs i
kärnämnena som innebär att elever i gymnasiesärskolan ges möjlighet att
läsa upp godkända betyg från årskurs nio och även godkända betyg i gymnasieskolans A-kurser i kärnämnena. Några av eleverna som gör detta
kommer från den klass som ingår i studien, varav två av dem också ingår i
studien. Dessutom visar det sig finnas enstaka elever i gymnasiesärskolan
som läser någon yrkesämneskurs tillsammans med gymnasieskolans omvårdnadsprogram och barn- och fritidsprogram. En av eleverna som ingår i
studien har tidigare läst ett par olika kurser där. Det innebär att eleverna
går ifrån sin ordinarie undervisning oavsett vilket ämne de egentligen skulle
ha haft eftersom de här kurserna ges prioritet.
Ett par av eleverna som intervjuats har under datainsamlingsperioderna
praktik två till tre dagar per vecka under längre sammanhängande perioder. Övriga elever har haft förhållandevis lite eller i stort sett ingen praktik alls under sin gymnasietid. Den praktik som väl blivit av har enbart
varat i några dagar, eftersom eleverna inte trivts. Under andra intervjuomgången då eleverna går sitt sista år i gymnasiesärskolan har dock fler av
eleverna fått utökade praktikmöjligheter.
På skolan använder man sig av beteckningarna fyraårsprogram respektive treårsprogram istället för program inom gymnasiesärskola och gymnasieskola. Rektorn uppger sig vara mer än nöjd med skolans verksamhet och
anger att den främsta anledningen till den undervisningsmodell som råder i
verksamheten är pedagogiska incitament. Att eleverna som är mottagna i
gymnasiesärskolan inte ingår i en mer inkluderande verksamhet beror enligt rektor främst på att kompetensen för att möta de eleverna saknas
bland lärare utanför gymnasiesärskolan. Det är lärarna inom gymnasiesärskolans verksamhet som anses ha den rätta kompetensen.
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Mittskolan
Mittskolan ligger i en medelstor kommun i sydöstra Götaland. Det är en
relativt stor gymnasieskola med strax över 1000 elever. Antalet elever som
är mottagna i gymnasiesärskolan uppgår till 35 vid datainsamlingens start.
Det finns tre specialutformade gymnasiesärskoleprogram, inriktade mot
Livsmedel, Fordon och snickeri samt Samhälle. Förutom gymnasiesärskolans program ges elva nationella gymnasieprogram på skolan, samt ett
specialutformat program och slutligen individuella programmet.
Gymnasiesärskolans lokaler är placerade i en egen byggnad, bortsett
från den ena verkstaden som ligger i samma byggnad som fordonsprogrammets verkstad. I den byggnaden finns också en cafeteria som drivs av
några av gymnasiesärskolans elever. Vidare utnyttjas ett av restaurangköken som är lokaliserad i den stora skolbyggnaden, där även matsalen återfinns. För övrigt rör sig eleverna i gymnasiesärskolan nästan uteslutande i
sina egna lokaler, där alla klasser har sina klassrum, dessutom finns här
musikrum, bildsal, datasal, två köksmiljöer, en verkstad och ett större uppehållsrum. Två av de kvinnliga eleverna som ingår i studien går en inriktning mot livsmedel och övriga två, en manlig och en kvinnlig elev, går fordon- och snickeriinriktningen. Eleverna är fördelade i små klasser så att det
inte är mer än sex elever i någon klass. I en av klasserna har eleverna lite
större svårigheter i skolarbetet och enligt personalen skulle några av de
eleverna kunnat tillhöra yrkesträningen, som dock inte fanns på skolan vid
datainsamlingens start.
Samtliga elever i gymnasiesärskolan har sin placering i någon av särskoleklasserna men det finns enstaka elever som tagit någon karaktärsämneskurs tillsammans med en klass i gymnasieskolan. Två av de eleverna som
ingår i studien gjorde detta under första året som datainsamlingen pågick
men valde sedan att inte fortsätta ta någon sådan kurs. Skolans undervisningsmodell definierades inledningsvis som blandad, även om det gällde ett
fåtal elever. Efter att de elever som tog kurser tillsammans med gymnasieskolans elever valde att avstå från detta framstod undervisningsmodellen
på skolan snarare som traditionell.
En dag i veckan har eleverna kärnämne medan övriga dagar ägnas åt karaktärsämnen men också åt idrott, data och tillval. Under kärnämnesdagarna är eleverna indelade i olika ämnesdifferentierade grupper, som emellertid inte är statiska. Eleverna är i olika grupper beroende på om de har
svenska, engelska eller matematik, medan man har So/No i sin egen klass.
Enligt personalen har eleverna minst 22 veckors praktik under sin gymnasietid. De första veckorna, förlagda i årskurs ett och två, är vad man
kallar upplevelsepraktik då eleverna har möjlighet att sondera terrängen
och skapa sig en bild av olika arbetsplatser och yrken. Under årskurs tre
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och fyra är praktiken mer riktad och under sista året får eleverna gärna
vara ute mer på praktik, särskilt om man hittat en praktikplats som kan
leda till någon form av sysselsättning efter studenten. Enligt eleverna har de
dock haft mindre praktik än vad de borde ha haft under sina första tre år
på gymnasiet.
På skolan använder man sig av beteckningen fyraårigt program istället
för gymnasiesärskolans program. Rektorn uppger sig vara nöjd med den
verksamhet som de bedriver. Att eleverna som tillhör gymnasiesärskolan
nästan uteslutande får sin undervisning i mindre särskoleklasser är enligt
rektor främst en konsekvens av lokala politiska beslut men är också beroende av elevernas förutsättningar, liksom att det finns pedagogiska incitament för att bedriva verksamheten på detta sätt.

Friskolan
Friskolan ligger i en större kommun i Svealand. Den här skolan skiljer sig
från de övriga skolorna genom att den är en friskola. På skolan går det
cirka 250 elever varav 15 elever, vid studiens start, är mottagna i gymnasiesärskolan och av dem är det fem elever som intervjuats. Samtliga program
som ges är specialutformade varav gymnasiesärskolans elever, som går i
samma klass, går en inriktning mot kost och matlagning. Skolan ligger
utanför tätorten vilket innebär begränsade kommunikationsmedel för att ta
sig till och från skolan. Detta påverkar elevernas schema som måste anpassas till de bussar som går till och från skolan. Eleverna har sitt eget hemklassrum med tillhörande grupprum på översta våningen i ena änden av
skolhuset, som består av en äldre gårdsbyggnad. För övrigt utnyttjar eleverna samma lokaler, även uppehållsrum, som skolans övriga elever. Klassen har två klassföreståndare och en klassassistent. Därutöver möter eleverna många andra lärare under skolveckan som undervisar klassen i exempelvis idrott, kommunikation och religion, lärare som annars främst
undervisar eleverna i gymnasieskolan.
När datainsamlingen på skolan påbörjas har eleverna i årskurs fyra, sedan en tid tillbaka, sitt eget schema vilket innebär att hela klassen inte har
så mycket gemensam undervisning. Det beror främst på att årskurs fyra
eleverna är många i förhållande till resten av klassen. Dessutom är det flera
av de eleverna som, enligt personalen, tar avstånd ifrån alternativt försöker
dölja särskoletillhörigheten för omgivningen. Enligt personalen har sådana
omständigheter en tendens att ”smitta av sig” på de andra eleverna och
därför har det utgjort ytterligare ett argument för att dela klassen. Enligt
personalen är det en del elever som söker till skolan för att föräldrarna och
de själva ska kunna säga att de går på en friskola. Detta eftersom skolan
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inte i första hand kopplas samman med gymnasiesärskoleverksamhet utan
snarare med att det är en friskola med särskilda inriktningar.
Undervisningsmodellen på skolan är traditionell. Eleverna läser inte kurser tillsammans med övriga elever på skolan, däremot har de alltid friluftsdagar och andra arrangemang gemensamt med övriga elever på skolan.
Rektorn uppger sig vara nöjd med den verksamhet som de bedriver för
elever som är mottagna i gymnasiesärskolan. De faktorer som motiverar
att gymnasiesärskolans elever får sin undervisning i en särskoleklass är
pedagogiska incitament samt elevernas förutsättningar. Dessutom menar
rektorn att ett samarbete försvåras av att gymnasiesärskolans specialutformade program inte är utformat på samma sätt som gymnasieskolans.
Den beteckning som används för gymnasiesärskolans program är en förkortning av namnet på inriktningen, vilket även gäller för gymnasieskolans
inriktningar.

Undervisningsmodeller ur elevernas perspektiv
För eleverna på skolorna är organiseringen av skolans verksamhet av betydelse för hur de erfar sin skolvardag. Bland annat utifrån den undervisningsmodell som råder. Ett av temana under huvudområdet ”Vår skola” är
Lärandets förutsättningar. Under det temat omfattas resultat angående de
förutsättningar för elevers lärande och utveckling, som skolans verksamhet
genom organisering, innehåll och utformning ger. En av de mest utmärkande skillnaderna mellan elevers erfarenheter av skolvardagen har under
analysen visat sig ha anknytning till omfattningen av praktik, vilket knyter
an till resultaten i enkäten om olika undervisningsmodeller. I det här avsnittet fokuseras därför inledningsvis elevernas erfarenheter och upplevelser
av skolans praktiska verksamhet. Erfarenheterna som presenteras här utgår
företrädesvis från elever på Söderskolan och Österskolan eftersom det är
på de två skolorna som den praktiska verksamheten är mest omfattande.
Det innebär inte att praktiken är obetydlig för elever på de andra skolorna,
snarare handlar det om att annat i skolvardagen ges ett större utrymme och
därmed förskjuts också elevernas fokus exempelvis i samband med att
alternativa undervisningslösningar erbjuds. Elevers erfarenheter av alternativa lösningar i undervisningen utgår från elever på Storskolan, Söderskolan och Mittskolan. Det andra temat under huvudområdet ”Vår skola” har
fått beteckningen Trivsel och samhörighet. Det temat omfattas i sin tur av
olika faktorer. Utöver relationer till andra handlar det om den fysiska
skolmiljön. Även om detta beskrivits som betydelsefullt bland elever på alla
skolor är det bland elever på Mittskolan och Friskolan som erfarenheter
med anknytning till skolans fysiska lokalisering och miljö har varit särskilt
uttalade.
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Undervisningsmodeller – om lärandets förutsättningar och betydelsen
av praktik
Elever på Söderskolan och Österskolan beskriver sina erfarenheter av skolvardagens förutsättningar utifrån de undervisningsmodeller som råder där,
vilket framförallt innebär utökad praktik. Detta handlar företrädesvis om
de manliga eleverna som har gemensamt att mycket av deras tid tillbringas
i verkstadsmiljö. För de manliga eleverna på Söderskolan är praktisk skolverksamhet i stort sett elevernas hela skolvardag. Detta eftersom praktiken,
det vill säga det som officiellt kallats APU51 utgör en stor del av elevernas
hela gymnasieutbildning. APU kombineras med ytterligare praktisk verksamhet genom den tid som eleverna befinner sig i skolans verkstad. Något
som har lett till att en del elever läst ett begränsat antal timmar kärnämne
då de främst har läst kärnämne under gymnasietidens första år. För en del
av de manliga eleverna på Österskolan har förutsättningarna varit likartade då även de har kombinerat två dagar i veckan i skolans verkstadsmiljö
med längre APU perioder om två till tre dagar i veckan. För de kvinnliga
eleverna på Söderskolan är förutsättningarna liknande, bortsett från att de
inte lika ofta befunnit sig på praktik tre dagar i veckan, utan snarare två,
eftersom en dag i veckan avsatts för kärnämnen under större delen av deras
gymnasietid. Den kvinnliga eleven på Österskolan skiljer sig i sammanhanget från övriga av de här eleverna då hon haft begränsat med praktik.
Eleverna på de här två skolorna har det gemensamt att de beskriver
praktik liksom praktisk undervisning som en viktig förutsättning för deras
lärande. Enligt eleverna innebär all den praktik de får sig tillgodo möjligheter att utveckla praktiska färdigheter, framförallt enligt eleverna i verkstadsmiljöer. Något som anses vara en viktig förutsättning för en framtida
anställning. Enligt eleverna handlar det också om hur man förvaltar sina
praktikperioder.
I: Jag tänker på praktiken och sådär?
E: Nja på praktiken har man ju för att se om man kan få jobb
I: Ja
E: För att visa verkligen vad man kan

51

Under de fyra gymnasieåren ska eleverna i gymnasiesärskolan ha minst 22 veckors arbetsplatsförlagd utbildning, APU. För en del elever omfattas den faktiska
APU:n av många fler veckor och för andra elever blir det färre veckor. I nya gymnasiesärskolan, från och med höstterminen 2013, benämns det istället som arbetsplatsförlagt lärande (APL) men kommer liksom tidigare att omfatta minst 22 veckor. Här använder jag begreppet praktik som synonym med APU då praktik ofta är
den beteckning som används på skolorna.
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I: Mm
E: Det brukar jag göra från början vilken praktikplats jag än kommer till,
man ger allt man har och det kvittar om man inte kan det för då frågar man
liksom så och sen ändå gör man det tills man lär sig det (Elev 1, Söderskolan).

Betydelsen av att göra sitt yttersta under praktikperioderna är något som
återkommande betonas av eleverna. För att förstå elevernas inställning är
det synsätt som skolans personal företräder betydelsefullt. Som framkommit i enkäten framhäver rektorerna att det finns pedagogiska incitament
för utökad praktik. Samtidigt betonar lärarna praktikens betydelse i kontakten med eleverna. I samband med praktikperioderna beskriver eleverna
att de även fått bekräftat att praktiken fungerar som en viktig förutsättning
för deras framtida möjligheter till en anställning.
E: Och sen chefen han liksom sa det jag skiter vad ni har för betyg bara ni
visar att ni kan jobba så får ni sommarjobb också
I: Ja
E: Och då fick man ju också ett lyft liksom att amen nu måste jag visa vad
jag kan (Elev 2, Österskolan).

I de fall då eleverna får beröm, uppmuntran eller indikationer på att praktiken kan leda till något mer ökar också deras motivation till att utföra ett
gott arbete. Förhoppningar om förlängd praktik alternativt någon form av
framtida anställning är också något som skolans personal betonar i kontakten med praktikplatserna, framförallt under elevernas senare skolår. I
en del fall har det också lett till sommarjobb, i synnerhet bland eleverna på
Österskolan. På Österskolan har personal tidvis anställts med uppdrag att
fungera som handledare åt en grupp elever under deras praktikperiod.
Något som man på skolan menar har ökat elevernas möjligheter att
komma ut på en givande praktikplats, med ”riktiga” arbetsuppgifter.
När eleverna är inne på skolan råder det enligt lärarna en strävan mot
att skapa autentiska praktiksituationer även i den miljön. På Söderskolan
görs det genom att en del arbete utförs på bilar alternativt traktorer eller
andra motorfordon som tillhör skolan. Det arbetet utmärks av att det är
ett jobb som behöver bli gjort och som därför måste bli klart inom en viss
tid. Arbete utförs tidvis också på privata bilar däribland elevernas egna.
E: Liksom du kan ju ta hit din egen bil och polera den så har du gjort den
kursen, du kan nästan göra allt på din egen bil som har med skolans kurser
att göra så det är ju rätt bra (Elev 1, Söderskolan).
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De kurser som ingår i elevernas utbildning ställer krav på att kursmål avseende olika moment ska uppnås. Att eleverna får tillgång till reella objekt
ökar känslan av att uppgiften är meningsfull, då det leder till ett konkret
resultat. Detta till skillnad från rena övningsobjekt där det som skapats och
satts ihop av en elev plockas isär av en annan, vilket emellertid också förekommer i en del kurser då det inte är möjligt eller lämpligt att träna på alla
arbetsuppgifter på en fungerande bil. När eleverna får möjlighet att utföra
arbetet på egna bilar innebär det också en personlig vinst för dem vilket
ökar deras motivation ytterligare.
Förutom APU och den praktiska verksamhet som eleverna på Österskolans trä- och teknikinriktning har i skolans verkstad fungerar eleverna periodvis som skolans vaktmästare. Det innebär att annan personal på skolan
kontaktar verkstadslärarna då det är något på skolan som behöver åtgärdas. Eleverna beger sig då ut på skolan, i sällskap med någon av lärarna,
för att åtgärda saker på plats, medan annat tas med till verkstan.
E: Ja vi är lite som vaktmästare här på skolan så det kan vara lite allt möjligt
I: Vad tycker du om det att agera vaktmästare, är det bra?
E: Ja, man lär sig ju lite, ibland kan det vara tråkigt och lite så men det funkar (Elev 3, Österskolan).

Beskrivningen ovan indikerar att det här sättet att utforma den praktiska
verksamheten i skolan inte ger upphov till en uteslutande positiv inställning
bland eleverna, även om det kan fungera som ett lärandetillfälle. Andra
elever säger sig inte ha reflekterat över vad de tycker om det utan beskriver
det som ett moment bland andra praktiska moment i skolan.
Trots skolornas strävan om att skapa autentiska praktiksituationer i
skolan så skiljer sig elevernas inställning och uppfattning om det praktiska
arbetet i skolan i jämförelse med det praktiska arbetet under APU:n.
I: Ja men är det bra med sådana uppgifter så att man känner att det är ”på
riktigt” när man gör sådant som måste fixas?
E: Ja lite grann, men man känner mer sådär när man är på praktiken
I: Då är det på riktigt?
E: Ja då är det mer på riktigt eller vad man säger (Elev 3, Österskolan).

Elevernas syn måste sättas i relation till de skillnader som råder i skolan i
förhållande till APU:n. Ett sådant exempel är att den tid som avsätts för en
uppgift ofta är mer flexibel i skolan och skiljer sig från de krav som ställs
på APU platserna. Ytterligare ett exempel är att det i skolan tidvis händer
att lärarna tar över och avslutar arbetet i högre grad än vad som varit av-
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sett från början. Inte sällan får detta till följd att elevernas ansträngningar
ökar under praktiken, medan de antar en mer avslappnad attityd till arbetet i skolan.
P: Ibland ger man inte allt här i skolan heller liksom men ibland är man lite
trött och seg, men på praktiken så vet man att jag måste ge järnet liksom
(Elev 2, Österskolan).

Beskrivningen ovan visar att det finns ett visst utrymme för att anta en mer
avslappnad inställning till skolarbetet och därmed inte alltid göra sitt yttersta. Elevernas uppfattning har också ett tydligt samband med de signaler
som skolan ger, genom betoningen av praktikens betydelse. Även om inte
lärarna uttryckligen ger eleverna klartecken till att inte anstränga sig i skolan beskriver många lärare att en del elever kan behöva denna typ av andrum. Inte minst är detta fallet för en del av de elever där skolarbetet kombineras med en regelbunden praktik under en längre period.
Ytterligare en faktor av vikt för att förstå elevernas betoning av praktikens betydelse är det faktum att de fått klart för sig att praktikbetygen
anses vara mer värdefulla än skolbetygen.
I: Ja, vad är det du kommer att ha nytta av då?
E: Ja det är dom arbete jag har varit på
I: Dina…?
E: Omdöme och recensioner och sådant där
I: Ja…
E: Det är det som blir grejen och visa upp på arbetsförmedlingen för att få
jobb och sådant (Elev 1, Österskolan).

Betoningen på praktikens betydelse får en del följder för händelser i
skolan. På Österskolan är det exempelvis vanligt att elever kommer försent
till lektionerna liksom att lektionerna startar sent. Något som är otänkbart
under APU:n.
I: När man är på praktiken och så, det här med att hålla tider är det något
som dom är noga med på praktiken?
E: Ja alltså så länge man sköter tider och sköter sig på jobb och gör det som
man blir tillsagd så brukar det inte vara några problem
I: Jag tänker här i skolan det här med tider, hur noga är det här, idag verkade det inte så noga?
E: Nej vi brukar dra med så där en tio minuter så (Elev 2, Österskolan).
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Att eleverna sällan uppmärksammas på vikten av tidhållningen i skolan
innebär en bekräftelse på att det inte är lika viktigt i skolan som i arbetslivet. Elevernas inställning till skolan som mindre viktig fungerar också som
ett argument för att fästa mindre vikt vid de teoretiska ämnena. Det innebär en utmaning för kärnämneslärarna att förmå eleverna att göra något
på deras lektioner, under de perioder eleverna har kärnämne.
En av eleverna har tidningen med sig och sitter och bläddrar i den när lektionen ska börja vilket läraren ger beröm för. Läraren säger att det inte har
blivit så mycket med tidningsläsning när den eleven varit på praktik. För övrigt har läraren svårt att få komma till tals eftersom alla de andra eleverna
är involverade i en livlig diskussion och nästintill pratar i munnen på
varandra. Läraren försöker få deras uppmärksamhet genom att vifta med
armarna och säga ”ho ho” och ”god morgon”. Läraren provar också med
att klappa i händerna och höja rösten och till sist tystnar eleverna. Det är
dock bara för en kort stund för snart är de igång och snackar om annat igen
(Fältanteckningar Österskolan, 2010-03-11).

Vid de tillfällen då observationer gjordes på Österskolan i samband med
kärnämnena var startsträckan ofta lång. Vid ett tillfälle så lång att lektionen aldrig hann starta innan det var dags för rast. Vid det tillfället föreföll
det samtal som eleverna höll igång fungera som en strategi från deras sida
där de hade syftet klart för sig, det vill säga att slippa lektionsarbetet. Detta
var också något som eleverna bekräftade vid intervjuerna.
I: Jag vet inte riktigt hur det gick till men ni lyckades i alla fall snacka er ur
hela förmiddagen och ni gjorde absolut ingenting utan ni försvann ner här
till verkstan för att prova jackor och…
E: Ja, ja det är fint det (skratt)
I: Är det någon taktik som ni brukar använda att försöka snacka er ifrån
det?
E: Ja för det är ingen som tycker att det är kul att jobba i böcker för det är
ingen som tycker att man lär sig så mycket på det (Elev 1, Österskolan).

Att inte uppfatta skolarbetet som kul är inte detsamma som att det inte är
viktigt men när upplevelsen är att skolarbetet inte heller fungerar som en
grund till lärande upplevs det sannolikt inte heller som viktigt.
På övriga tre skolor har inte innebörden och betydelsen av praktik fått
samma utrymme i elevernas beskrivningar av skolvardagen. Det betyder
inte att APU:n anses ha en obetydlig roll utan snarare att fokus ligger inom
andra områden, vilket hänger samman med skolornas olika organisering
och undervisningsmodeller. Utöver APU:n finns det exempel även från
andra skolor på hur praktisk verksamhet utformas. Ett sådant är det sam-
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arbete som Storskolan etablerat med ett äldreboende, som är tänkt att
fungera som extra tillfällen för praktiskt arbete cirka en dag i månaden. Då
anordnar personal och elever från skolan olika aktiviteter som de bjuder in
de boende till. Exempelvis handmassage, sittgympa, sällskapsspel och fika.
För att kunna genomföra aktiviteterna förbereder eleverna sig genom att
lära sig metoder och övningar samtidigt som det ibland behöver bakas och
skrivas inbjudningar. Inbjudningar som några elever sedan måste gå iväg
och lämna ut. Således omfattas många praktiska moment innan de är på
plats på boendet för att genomföra aktiviteten. Väl där innebär det också
att eleverna ställs inför nya situationer och dessutom ställs det andra krav
än när de är i skolan.
När eleverna hunnit halvvägs med handmassagen på den första personen
börjar det bli lite oro i lägret. En farbror som ännu väntar på att få massage
reser sig och hasar iväg till sin rullator. Jag frågar om han inte vill ha lite
massage och det säger han att han nog kan tänka sig också får han hjälp av
en av skolans personal tillbaka till sin plats. En annan farbror tackar för sig
och vill tillbaka till avdelningen när han har fått massage. Eleverna blir lite
nervösa när någon försöker avvika och vet inte hur de ska göra. Skolpersonalen håller sig avvaktande och ser först hur eleverna hanterar det innan de
ingriper, oftast bara genom att ge eleverna råd om vad de kan göra eller genom att hjälpa dem att leda tillbaka personen ifråga till sin plats. Farbrorn
som vill tillbaka till sin avdelning efter massagen får sällskap av en av eleverna (Fältanteckningar, Storskolan, 2011-05-12).

Även på den här skolan menar elever att den här typen av praktisk verksamhet är betydelsefull. Både utifrån de ökade möjligheterna till lärande i
praktiska och konkreta situationer och i förhållande till deras framtida
möjligheter i yrkeslivet.
I: Vad tycker du om att dom har startat ett samarbete?
E: Jättebra, jättebra jag tycker att det är jättebra för om man vill jobba inom
äldrevården då har vi en sorts väg in där (Elev 2, Storskolan).

Trots att elever på samtliga skolor betonar praktikens betydelse finns det
en viktig skillnad mellan de manliga eleverna på Söderskolan och Österskolan och eleverna på övriga skolor. En skillnad som kan relateras till den
bakomliggande motivationsfaktorn om utökad praktik, som enligt rektorerna bottnar i elevers önskemål. Att flera av eleverna på Söderskolan och
Österskolan har en uttalad önskan om utökad praktik har nämligen sin
grund i deras inställning till praktiken. För till skillnad från eleverna på de
andra skolorna ser de på praktiken som något mer än ett lärandetillfälle
och en möjlighet till ett framtida jobb.
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I: Vad tycker du om att göra och så, alltså utanför skolan?
E: Ja oftast så håller jag på med en bil
I: Ja, så skolan är hobbyn?
E: Ja precis
I: Mm, men är det någon egen bil eller vems bil är det?
E: Ja det är min egen bil (Elev 5, Söderskolan)

Att meka utgör en stor del av de här elevernas fritid och hobby. Detta påverkar deras positiva inställning till praktiken och det praktiska arbetet i
skolan men även den mindre positiva inställningen till det teoretiska arbetet, som upplevs vara mindre viktigt och intressant. Övriga elever betraktar
istället den praktiska verksamheten som en, i och för sig ofta intressant och
rolig men också, nödvändig del av utbildningen för framtida jobb och förmågan att klara sig självständigt. Exempelvis genom att kunna laga sin
egen mat den dagen eget boende blir aktuellt, men matlagning är sällan
något de beskriver att de gör för nöjes skull utanför skoltid.

Undervisningsmodeller – om lärandets förutsättningar i alternativa
lösningar
På tre av skolorna, Söderskolan, Storskolan och Mittskolan, finns det elever som har erfarenheter av att få delar av undervisningen tillsammans med
elever som är mottagna i gymnasieskolan. På Storskolan och Mittskolan
handlar det om enstaka elever som, efter att de själva efterfrågat större
utmaningar i skolan, har fått möjlighet att läsa någon karaktärsämneskurs
inom gymnasieskolan. Det har rört sig om få elever och har utgjort en liten
del av de elevernas samlade skolerfarenheter. Därför har det heller inte
varit möjligt att dra några långtgående slutsatser utifrån hur sådana lösningar erfars samt vilka faktorer som är av betydelse för om det upplevts
som positiva och utvecklande lärandetillfällen. Klart är dock att ingen av
de här eleverna har uteslutande positiva erfarenheter. Det är enbart en elev
som har erfarenheter av att gå kurser med elever i gymnasieskolan vid upprepade tillfällen.
E: Jag tycker inte att det är någon bra plan på fyraårsprogrammen, för när
man har börjat ta kurser på treårsprogrammen då får man ändrad insikt.
man ändrar sig liksom sen
I: När man ser att det finns något annat?
E: Ja precis och då borde man ta med sig det och då borde man liksom ta
dom kurser som man klarar av (Elev 2, Storskolan).
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Att eleven tagit mer än en kurs beror bland annat på insikten om de skillnader som råder, där kurserna på gymnasieskolan uppfattats vara bättre
utformade. Detta trots att erfarenheterna av det sociala samspelet med
eleverna i gymnasieskolan varit av blandad karaktär.
I: När du har tagit kurser där har det då varit så att du har känt dig välkommen dit?
E: Det beror på vilka [elever], vilken ålder det varit, dom som varit äldre än
mig när jag kanske gick i tvåan och dom gick i trean då var dom väldigt
måna och dom tyckte jaha vad roligt liksom men dom som går i ettan och
jag gick i trean, dom känner liksom jaha, mhm… liksom att nej, nej, nej,
särskolan vad är det liksom…?
I: Har dom lite fördomar?
E: Ja dom har fördomar, men det är därför som jag tycker att man ska visa
dom här treårsprogrammen att vi är precis som er fast det tar längre tid och
liksom istället för att ha fördomar så kan man ju arbeta ihop så att det ger
mer gemenskap (Elev 2, Storskolan).

Som framgår av citatet menar eleven att samverkan över skolformsgränserna har ett flertal fördelar. Det handlar inte enbart om att optimera det
egna lärandet utan också om att förebygga fördomar och skapa bättre
förutsättningar för att elever ska kunna mötas och se varandras likheter
istället för olikheter.
Även på Mittskolan har elever erfarenheter av att elever från gymnasieskolan har varit kritiska mot deras närvaro.
E: Ja men sen är det lite med att alla lärare här är så noga med att säga att vi
går i särskolan så vet alla om det och då är det ingen som vill vara med oss
I: Vad är det som gör att dom inte vill vara med er?
E: För att dom tror att vi är dumma i huvudet
I: Var det så från början att när ni skulle börja i den gruppen så talade man
om att ni kom från särskolan?
E: Ja dom är väldigt noga med att tala om det
I: Hur tycker du att man skulle gjort istället?
E: Kanske bara sagt det till läraren eller någonting (Elev 2, Mittskolan).

Det utanförskap som eleverna på Mittskolan upplevt i förhållande till eleverna i gymnasieskolan har fått konsekvenser. Under tiden som kursen
pågick upplevde eleverna exempelvis inte att det skedde något lärande
eftersom de kände sig helt hänvisade till varandra. Vidare innebar de här
kurstillfällena att eleverna kände sig utsatta, vilket var skälet till att de inte
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varit intresserade av att ta fler kurser inom ramen för gymnasieskolans
utbud.
Gemensamt för de här båda skolorna är att det inte har förekommit
några anpassningar av den skolsituation som eleverna har kommit till.
Inför kursens start har personal och elever i gymnasieskolan fått information om att de elever som tillkommer är mottagna i gymnasiesärskolan. Det
extra stöd som eleverna fått har däremot inte skett under de lektionstillfällena. Istället har det handlat om att skoluppgifter har tillrättalagts och
förtydligats. Ett arbete som utförts av lärarna i gymnasiesärskolan mellan
de olika lektionstillfällena. Detta skiljer sig från tillvägagångssättet på Söderskolan där en av karaktärsämneslärarna undervisar i båda skolformerna. Det innebär att elever som väljer att ta någon av gymnasieskolans karaktärsämneskurser möter samma lärare, något som underlättar tillrättalägganden under lektionstillfällena, eftersom lärare och elever är kända
för varandra sen tidigare.
Då karaktärsämnesläraren ingår i mer än ett arbetslag har också andra
samarbetsformer initierats. Ett sådant exempel är då eleverna på fyraårs,
tillsammans med elever på gymnasieskolans nationella hotell- och restaurangprogram, lagade olika internationella rätter utifrån ett gemensamt
tema för att sedan bjuda in sina respektive rektorer på lunch. Maten tillagades i olika kök som ligger i direkt anslutning till varandra och lunchen
blev sedan en gemensam tillställning.
Det är extremt tyst en bra stund under lunchen och det är mest rektorn som
pratar och berömmer eleverna för den goda maten. Men efterhand så lossnar det något och när det är dags för kaffe och kaka har eleverna börjat
byta platser så att en av gymnasieskolans elever sätter sig vid ”rektorsbordet” medan ytterligare två elever från den klassen klämmer in sig vid vårt
bord. Det är främst tre av eleverna från fyraårsprogrammet som snackar
med de andra eleverna från treårsprogrammet, då de känner varandra sen
tidigare, men efter ett tag involveras ytterligare några elever i samtalet (Fältstudier Söderskolan, 2010-04-27).

Aktiviteter som denna har gett upphov till en del nya relationer över skolformsgränserna. Även om eleverna sällan tycks utveckla några djupare
relationer till varandra innebär det att de oftare börjar hälsa på varandra
och ta kontakt utanför lektionerna.
På Friskolan är andra typer av arrangemang alltid gemensamma för alla
elever på skolan, såsom exempelvis friluftsdagar. Ett par av eleverna som
är mottagna i gymnasiesärskolan beskriver att de lärt känna några av gymnasieskolans elever vid sådana tillfällen. Andra elever som inte säger sig
känna någon av eleverna i gymnasieskolan beskriver ändå att det råder
någon form av kontakt mellan eleverna i de båda skolformerna.

118

I THERÉSE MINEUR Skolformens komplexitet

I: Nej, du känner inte dom…?
E: Nej inte mycket
I: Nej, är det någon som…, brukar dom hälsa, verkar dom schyssta och så?
E: Ja, hej säger dom alltid, man ser ju vilka som går i tvåan och trean och ettan så man vet ju (Elev 1, Friskolan).

Det finns likväl någon elev som inte säger sig ha några som helst erfarenheter av egna kontakter med elever utanför klassen, men däremot känner till att andra klasskamrater har det. Oavsett om de har någon kontakt
med de andra eleverna på skolan ger de sällan eller aldrig uttryck för att de
känner sig utsatta eller ifrågasatta. En förståelse som framträtt under analysen är den skillnad som råder på Friskolan i jämförelse med andra skolor,
genom att gymnasieskolans elever inte tycks ha behov av att hävda sig
jämtemot eleverna i gymnasiesärskolan. Eftersom skolan är liten är det
också fler elever som känner varandra över skolformsgränserna, alternativt
känner till varandra, åtminstone till utseende och i en del fall även till
namn. Ytterligare ett sätt att förstå det på är det faktum att relativt många
elever på skolan har utländsk bakgrund och elever med samma bakgrund,
oavsett skolformstillhörighet, har uppträtt på ett sätt som tyder på att de
värnar om varandra och känner viss samhörighet.
På Söderskolan ingår många elever i klasser med elever från olika skolformer även när de inte tar någon kurs inom gymnasieskolans nationella
program. Detta eftersom klasserna består av både elever som är mottagna i
gymnasiesärskolan och elever som tillhör gymnasieskolan, i form av programinriktat individuellt val. Att inte alla elever i klassen är mottagna i
gymnasiesärskolan är inte känt för alla elever. Det är heller inget som
uppmärksammas bland personalen då det anses ha en underordnad betydelse eftersom elevers behov anses vara av högre prioritet. Därmed blir det
oftast en icke fråga även bland eleverna.
I: Ni är några som tillhör särskolan och sen tillhör dom andra priv [programinriktat individuellt val], men vad är skillnaden, gör ni inte samma saker eller?
E: Nja skillnaden är nog att dom andra har vanliga kurser
I: Mhm
E: Också vi har andra kurser sen får vi aktivitetsersättning och sånt. Ja och
sen tror jag inte att det är någon större skillnad (Elev 2, Söderskolan).

Att eleverna följer olika kursplaner betyder inte att upplägget skiljer sig åt
utan eleverna arbetar parallellt, men utifrån olika kursmål. Liksom eleven
ovan beskriver innebär detta att det sällan förekommer några större skill-
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nader i skolvardagen. Framförallt därför att eleverna som är mottagna i
gymnasiesärskolan också har möjlighet att ta kurser inom båda skolformerna. Det betyder inte att den här typen av lösning alltid är oproblematisk. När nya elever, som själva inte varit mottagna i särskolan, har tillkommit i klassen har det hänt att elever har markerat sitt avstånd till elever
som är mottagna i gymnasiesärskola. Något som påverkat klassen i stort
och inte enbart de elever som varit direkt utsatta. Vid sådana tillfällen har
det krävts ingripande av personalen eller förändringar av situationen. En
lösning har varit att omplacera elever som inte varit mottagna i gymnasiesärskolan till klasser där alla elever tillhör gymnasieskolan.

Undervisningsmodeller – om trivsel och samhörighet utifrån skolans
fysiska miljö
Under temat Trivsel och samhörighet framträder upplevelser av trivsel,
välbefinnande, likväl som känslor av olust, i relation till de förutsättningar
som skolans miljö ger upphov till. De förutsättningarna handlar om den
fysiska miljön genom de lokaler, liksom den utemiljö, som eleverna vistas i
under såväl lektioner som raster. Det handlar också om klassens storlek
och sammansättning.
Utformningen av skolmiljön är en viktig grund för trivseln på samtliga
skolor men bland eleverna på Mittskolan och på Friskolan har det varit
mest framträdande. För samtliga elever på Friskolan, och för i stort sett
samtliga elever på Mittskolan, är undervisningsmodellen att betrakta som
traditionell i den meningen att eleverna får sin undervisning i särskilda
klasser eller gruppsammansättningar. Huvudskälet enligt rektorerna är att
eleverna inte anses ha förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen i
gymnasieskolan. Därför har de inte erfarenheter av att ingå i alternativa
gruppsammansättningar, och inte heller av praktik i samma omfattning
som eleverna på Söderskolan och Österskolan. Detta, tillsammans med det
faktum att eleverna på Mittskolan och Friskolan är få till antalet i förhållande till övriga tre skolor, är sannolikt grunden till att elevernas upplevelser av skolvardagen har ett något annat fokus än vad som är fallet på de
andra skolorna.
Elever på Mittskolan beskriver hur lokalernas utformning och avskildhet
skapar en trygg miljö och en samhörighet inom gruppen. Här upplever en
del att de kan vara sig själva och inte behöver framstå som någon annan,
för att slippa andra elevers blickar eller gliringar.
T: Det är skitbra man kan vara sig själv, man behöver inte skämmas, alla är
vi olika (Elev 3, Mittskolan).
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Känslan av trivsel i skolan är för några av eleverna på Mittskolan tydligt
förknippad med de egna lokalerna. Eleverna undviker därför att röra sig
inne på ”stora skolan” då det känns mindre bekvämt och tryggt där.
I: Men det här med att ni har era lokaler sidan om, vad tycker du om det?
E: Jag tycker att det är bra som det är att vi är mycket här och så lite som
möjligt däruppe för jag tycker inte om att vara där, det är mycket folk för
jag känner mig stressad och sådant och det tycker jag inte om (Elev 4, Mittskolan).

Upplevelsen av stress handlar framförallt om en oro och otrygghet när
eleven är omgiven av många andra okända elever.
Några elever ger också uttryck för att det finns flera förtjänster med att
ingå i små klasser. En fördel är att det inte blir stökigt under lektionerna,
vilket elever har erfarenheter av sen tiden i grundskolan och grundsärskolan. Det beskrivs också som ett skäl till att lärarna hinner med att se och
stödja eleverna i gruppen.
E: Men jag trivdes inte där [tidigare skola], här var dom [lärarna] mer
öppna man fick göra lite mer och man fick stöd om man vill men inte om
man inte vill
I: Men hur vet dom om man vill, måste man säga till?
E: Nä det märker dom, dom ser vilka som behöver mer hjälp än andra (Elev
3, Mittskolan).

Detta är inte något som eleverna har en odelat positiv inställning till, då
kritiken mot alltför små grupper är lika uttalad. Inte genom att det är
andra elever som ser nackdelar än de som ser fördelar utan snarare genom
att samma elever menar att det innebär såväl för- som nackdelar, varav en
del elever menar att nackdelarna överväger. Detta gäller främst i det fall
där klassen under en längre tid bestått av enbart ett par elever. För eleverna
får detta konsekvenser då det saknas underlag för dynamik i gruppen. Eleverna är kritiska till att små grupper innebär begränsade möjligheter under
lektionerna då en del arbetsformer omöjliggörs, men också därför att det
helt enkelt känns tråkigt och händelselöst.
I: Hur tycker du att det har blivit i klassen nu?
E: Ja, vi är två elever varje dag
I: Jaha, vad tycker du om det då?
E: Det är precis som jag tyckte sist att jag gillar ju när det är grupper
I: Ja
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E: För är man en klass så är man en klass. Jag tycker två personer är inte en
klass (Elev 3, Mittskolan).

På Friskolan är betydelsen av skolmiljön något som flera av eleverna
återkommer till. Även om gymnasiesärskolan har sina egna klassrum är de
lokaliserade i samma byggnad som flertalet av gymnasieskolans klassrum.
Uppehållsrummen som eleverna har tillgång till under rasterna är gemensamma för skolans samtliga elever. Gemensamt för eleverna på Friskolan
är de positiva omdömen om skolans utformning som eleverna ger uttryck
för. Elevernas positiva inställning handlar om att skolan uppfattas som
liten och lugn, främst i jämförelse med andra skolor som eleverna har tidigare erfarenheter av. Vidare är elevernas upplevelser av skolan i hög utsträckning relaterad till den fysiska miljön, inte minst utemiljön.
I: Men hur tycker du att det är här på den här skolan?
E: Mysig skola
I: Ja, vad är det som är mysigt?
E: Den ligger typ mitt i skogen, ja och så är det trevliga lärare (Elev 5, Friskolan).

Även på de andra skolorna finns det elever som beskriver att de upplever
miljön i skolan som betydelsefull. Möjligheten att studera och arbeta i
ändamålsenliga lokaler är enligt flera elever en viktig förutsättning för
trivseln inte minst därför att lokalerna är en viktig grund för elevernas
möjligheter till lärande.
I: Ja men när ni är här i verkstan tycker du att de kraven som lärarna ställer
är lagom
E: Nja det kunde varit svårare mer ibland också men det går inte att göra så
mycket för det är ganska litet här (Elev 1, Österskolan).

Eleven menar att lokalerna får en begränsande effekt genom att lokalerna
är små, vilket också har betydelse för de utmaningar, eller snarare bristande sådana, som elever möter. Det är viktigt att tydliggöra att elevernas
kritik trots allt inte är detsamma som att de inte uppskattar de utrymmen
som de trots allt har.
E: Nej jag tror att det hade varit bättre att göra så, men det är klart skolan
har inte så mycket pengar, men det är ändå bra att vi har verkstan (Elev 1,
Söderskolan).

Att skolorna har begränsade resurser är något som det finns en viss förståelse för. För några av eleverna handlar dock erfarenheterna om en jämförelse med de lokalmässiga förutsättningar som gymnasieskolans elever har.
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Att inte ha samma rätt till välfungerande lokaler sänder signaler om att
man inte räknas i lika hög grad som andra elever på skolan.

Sammanfattning perspektiv på undervisningsmodeller
Enligt resultaten i enkäten får en majoritet av eleverna i gymnasiesärskolan
sin utbildning i särskilda gymnasiesärskoleklasser. På många skolor anordnas dock alternativa lösningar för enstaka elever i form av att elever samläser kurser tillsammans med elever i gymnasieskolan, eller får sin utbildning
genom utökad praktik. Att elevers utbildning utformas på olika sätt är
enligt rektorerna framförallt beroende av pedagogiska incitament, elevers
önskemål samt elevers förutsättningar. På de fem skolor som ingår i den
kvalitativa datainsamlingen är verksamheten organiserad på olika sätt,
vilket är en betydelsefull förståelsegrund för hur eleverna erfar sin skolvardag. På de två skolor, Söderskolan och Österskolan, där majoriteten av
eleverna får sin utbildning genom utökad praktik menar elever också att
den kunskapen som förvärvas där är den viktigaste för deras kunskapsutveckling och framtida möjligheter i yrkeslivet. Det budskap som personalen
på skolorna förmedlar om vad som är viktig kunskap är en viktig grund till
elevers inställning.
En underlättande faktor när elever får delar av sin undervisning tillsammans med elever i gymnasieskolan är när lärare är verksamma inom båda
skolformerna, vilket också ökar elevers möjligheter till anpassningar under
lektionstillfällena. Avslutningsvis har utformningen av den fysiska skolmiljön betydelse för hur verksamheten organiseras och delvis även för elevers
upplevelser av trivseln på skolan.

Perspektiv på verksamheten
En del av syftet med studien är att undersöka hur förändringar i verksamheten har yttrat sig över tid, samt vilka faktorer som anses ligga till grund
för de förändringar som skett. Med utgångspunkt från detta har rektorerna
också tillfrågats om hur de ser på framtidstendenserna när det gäller utvecklingen av verksamheten i gymnasiesärskolan. I det här avsnittet presenteras inledningsvis rektorernas svar. Det följs av elevernas erfarenheter av
den verksamhet som bedrivs på deras respektive skolor. Frågor om förändring och utveckling av verksamheten är inga frågor som har riktats till
eleverna. Istället knyter deras upplevelser av arbetssätt och innehåll i skolan, liksom förväntningar och krav, an till de förutsättningar för lärande
som verksamhetens utformning ger upphov till. Avsnittet avslutas med en
kort sammanfattning av de resultat som framträtt.
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Verksamhetens förändring utifrån enkäten
140 rektorer, vilket är strax över 85 % av dem som besvarat frågan
(n=164), menar att det skett en utveckling av den egna verksamheten under
den senaste femårsperioden. De menar också att den utveckling som skett
är positiv, sett ur ett elevperspektiv. 12 % av rektorerna säger sig inte ha
någon uppfattning i frågan, vilket framförallt är en konsekvens av att de
inte har arbetat i den nuvarande verksamheten så länge att de kan göra den
bedömningen. Fyra rektorer, 2,5 %, är av uppfattningen att det inte skett
någon utveckling. Gemensamt för dem är att de ansvarar för en verksamhet där eleverna får hela sin undervisning i traditionella gymnasiesärskoleklasser, i ett fall i kombination med utökad praktik.
Den främsta anledningen till att det skett en utveckling i verksamheten
anses nya/förändrade arbetssätt inom gymnasiesärskolan vara, men även
förändrade elevgrupper bedöms vara en viktig faktor för verksamhetens
utveckling. I tabell 7 redovisas de förstahandsrankade faktorerna52 som
anses ha bidragit till verksamhetsutvecklingen.
Tabell 7. Förstahandsrankade faktorer som bidragit till utveckling i verksamheten.

Frekvens
64

Procent
45,7

42

30,0

Ökat samarbete med övriga gymnasieskolan
Andra faktorer

15

10,7

9

6,4

Förändrade arbetssätt inom gymnasieskolan
Nya lokala politiska mål

4

2,9

4

2,9

1

0,7

1

0,7

140

100,0

Förändrade arbetssätt inom gymnasiesärskolan
Förändrade elevgrupper

Ökade ekonomiska förutsättningar inom
gymnasiesärskolan
Minskade ekonomiska förutsättningar
inom gymnasieskolan
Totalt
52

Utöver de alternativ som redovisas i tabell 7 fanns också följande svarsalternativ:
Förändrade arbetssätt inom gymnasieskolan, Ökade ekonomiska förutsättningar
inom gymnasieskolan, Minskat samarbete med övriga gymnasieskolan, Minskade
ekonomiska förutsättningar inom gymnasiesärskolan.
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Med andra faktorer (6,4 %) avses bland annat ny ledning samt nya lärare,
vilka i båda fallen uppges ha haft en positiv effekt på verksamhetens utveckling. Andra faktorer handlar också om större öppenhet mellan gymnasiesärskolan och övriga samhället. Ett ökat samarbete anses ha gett nya
möjligheter för enskilda elever men har också lett till en mer positiv syn på
verksamheten och eleverna.
Rektorerna ombads att besvara ett antal påståenden med koppling till
direkta förändringar i verksamheten. Det är enbart de rektorer som menar
att det skett en utveckling i deras verksamhet som haft möjlighet att besvara de sex olika påståendena som redovisas i tabellerna nedan. I tabell 8
redovisas de första tre påståendena avseende förändringar som påverkat
utvecklingen av verksamheten. Överst i tabellen redovisas de påståenden
som rektorerna har haft att ta ställning till och därefter deras uppfattning
om huruvida det skett en ökning eller minskning av det fenomenet.
Tabell 8. Påståenden gällande utveckling av verksamheten, angivet i procent
(n=140).

Påstående

Har ökat

Nivån/kraven i
undervisningen för
elever mottagna i
gymnasiesärskolan
…
64,3

Antalet elever i
varje
grupp/klass …

42,1

Antalet
individuella
lösningar
för enskilda
elever …
77,2

Är oförändrad

25,7

48,6

20,0

Har minskat

1,4

5,7

1,4

Har ingen
uppfattning
Totalt

8,6

3,6

1,4

100,0

100,0

100,0

Även om en majoritet menar att antalet elever i varje klass är oförändrad
uppger en relativt hög andel att elevantalet i klasserna har ökat. Det är en
förändring som rimligtvis kan förklaras, åtminstone till viss del, av de nya
elevgruppernas inträde i gymnasiesärskolan. Elever som blivit mottagna i
särskolan under tiden då den fleråriga ökningen av andelen elever i särskolan pågick, bland annat som en följd av neddragningar i grundskolan53. De
53

Se kapitel 3, under avsnittet Med fokus på särskolan idag.
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nya elevgrupperna besitter, enligt många rektorer, andra förmågor än elever som traditionellt sett har återfunnits inom särskolan54. Det kan betyda
att även förmågan att ingå i en större gruppsammansättning uppfattas vara
bättre. Ökade krav i undervisningen är ytterligare en indikator på elevgruppens förändring. Att så hög andel som 77 % menar att individuella
lösningar för enskilda elever har ökat kan tolkas på ett par olika sätt. Dels
att elever erbjuds alternativa lösningar genom exempelvis undervisning i
olika gruppsammansättningar eller utökad praktik, dels att det idag skapas
fler individuella lösningar för enskilda elever i klassrumssituationerna, det
vill säga mer individualiserad undervisning.
Tabell 9. Fortsättning påståenden gällande utveckling av verksamheten, angivet i
procent (n=140).

Påstående

Har ökat
Är oförändrad
Har minskat
Har ingen
uppfattning
Totalt

Möjligheterna att
anpassa verksamheten efter elevernas önskemål
gällande val av
kurser och gruppsammansättningar …
70,0

Användandet
av nya/förändrade
arbetssätt …

Samarbetet mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan …

90,7

57,2

25,7

7,1

35,7

1,4

0,0

1,4

2,9

2,1

5,7

100,0

100,0

100,0

Det framgår inte av svaren hur ökad anpassning efter elevernas önskemål
möjliggjorts, men en bidragande faktor skulle det ökade elevunderlaget
kunna vara. Detta eftersom fler elever också har inneburit behov av mer
personal, vilket eventuellt kunnat bidra till en breddad kompetens. Vidare
kan det utökade samarbetet med övriga gymnasieskolan vara en orsak till
54

Se vidare i detta kapitel under avsnittet om Perspektiv på elever och personal.
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ökade valmöjligheter för eleverna. Den mest utmärkande förändringen är
emellertid förändrade arbetssätt. Det handlar bland annat om arbete över
skolformsgränserna, det vill säga ett målmedvetet arbete med en strävan
om inkludering. Gällande det konkreta klassrumsarbetet anger en del att
de inlett ett mer projektinriktat liksom ämnesöverskridande eller tematiskt
arbetssätt. Vidare ger beskrivningarna indikationer om ett ökat elevfokus
och ett elevinflytande som utgår från de enskilda elevernas individuella
utvecklingsplaner. Rektorerna menar att det lett till att elevernas kunskapsutveckling och resultat synliggjorts i högre grad än tidigare. En del
rektorer uppger att det är ett intensivt kvalitetsarbete som ligger bakom de
förändringar som gjorts i verksamheten, vilket bland annat lett till en förbättrad struktur. Medan andra beskriver de förändrade arbetssätten som
en konsekvens av de nya, alternativt större, elevgruppernas inträde i verksamheten.

Verksamhetens förändring - tendenser för framtiden
Rektorerna ombads att, i förhållande till den egna erfarenheten och uppfattningen, rangordna de tre mest sannolika tendenserna55 gällande verksamheten i framtidens gymnasiesärskola, sett ur ett tioårsperspektiv. Utvecklandet av fler individuella lösningar för enskilda elever var den i särklass viktigaste tendensen. I figuren nedan har första- till tredjehandsalternativet för varje svarsalternativ slagits samman och anger hur stor andel av
rektorerna som valt respektive alternativ.

55

Rektorerna hade möjlighet att välja mellan följande alternativ: Antalet elever i
gymnasiesärskolan kommer att öka, Antalet elever i gymnasiesärskolan kommer att
minska, Samarbetet mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan kommer att
öka, Samarbetet mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan kommer att
minska, Fler individuella lösningar för elever mottagna i gymnasiesärskolan kommer att krävas, Det kommer att bli svårt att få tag på kompetent personal och
slutligen Andra tendenser.

THERÉSE MINEUR

Skolformens komplexitet I 127

100
89

90
80

70

70
60
50
40

36

38

36

27

30
20
10

4

0
Ökat
elevantal

Minskat
Ökat
Minskat
Fler
Svårt att få Andra
elevantal samarbete samarbete individuella kompetent tendenser
med
med
lösningar personal
gymnasiet gymnasiet

Figur 4. Tendenser för framtiden avseende gymnasiesärskolans verksamhet, angivet
i procent (n=159).

Som framgår är ett ökat samarbete med gymnasieskolan en framtidstendens som en hög andel av rektorerna anger. Huruvida det är fråga om ett
samarbete som är väl förankrat och ömsesidigt önskvärt från de båda skolformerna eller snarare en uttalad önskan och tendens från gymnasiesärskolans sida framgår inte. Klart är dock att en ytterst liten andel av rektorerna
uppger att tendenserna pekar mot ett minskat samarbete med gymnasiet.
Enligt rektorernas bedömning kan det i framtiden bli svårt att få tag på
kompetent personal, vilket skulle medföra problem i verksamheten. Den
oron kan vara en konsekvens av de närmaste årens pensionsavgångar, och
därmed förlust av många års samlad erfarenhet, samt brist på nyutbildade
lärare med behörighet att undervisa i särskolan.
När det gäller elevantalet i framtidens gymnasiesärskola är andelen som
bedömer att det kommer att ske en ökning densamma som andelen som är
av den motsatta uppfattningen. I vilken utsträckning rektorerna gör bedömningar som bygger på det elevunderlag de har eller andra tendenser
såsom exempelvis förändringar i diagnostiseringstrenden, framgår inte av
materialet. Enligt de svar som angetts genom fritext framgår det att alternativet ”andra tendenser” företrädesvis handlar om ökade besparings- och
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neddragningstendenser vilka förmodas ge upphov till märkbara följder i
verksamheten.

Verksamhetens förändring - utvecklingsbehov och önskemål
59 % av rektorerna (n=159) uppger att ett prioriterat behov och önskemål
för framtiden är ytterligare utbildning bland personalen. Framförallt därför
att personalen än bättre ska kunna möta och tillgodose den heterogena
elevgruppens skiftande behov. Knappt hälften, 49 % av rektorerna uppger
vidare att det är mycket angeläget att samarbetet mellan gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan ökar, varav flertalet menar att det är den mest angelägna förändringen för framtiden.
I avsnittet ovan ger några rektorer uttryck för att neddragningar i verksamheten är en tendens för framtiden. Rådande resursförhållande tycks
emellertid uppfylla verksamheternas behov, då 89 % inte anger något önskemål eller behov av ökad personaltäthet för att utveckla verksamheten.
Bland dem som angett att antalet elever i framtiden förväntas minska kan
det också vara ett uttryck för detta, då mer personal inte är ett prioriterat
önskemål.
Ett utökat nätverk mellan skolor som bedriver verksamhet för elever på
gymnasienivå som är mottagna i särskolan, liksom ett ökat samarbete över
kommungränserna, är exempel på ytterligare utvecklingsbehov för framtiden. Däremot är det enbart ett fåtal av rektorerna som ser ett behov av att
utöka samarbetet mellan gymnasiesärskolan och grundsärskolan. Huruvida
det är ett uttryck för att ett sådant fungerande samarbete redan existerar
alternativt anses vara av lägre prioritet är oklart.
Många menar, enligt de svar som angetts i fritext, att det finns ett stort
behov av utökad samverkan med många olika aktörer. Bortsett från gymnasieskolan nämns andra viktiga och önskvärda samverkanspartners såsom
andra myndigheter, grannkommuner och olika arbetsplatser. Det efterfrågas vidare en utökad flexibilitet inom gymnasieskolan för att kunna möta
elevers olika behov, liksom struktur- och programförändringar i gymnasiesärskolan56. En del menar att ”sär” beteckningen måste bort för att det ska
vara möjligt att utveckla ”enbart samverkan” till en inkluderande verksamhet. Det krävs dessutom attitydförändringar och att elever i särskolan
räknas i lika stor utsträckning som alla andra elever.
Det råder däremot delade uppfattningar gällande behovet av en inkluderande verksamhet då det finns exempel på rektorer som menar att det finns
elever som far illa av att behöva ingå i ett sammanhang där de inte känner
56

Det sistnämnda är en realitet för alla gymnasiesärskolor från och med höstterminens 2013.
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någon samhörighet. Det är viktigt att klargöra att en del av rektorerna
ansvarar för en verksamhet som riktar sig till elever med mer uttalade
stödbehov som i första hand behöver bli tillgodosedda. För de eleverna är
behovet av en anpassad och trygg miljö mer uttalad än att ingå i ett större
sammanhang.
Rektorerna ger också uttryck för att det finns ett behov av att kunskapsfokuseringen prioriteras i högre grad framför skolans sociala inriktning,
liksom kopplingen mellan kunskapsmålen och betygssättningen.

Verksamhetens utformning och innehåll ur elevernas perspektiv
I kontakten med eleverna har det inte varit aktuellt att undersöka i vilken
utsträckning de har erfarenheter av att det skett en utveckling eller förändring i verksamheten över tid, eller vilka tendenser de ser för framtiden.
Istället handlar det om elevernas erfarenheter och upplevelser av den verksamhet som bedrivs vid deras respektive skolor. I det här avsnittet innebär
det att eleveras erfarenheter av arbetssätt och innehåll i skolan liksom de
förväntningar och krav som de möter i sin skolvardag är av intresse. Något
som utgör delar av de resultat som framträtt inom temat Lärandets förutsättningar.
Verksamhetens utformning och innehåll – om lärandets förutsättningar
utifrån arbetssätt
Ett specifikt arbetssätt som rektorerna lyfter fram i enkäten är det som
karaktäriseras av att vara tematiskt alternativt projektinriktat. När eleverna tillfrågats om vilka arbetssätt som de föredrar framstår det som något
som är avhängigt ämne, men det finns en del sätt som anses vara bättre än
andra och som mer främjande för lärandet. Generellt förekommer flera
likheter mellan skolorna i sättet att utforma det teoretiska skolarbetet i
kärnämnena. Det råder också likheter mellan hur eleverna på de olika skolorna erfar detta. Det är emellertid främst på Storskolan som eleverna beskriver sina erfarenheter av att arbeta med ett eget arbete utifrån ett givet
tema. Några elever menar att detta är ett arbetssätt som de föredrar då de
delvis själva kan styra över innehållet och hur de lägger upp arbetet.
I: Hur tycker du att det är bäst att göra då?
E: Jag vill hellre skriva för hand först och sen på datorn
I: Så du har egentligen gjort hela arbetet färdigt och sen renskriver du det på
datorn?
E: Ja
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I: Mm känner du att du lär dig det bättre när du gör det på det viset eller är
det någon annan anledning?
E: Nej jag tycker att jag lär mig det bättre så för då går jag ju igenom det två
gånger (Elev 4, Storskolan).

Många elever återkommer till betydelsen av att det arbetssätt som används
ska vara meningsfullt, i den meningen att det upplevs leda till ett ökat lärande. En bidragande faktor är känslan av att arbetet är lustfyllt. Andra
menar att deras lärande främjas mer i samlärandet med andra, vilket också
upplevs vara roligare än ensamlärandet.
I: Mhm, okej, men vad menar du med att ni sitter tillsammans allihop?
E: Det är mycket roligare
I: Ja men gör ni samma sak då?
E: Ja men typ vissa sitter i ett rum och pratar och typ vissa har typ så här
lappar med… ja
I: Ja… som man ska jobba med? Vad tycker du är bäst då?
E: Ja, prata för det har man mer nytta av tycker jag
I: Men är det inte jobbigt att prata engelska inför dom andra?
E: Jo men det är det som jag tycker jag har svårt för och prata engelska, så
det är därför jag tycker jag behöver lära mig (Elev 6, Storskolan).

Som påpekas ovan handlar det också om att få tillfälle att öva på sådant
som känns svårt och inte enbart repetera sådant som man redan är bekant
med. Liksom det första citatet antyder betyder inte detta att repetition
anses vara ett arbetssätt som helt bör förkastas, en uppfattning som varit
återkommande bland elever på flera av skolorna.
I: Du sa ju innan att det kan vara svårt att komma ihåg saker som du har
hört någon berätta, när du ska lära dig något nytt hur tycker du själv att du
lär dig det bäst?
E: Svår fråga, men det är väl när man liksom får chansen att fråga igen om
det är någonting som man inte förstår
I: Mm
E: Och sen… och upprepning också mycket (Elev 4, Friskolan).

Däremot är det avhängigt av vad det är som repeteras då det riskerar att få
motsatt effekt när elever upplever att de får repetera sådant som de redan
kan. Även detta är en återkommande kritik bland elever på samtliga skolor.
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E: Jag vet inte… men det känns mycket som man läser samma saker hela tiden sådana enkla som man vet om redan (Elev 1, Storskolan).

I enkäten framkom att en majoritet av rektorerna menar att möjligheterna till att anpassa verksamheten efter elevers önskemål gällande val av
kurser och gruppsammansättningar har ökat. Ett exempel på anpassning är
upplägget av kärnämnena, för en del av eleverna på Storskolan, som skilt
sig från upplägget på övriga skolor. Detta har gällt för elever med ambitioner om att läsa upp godkända betyg i ett eller flera kärnämnen från årskurs nio i grundskolan alternativt A-kurserna i gymnasieskolan.
I: Ja men vad läser du nu, är det nians, årskurs nio…?
E: Jag läser nians mattebok, svenskan läser jag både svenska nian och
svenska A, det är samma bok alltså, så då vet jag liksom inte om jag får G i
Svenska A eller i om jag får G i… så sista året på fyraårsprogrammet så får
jag ett prov som är svenska A och får jag G i svenska A så får jag ju svenska
A betyg och det tycker jag är väldigt bra (Elev 2, Storskolan).

I det här sammanhanget har det rört sig om elever som inte själva är av
uppfattningen att de har särskilt uttalade skolsvårigheter, något som också
bekräftats av deras lärare. Elevernas erfarenheter av de här specifika lektionerna skiljer sig åt i förhållande till andra lektioner.
I: Men upplever du att det är någon skillnad när du är i den lilla gruppen
jämfört med när du är tillsammans med din egen klass?
E: Ja det är mycket lugnare därnere till exempel och man jobbar lite mer
självständigt i böcker och sådant (Elev 4, Storskolan).

Det som utmärker de här elevernas inställning till kärnämnena i förhållande till andra elever är den motivation som möjligheten till godkända
betyg från årskurs nio alternativt gymnasieskolans A-kurser ger. Något
som i förlängningen uppfattas vara en grund till ökade möjligheter i framtiden. På så sätt finns vissa likheter med det som eleverna på Söderskolan
och Österskolan gett uttryck för, dock utifrån ett annat fokus nämligen
praktikens betydelse. En gemensam förståelsegrund är den prioritet som
ges åt kärnämnen för en del av eleverna på Storskolan och praktik för flertalet av eleverna på Söderskolan och Österskolan. På Storskolan innebär
detta att tid för kärnämne tas av delar av karaktärsämnestiden, medan det
handlar om det omvända på Söderskolan och Österskolan.
I kontrast till teoretiska arbetssätt som ofta utmärker skolarbetet i kärnämnena, i form av exempelvis läsning, skrivning och räkning, står elevernas önskan om ett mer konkret och praktiskt lärande. På flera av skolorna
har eleverna gett uttryck för att även kärnämnen borde läras på ett mer
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praktiskt sätt alternativt i ett mer praktiskt sammanhang, det vill säga till
exempel matematik i verkstan eller i köksmiljön.
I: Men vad tycker du annars om kärnämnena då?
E: Nej jag tycker att det skulle vara mer praktisk matte som man lär sig något på
I: Mm, det ni gör nu, jobbar ni i böcker då?
E: Ja, vi jobbar i böcker och det blir för lätt det blir ingen utmaning, jag
tycker inte att jag lär mig så mycket, visst man kan räkna ut och visst vad
kul men mer blir det ju inte (Elev 1, Österskolan).

Skälet att det blir för lätt att arbeta i böcker är ingen utbredd uppfattning
bland eleverna, tvärtom uppfattas det ibland som svårt när det blir för
abstrakt men framförallt uppfattas det som ointressant. Resultatet blir
dock detsamma, det vill säga man lär sig inte så mycket. Oavsett det utrymme som kärnämnena haft finns det exempel på elever på samtliga skolor som ger uttryck för en önskan om att kärnämnena ska läras in på ett
mer användbart sätt.
I: Ja men det har du tränat upp då?
E: Ja så nu är det inte svårt nu är det mycket lättare
I: Mm tror du att du har blivit bättre på det just för att du har varit mycket i
köket?
E: Ja det känns så i alla fall (Elev 1, Mittskolan).

För denna elev har måttenheter länge varit en stor utmaning, men den övning som varit ett återkommande inslag av undervisningen i karaktärsämnet upplevs ha gett resultat.
Förutom praktisk matematik i samband med karaktärsämnena är praktisk matematik en metod som används även under matematiklektionerna
på framförallt Mittskolan och Friskolan. Vid de tillfällena har det oftare
förekommit någon form av samarbete mellan eleverna än vad som är fallet
då eleverna arbetar i böckerna, som istället utmärkts av ett tyst ensamlärande. Under observationerna har det visat sig att elever oftare arbetar med
en gemensam uppgift i karaktärsämnena, även om de utför olika moment.
De teoretiska ämnena är mer individuellt utformade, även om det finns
undantag. På Friskolan utmärks även delar av undervisningen i kärnämnena av ett samlärande, genom främst dialog och samtal.
Det som eleverna läser leder dem vidare in på diskussioner vilka leder vidare
till att de behöver kolla på kartan var exempelvis Japan ligger. De jämför
med olyckan i Tjernobyl, som nämns i någon tidning, och tittar sedan åter
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på kartan för att se vart det ligger i förhållande till Japan. De pratar om vädersträcken och om Ukraina ligger öster eller västerut i förhållande till Japan. När de andra är osäkra på kartan tillfrågas en av eleverna om hon vet.
Den eleven är enligt läraren klassens geografiexpert. Eleven blir nästan lite
generad över den utnämningen men ser samtidigt nöjd ut. När de stöter på
svåra ord i texterna åker ordboken fram och de får slå upp det som är
krångligt (Fältanteckningar Friskolan, 2011-03-16).

Ovanstående beskrivning skiljer sig från upplägget på en del andra lektioner där målet om ett ökat lärande inte förefaller vara särskilt uttalat, vilket
några elever också ger uttryck för. En del elever betraktar det framförallt
som ett utmärkt tillfälle för att slippa göra något i skolan.
I: Ja X hade ni i vilket ämne då?
E: Religion
I: Ja vad tyckte du om det då?
E: Roligt
I: Vad gjorde ni?
E: X gjorde… ingenting (skrattar) vi bara satt och lyssna på vad X sa, jag
tyckte det var skitroligt med religion vi gjorde inte mycket men ja det var roligt
I: Men lärde ni er någonting då?
E: Nej jag gillar inte ens religion för det är skittråkigt (Elev 5, Friskolan).

Eleven menar att det ämne som alltid varit tråkigt har blivit roligare tack
vare upplägget, men det har inte lett till något uttalat lärande. Andra elever
ger snarare uttryck för frustration och irritation när lektionerna förefaller
bli en form av tidsfördriv.
E: Nej men det är lite trist i en del ämnen det är som X som är läraren som
lätt typ låter eleverna vara med och utforma undervisningen så att vi glider
ifrån lite och där borde läraren styra undervisningen lite mer liksom så att vi
liksom pratar om det vi ska prata om och inte om ens egna intressen
I: Det blir som sidospår?
E: Ja, rätt ofta och det kan hålla på rätt länge, nä men det är ju tråkigt för
det kan man prata om på rasten eller på lunchen (Elev 4, Friskolan).

Kritiken handlar om de tillfällen då innehållet glider ifrån ämnet och tid
för lärande istället övergår till tidsfördriv. Oavsett om det arbetssätt som
används yttrar sig på så sätt som beskrivits genom fältanteckningarna, som
bygger på en strategi om att man utnyttjar de tillfällen som uppstår till att
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lära något nytt, eller om samtalet bygger på en mindre uttalad strategi är
sällan syftet med uppgiften eller samtalet tydligt för eleverna. På samtliga
skolor förekommer det att eleverna är osäkra på varför de gör som de gör
eller vad det är som de förväntas lära sig.
E: Men jag vet inte varför de ska ha det
I: Nä, har du funderat på att fråga någon gång?
E: Men det är väl för att man ska lära sig vad som händer såhär…, tror jag
(Elev 1, Storskolan).

Eleven refererar här till det som ofta benämns nutidsfrågor, vilket är ett
återkommande inslag i undervisningen på samtliga skolor. På skolorna
används en del olika beteckningar för detta inslag men principen är densamma och är en form av frågesport gällande aktuella nyhetsfrågor. Detta
är en uppgift som det finns delade meningar om men en majoritet av eleverna ifrågasätter vad det egentligen är de lär sig.
E: Det är något tråkigt skit
I: Är det tråkigt skit? Vad gör man?
E: Ja man sitter och det är som frågesport så där som på TV
I: Mhm
E: Det är en massa frågor, det kan vara vad heter kungens snorungar till exempel? Eller någonting, det kan vara allt möjligt som när kom den hockeyspelaren dit vilket år, så ska man svara a, b eller c, det är inget kul…
I: Vad är poängen med det?
E: Ja får man tio rätt så bjuder läraren på fika, det är det som är poängen
I: Och annars då?
E: Ja man ska väl lära sig lite också det är väl det (Elev 1, Österskolan).

Även om det framgår att eleverna fått klart för sig att uppgiften syftar till
ett lärande är det oklart för dem varför den här typen av kunskap är viktig,
liksom när den ska komma till användning.

Verksamhetens utformning och innehåll – om lärandets
förutsättningar utifrån förväntningar och krav
Elevernas erfarenheter och upplevelser av skolvardagen och deras inställning till skolarbetet är avhängigt hur meningen med skolarbetet upplevs.
Detta har nära anknytning till det som beskrivits ovan gällande syftet med
olika uppgifter men också de förväntningar och krav som eleverna uppfattar att skolan har på dem. Enligt en majoritet av rektorerna som besvarat
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enkäten har såväl nivån som kraven i undervisningen ökat i takt med verksamhetens utveckling. Den övergripande bild som ges av eleverna, oberoende av skola bekräftar inte detta, istället ger de uttryck för att kraven inte
är så högt ställda.
Som framkommit är upprepning och repetition något som en del elever
betraktar som en pedagogisk metod som gynnar deras lärande. Många
elever vänder sig trots allt emot att upprepa en uppgift när inte syftet med
repetitionen är tydlig eller inte känns relevant.
I: Vilka saker är det som du tycker att ni får lära er om och om igen?
E: Nu tar vi ett exempel…
I: Ja
E: Om hur man tvättar och det vet vi ju redan
I: Alltså hur man tvättar tvätt?
E: Ja eller sådana enkla saker som man vet redan hur man gör, men så säger
dom det kan ju inte andra men jag kan ju, säger jag (Elev 1, Storskolan).

Det som efterfrågas är en ökad flexibilitet som också innebär en kunskapsprogression, så att inte andra elevers lägre kunskapsnivå inom ett område
blir den för tillfället rådande normen för alla. Under fältstudierna har det
stått klart att den här typen av upprepning inte sällan är en konsekvens av
att klasserna är åldersblandade. Det innebär att samma uppgifter återkommer från år till år, då det alltid finns någon elev i klassen som uppgiften är ny för.
På samtliga skolor förekommer det också i olika hög grad att lektionstid
går ”till spillo”, ofta på grund av att det är en lång startsträcka innan lektionerna kommer igång. Det betyder inte att det alltid är en följd av en elevstrategi, även om det också förekommer, utan det kan också handla om att
problem av både social och teknisk karaktär behöver lösas. Ett vanligt och
återkommande inslag på skolorna är att gemensamt titta på morgonnyheterna antingen direkt på TV alternativt på webben. Detta är sedan något
som diskuteras och efterarbetas i olika hög grad.
En av eleverna far upp från stolen och trycker igång kanonen så att de gemensamt kan se nyheterna. Läraren undrar varför bilden inte syns på deras
smartboard. ”ja nu blir det strul igen” säger eleven sidan om mig. ”Det är
ofta krångel men man får ha tålamod”, fortsätter eleven. Eleverna uppmanar läraren att gå iväg och fråga någon elev på gymnasiesärskolans mediaprogram för de brukar kunna sådant. Läraren går iväg och kommer strax
tillbaka igen med en elev i släptåg (Fältanteckningar Storskolan, 2011-0513).
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I de fall då nyheterna ses på webben är det inte sällan förenat med en utdragen process. Händelser liksom den ovan påverkar delvis elevernas inställning till lektionsinnehållet då det uppfattas som mindre meningsfullt.
En del elever hinner tappa intresset innan lektionen ens kommit igång.
Detta får till följd att elever också menar att det är tråkigt i skolan.
I: Idag då när lektionen ska börja så pratar lärarna ganska länge innan ni
kommer igång och jobba…
E: Ja, jag orkar inte med det, det är inte så på treårs säkert (Elev 5, Storskolan).

Att det som hänt under en lektion, tidigare samma dag, togs upp under
intervjun med eleven berodde på elevens tydliga markering under lektionen
som bestod i att ligga över bänken och pusta ljudligt. I det här fallet handlade det om en lång introduktion där läraren både repeterade en del information och pratade om sådant som helt saknade anknytning till skolarbetet. När händelser som denna ofta upprepas får det till följd att tempot i
skolan uppfattas som lågt liksom de förväntningar och krav som lärarna
har på eleverna. Det innebär också att elever upplever att det finns utrymme för att ägna sig åt annat än det som lektionerna är avsedda för,
vilket också görs. Till detta används exempelvis datorerna, även om de
också uppfattas som ett viktigt arbetsredskap under skoldagarna och används i relativt hög utsträckning på främst Mittskolan och Storskolan.
Genom att placera sig strategiskt så att skärmen inte är synlig för andra
utnyttjar en del elever också tiden åt olika sociala medier till förmån för
skolarbete.
E: Dom [lärarna] tror att jag ska gå in på Internet sådär men det gör jag
inte…, jag gör det bara ibland men inte så ofta
I: Nä, men vad går du in på för sidor då när du går in på Internet?
E: Det är bilddagboken och … ja och dom (Elev 1, Storskolan).

Liksom eleven beskriver är lärarna ofta införstådda med att en del av tiden
vid datorn ägnas åt annat än skolarbete. Utifrån det faktum att det ofta är
någon elev som påkallar uppmärksamhet tycks elever som inte själva gör
det istället få sitta ostört under längre stunder, med följd att en del elever
undkommer krav om att ägna sig åt skolarbete. Istället färdigställer eleverna sitt skolarbete på en liten del av den tid som egentligen är avsedd för att
arbeta med uppgiften. Ofta förefaller lärarna heller inte förvänta sig mer
än det som eleverna presterar, samtidigt som elever på samtliga skolor
upplever att mycket av det som de gör i skolan är relativt lätt. Inte sällan
med undantag för matematiken.
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I: Nej jag tänkte om det blev svårare eller så på gymnasiet
E: Nej jag tycker att det har varit rätt så lätt
I: Du tycker att det har varit lätt?
E: Nej jag tycker att det har varit lättare förutom matteboken den lackar jag
nästan ur på (Elev 5, Friskolan).

Valet av skolmaterial beskrivs som viktigt bland eleverna. Förutom att
arbetsuppgifterna i skolan beskrivs som lätta uppfattas också delar av
skolmaterialet som för lätt, vilket leder till ett motstånd mot att använda
sig av viss kurslitteraturen.
E: Men jag gillar inte skolmaterialet, jag gillar inte det vi har för det känns
som det är lågstadiet vi jobbar med ibland
I: Betyder det att du tycker att det är för lätt ibland eller är det barnsligt?
E: Ja, och det är barnsligt så man vill inte jobba med det (Elev 5, Storskolan).

Motståndet bottnar i en känsla av att skolmaterialet lämpar sig bättre för
lågstadiet än gymnasiet, vilket sänder signaler om vilka förväntningarna är
på dem som elever.
Vid de tillfällen då elever ställts inför nya utmaningar och höga krav har
eleverna ofta också gett uttryck för tillfredsställelse. Främst på grund av
den personliga bekräftelse som ökade förväntningar inneburit.
I: Ja överhuvudtaget, tycker du att det är lagom mycket utmaningar på skolan, tycker du att det är lagom svårt?
E: Det hände lite mer när min lärare var på semester och jag fick hoppa in i
en annan klass med en annan lärare då fick jag mer utmaningar […] jag har
fått använda maskiner som jag aldrig har fått röra innan
I: Hur kändes det då?
E: Det kändes skitbra, för han såg mig som en elev som kan (Elev 3, Mittskolan).

Citatet exemplifierar betydelsen av att bli betraktad som kunnig. Den här
eleven har tidigare i intervjun gett uttryck för tvivel angående de egna förmågorna och beskrivit hur den känslan bekräftades under de första åren av
gymnasietiden genom lärarnas låga förväntningar. Elevens upplevelse är att
det på senare år har skett en förändring genom att förväntningarna ökat.
Det har inneburit att skolarbetet har framstått som mer meningsfullt, samtidigt som elevens tro på den egna förmågan har ökat. Detta förefaller
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dock inte röra sig om någon allmän tendens på skolan, utan snarare om
förändrade förutsättningar för en enskild elev.
I: Mm hur skulle du vilja att det var då?
E: Alltså ja jag vet inte, men jag vill inte att dom ska behandla oss som småglin på sådan låg nivå för dom pratar till oss som om vi var småbarn (Elev
2, Mittskolan).

Som synes håller andra elever på skolan fast vid att förväntningarna på
dem i skolan har varit och fortsatt är låga. Eleven som i citatet ovan gett
uttryck för kritik beskriver att det är angeläget att de förväntningar som
speglas genom personalens bemötande förändras.

Sammanfattning perspektiv på verksamheten
En klar majoritet av rektorerna menar att det skett en utveckling av verksamheten de senaste fem åren. Framförallt har utvecklingen yttrat sig genom ökad andel individuella lösningar för enskilda elever, vilket också
beskrivs som den mest framträdande tendensen för framtiden. En ökad
nivå, med högre krav på eleverna, i undervisningen beskrivs som ytterligare
ett tecken på verksamhetens utveckling. Den utveckling som har skett anses
framförallt bero på förändring i arbetssätt men också på att elevgruppen
förändrats. Ökad samverkan med gymnasieskolan beskrivs som en angelägen utveckling för framtiden. Enligt elevernas perspektiv bekräftas inte
bilden av högt ställda krav i undervisningen, men det är mycket som är likt
mellan skolorna i fråga om arbetssätt och innehåll. Bland annat genom att
uppgifter upprepas, samtidigt som syftet med uppgifterna sällan tydliggörs
för eleverna. När elever inte har meningen med en uppgift klart för sig
påverkar det deras inställning och motivation till uppgiften på ett negativt
sätt. Elevers motivation påverkas också av personalens förväntningar på
deras prestationer. På Storskolan får några elever utökad tid för kärnämne
för att uppnå godkända betyg i något eller några ämnen i årskurs nio alternativt för kurser inom gymnasieskolan. De eleverna betonar i högre grad
än andra elever betydelsen av kärnämneskunskaper som en viktig grund
för utveckling och förbättrade framtidsmöjligheter.

Perspektiv på elever och personal
Många rektorer ger uttryck för att elevgruppens förändring är ett underliggande skäl till att verksamheten förändrats. De frågor som riktats till rektorerna som handlar om eleverna som tas emot i deras verksamhet grundar
sig i ett intresse för vad som utmärker de förändringar som har identifierats
gällande elevgruppen. I kontakten med eleverna har intresset istället handlat om att söka efter en förståelse för hur de ser på sitt agerande utifrån
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rollen som elev i förhållande till personalen. Till exempel handlar det om
vilka erfarenheter eleverna har av att påverka utformningen och innehållet
i undervisningen. Vidare handlar det om elevernas upplevelser av betydelsen av relationerna till personalen, vilket delvis knyter an till skolornas
olika organisering. Även det här avsnittet avslutas med en kort sammanfattning av de resultat som framträtt.

Elevgruppens förändring utifrån enkäten
En framträdande faktor till att det skett en utveckling i verksamheten är,
enligt många rektorer de förändrade elevgrupper som blivit mottagna i
särskolan under senare år. 86 rektorer, vilket är strax över 52 % (n=164),
menar att elevgruppen förändrats, kunskapsmässigt och/eller socialt, under
den senaste femårsperioden. 56 av rektorerna, 34 %, säger sig inte ha någon uppfattning i frågan och resterande 13 % menar att ingen förändring
skett. Bland de 22 (13 %) som uppger att de inte har kunnat identifiera
några förändrade elevgrupper i sin verksamhet representerar 19 stycken
verksamheter där samtliga elever får sin undervisning i gymnasiesärskoleklasser. Resterande tre rektorer ansvarar för en verksamhet som utmärks
av en undervisningsmodell som innebär olika lösningar för enskilda elever.
Vidare erbjuds gymnasiesärskolans individuella program på 16 av de här
skolorna, varav nio enbart erbjuder individuella programmet. Det innebär
att närapå hälften av de rektorer som angett att det inte skett några förändringar i elevgrupperna ansvarar för en verksamhet som riktar sig till
elever som bedömts ha ett större stödbehov än de elever som gymnasiesärskolans nationella program riktar sig till.
Förändringarna av elevgruppen hänger delvis samman med elevernas
förmågor, vilka i förlängningen påverkar verksamheten genom krav på
anpassning och förändring. I direkt samband med frågor kring förändrade
elevgrupper fick rektorerna också svara på ett antal påståenden angående
elevernas kunskapsnivå, sociala förmågor, ifrågasättande av verksamheten
och undervisningen samt eventuell beteendeproblematik. I tabellerna nedan
redovisas svaren på de påståendena.
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Tabell 10. Påstående: Eleverna i gymnasiesärskolan är idag, generellt sett, på en
högre kunskapsnivå än tidigare.

Stämmer
Stämmer delvis
Stämmer inte riktigt
Stämmer inte alls
Har ingen uppfattning
Totalt

Frekvens
36
17
10
12
8
83

Procent
43,4
20,5
12,0
14,5
9,6
100,0

Att en majoritet av rektorerna, som menar att det skett en förändring i
elevgruppen, instämmer i att eleverna är på en högre kunskapsnivå än elever i tidigare elevgrupper skulle kunna tolkas som ett resultat av att kraven
i grundsärskolan ökat under senare år. En mer trolig tolkning är att det är
en följd av att fler elever kommer till grundsärskolan sent under sin skoltid,
elever som därmed fått större kunskapsutmaningar under sin tid i grundskolan.
Tabell 11. Påstående: Eleverna i gymnasiesärskolan har idag, generellt sett, en
bättre utvecklad social förmåga än tidigare.

Stämmer
Stämmer delvis
Stämmer inte riktigt
Stämmer inte alls
Har ingen uppfattning
Totalt

Frekvens
36
15
10
13
9
83

Procent
43,4
18,1
12,0
15,7
10,8
100,0

Att eleverna, förutom att de bedöms vara på en högre kunskapsnivå, också
anses ha en bättre utvecklad social förmåga gör det befogat att fundera
vidare över vilka elevgrupper som blivit mottagna i särskolan under senare
år i förhållande till rådande diagnoskriterier. Utifrån kriterierna ska elevers
adaptiva förmågor vägas in i bedömningen. Det vill säga deras förmåga att
anpassa sig och samspela med omgivningen, även socialt, i förhållande till
rådande förväntningar.
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Tabell 12. Påstående: Eleverna i gymnasiesärskolan ifrågasätter skolans verksamhet i högre utsträckning än tidigare.

Stämmer
Stämmer delvis
Stämmer inte riktigt
Stämmer inte alls
Har ingen uppfattning
Totalt

Frekvens
35
25
7
9
7
83

Procent
42,2
30,2
8,4
10,8
8,4
100,0

Elevernas ifrågasättande av den verksamhet som bedrivs ger indikationer
om att eleverna har viss kännedom om vilka rättigheter de har som elever.
Huruvida det, från personalens sida, upplevs som något positivt alternativt
negativt för verksamheten framgår inte av svaren.
Tabell 13. Påstående: Eleverna i gymnasiesärskolan ifrågasätter lärarens undervisning/krav i högre utsträckning än tidigare.

Stämmer
Stämmer delvis
Stämmer inte riktigt
Stämmer inte alls
Har ingen uppfattning
Totalt

Frekvens
26
29
8
13
7
83

Procent
31,3
35,0
9,6
15,7
8,4
100,0

Det kan inte uteslutas att just ifrågasättandet, av såväl skolan som lärarnas
undervisning/krav, har ett samband med den utveckling av verksamheten
som rektorerna vittnar om. Huruvida eleverna menar att kraven är för
höga eller för låga framgår inte av de svar som angivits här. Sett ur elevernas perspektiv, vilket beskrivits i avsnittet ovan liksom resultat från tidigare studier, handlar dock elevernas önskemål framförallt om ökade utmaningar i skolsituationen.
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Tabell 14. Påstående: Antalet elever i gymnasiesärskolan som också har en uttalad
beteendeproblematik är idag högre än tidigare.

Stämmer
Stämmer delvis
Stämmer inte riktigt
Stämmer inte alls
Har ingen uppfattning
Totalt

Frekvens
50
6
5
9
13
83

Procent
60,3
7,2
6,0
10,8
15,7
100,0

Att en så hög andel av rektorerna har erfarenheter av en ökad beteendeproblematik ger ytterligare indikationer på vad som utmärker de nya elevgrupperna inom särskolan. Trots att en så hög andel menar att eleverna
som blir mottagna i särskolan idag har en uttalad beteendeproblematik
framgår det inte hur detta påverkat verksamheten då en majoritet av rektorerna exempelvis menar att konflikterna mellan elever alternativt mellan
elever och personal inte ökat i nämnvärd omfattning. Det kan däremot
vara en bidragande faktor till att rektorer menar att verksamheten idag
behöver individualiseras i högre grad än tidigare.

Elever och personal ur elevernas perspektiv
Resultaten ovan beskriver rektorernas uppfattning om elevgruppens förändring över tid, vilket anses bidra till verksamhetens förändring och utveckling. Många rektorer menar att andelen elever som ifrågasätter både
verksamheten och undervisningen har ökat. Av naturliga skäl är detta inga
frågor som eleverna har fått besvara men det har en nära koppling till delar
av de resultat som framträtt under temat Lärandets förutsättningar som
rör elevers och lärares olika roller i skolan. Det handlar om elevernas erfarenheter och upplevelser av deras möjligheter till inflytande i skolvardagen,
liksom hur de uppfattar förhållandet mellan elever och lärare. Även resultat, utifrån temat Trivsel och samhörighet, som handlar om elevernas erfarenheter av stämningen på skolan är av betydelse för elevers faktiska handlande.
Elever och personal – om lärandets förutsättningar utifrån olika roller
På samtliga skolor ger eleverna uttryck för att skolan uppfattas som lärarstyrd även om majoriteten menar att det finns tillfällen då de har möjlighet
att påverka delar av innehållet.
I: När ni ska bestämma vad ni ska göra för någonting i de olika ämnena får
ni som är elever vara med och bestämma?
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E: Ja ibland får vi vara med och bestämma
I: Mm men vad är det ni får bestämma om?
E: Ja om vad vi vill forska om för någonting (Elev 3, Storskolan).

Utöver det som eleven ovan nämner har eleverna oftast också inflytande
över sådant som exempelvis vilken redovisningsform de vill använda. En
del elever menar också att det finns tillfällen då man som elev kan få en
lärare att ändra på sitt beslut genom att argumentera för sådant som man
hellre vill göra, och ibland kan det vara möjligt att komma fram till en
kompromiss.
E: Ja, vi säger att vi gör det och det men då säger han [läraren] vi tar det
nästa vecka brukar han säga för ibland måste man göra det som skolan har
bestämt också (Elev 2, Österskolan).

Att det finns sådant i skolan som man som elev inte har möjlighet att utöva
inflytande över handlar inte enbart om en uppfattning om att det är lärarna som äger rätten att bestämma. Istället framgår det att en del elever har
kunskap om att alla som befinner sig i skolan har att rätta sig efter vissa
förutsättningar.
E: Nej för man måste ju gå efter planen så det är ganska strikt tror jag
I: Jaha så det är så det är…
E: Ja dom [lärarna] brukar planera det i förväg
I: Ja, så dom planerar i förväg vad ni ska göra framåt?
E: Ja och det är ju inte vi som bestämmer, det är ju Skolverket som bestämmer (Elev 5, Österskolan).

I de fall då eleverna anger argument som innebär att en del måsten i skolan
inte kan härledas direkt till lärarnas vilja och styrning har det inte sällan
sin grund i att lärarna, i diskussioner med eleverna, har tydliggjort detta
faktum. Förutom Skolverket uppges också rektorn ligga bakom en del
beslut. Beslut som ofta beskrivs som vidarebefordrade av lärarna.
Rätt vad det är dyker eleven X upp med buller och bång och har frukostbulle och kaffe med sig in i klassrummet. Innan de går vidare med det som
ska göras under dagen uppmärksammar läraren den nyanlända eleven på
det som sagts tidigare om studentplaneringen. Eleven pustar och är påtagligt
irriterad, och gör med hög röst klart att det är för dåligt att de inte får något
stöd från lärarna och att de dessutom måste ägna sin rast åt studentplaneringen. Eleven undrar om lärarna verkligen vill ha en irriterad elev inne på
lektionerna. Eleven talar om vilket datum nästa möte ska vara, ja säger läraren klockan 11.30. Nä säger eleven klockan 12 har vi bestämt, men läraren
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säger att eftersom de nu har fått de här direktiven från rektorn så får de
rätta sig efter det och hålla mötet på rasten. Eleven far då fram till tavlan för
att skriva upp datum och tid, bakom det skrivs REKTORN så att alla ska se
att det är rektorn som bestämt att mötet måste hållas under rasten (Fältanteckningar Storskolan, 2011-02-09).

Ovanstående fältanteckning är ett, av flera, exempel på hur elever ifrågasätter händelser eller beslut i skolan, vilket här tar sig uttryck i att elevens
missnöje manifesteras genom agerande. Vid den här händelsen kom eleven
ifråga försent men fick ta drygt tio minuter i anspråk av lektionstiden, trots
att detta var något som övriga redan hade avhandlat vid lektionens start.
Vid händelser av liknande karaktär förefaller utvecklingen ofta påverkas av
vilken eller vilka elever som är inblandade, lärarna tenderar att ge olika
elever olika mycket utrymme. Det leder ibland till att elever tar över och
delvis styr händelseförloppet under lektionen, ibland på andra elevers bekostnad. Detta förekommer på samtliga skolor, oavsett hur verksamheten
är utformad i övrigt. Bland de elever som motsätter sig delar av skolverksamheten genom att ta sig vissa friheter, exempelvis genom att utebli från
lektioner eller komma försent istället för att ifrågasätta och argumentera,
motiveras det ofta med att det ändå inte får några följder som är av större
betydelse.
I: Mm, men om man då kommer försent vad säger lärarna då?
E: Äh, dom blir kanske sådär sura så säger dom att man får frånvaro på just
den lektionen sådär och jag bara ja ja visst typ (Elev 1, Storskolan).

Att lärare uppfattas bli ”sura” eller ger frånvaro är som synes inte argument nog för alla elever. Framförallt därför att det inte anses få något betydande inflytande över elevernas situation, varken nu eller på sikt.
I: Ja, ja, mm vad händer om man skolkar då?
E: Ja det händer väl ingenting (skratt)
I: Får man en tillsägelse?
E: Tja dom kan ju inte göra så mycket för det är ju inte som i vanliga skolan, dom får ju indraget [studiehjälp] och så funkar det inte här (Elev 1, Österskolan).

Eleven ovan hänvisar till att elever i gymnasiesärskolan inte kan få sitt
bidrag indraget som en följd av hög frånvaro till skillnad från eleverna i
gymnasieskolan. Detta bottnar i att bidragsformerna för eleverna inom de
olika skolformerna skiljer sig åt. Eftersom elever i gymnasiesärskolan får
förlängt barnbidrag, istället för studiehjälp, kan inte detta bidrag dras in
som en följd av ogiltig frånvaro från skolan.
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Precis som olika elever antar, och tilldelas, olika roller i relationen till
sina lärare så gör lärarna på liknande sätt genom att förhålla sig på olika
sätt till olika situationer. Ibland antar lärarna en mer avvaktande position,
vilket skapar utrymme för eleverna att träda fram och ta ett större ansvar
för att exempelvis lösa problem eller ta ansvar för planering och utformning av klassråd. Därmed ges eleverna möjlighet att träna sig i ett visst
ansvarstagande samtidigt som det ger upphov till tillfällen för samverkan,
eleverna emellan. Det betyder inte att alla elever antar den utmaningen
eller möjligheten. I andra sammanhang karaktäriseras lärarnas roll av att
vara mer fostrande men samtidigt också bekräftande och stödjande. Det
stöd eleverna får av sina lärare är något som uppskattas. Några elever beskriver också deras rätt till inflytande i skolan på ett sätt som framstår som
att det har ha sin grund i lärarnas omtanke om dem.
E: Ja lärarna lyssnar på eleverna ja om man kommer och samlar några som
man har förtroende för, dom lyssnar, det är väldigt bra här att dom lyssnar
I: Så du känner att du får vara med och påverka?
E: Ja, ja dom försöker uppfylla ens önskningar på något sätt, dom gör verkligen allt dom kan för att det ska bli så (Elev 3, Mittskolan).

De elever som upplever situationen på liknande sätt som det som beskrivs i
citatet ovan förefaller oftare också själva vara benägna att vara lärarna till
lags. Något som bottnar i ett ömsesidigt förhållningssätt till varandra, vilket har nära anknytning till hur eleverna beskriver sina relationer till personalen på skolan.

Elever och personal – om trivsel och samhörighet utifrån stämning och
relationer
Elever på samtliga skolor beskriver relationer till andra som en betydande
faktor för deras trivsel, vilket också inverkar på hur stämningen på skolan
uppfattas. Inte minst är relationen till personalen av stor vikt. På Söderskolan betonar exempelvis flera av eleverna att de har goda relationer till lärarna. Vid flera tillfällen har personalens agerande i mötet med eleverna
skapat förutsättningar för goda relationer. Bland annat genom att visa tillit
och förtroende för elevernas förmågor och agerande.
Killarna tar sig nu an X egen bil igen, läraren säger att de behöver byta ut
det ena lamphuset och säger att killarna kan sticka iväg till skroten för att
fixa det. X har inga pengar men det får han låna av läraren och dessutom
får han låna hans bil. Snabbt är killarna iväg för andra gången idag. De
kommer tillbaka från skroten när det är drygt tjugo minuter kvar på lektionen, 300 kronor har lamphuset kostat, men det var bara om de monterade
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av det själv vilket de gjorde, tur att de är händiga! De sätter genast igång
med sitt lilla projekt. Läraren hjälper X med själva bytet medan kompisen
justerar lamporna på andra sidan och kollar bromsljus och blinkers med
hjälp av en av de andra lärarna. Kvart i tolv ska de sluta men när vi går på
lunch strax efter tolv har de en bit kvar. En tredje lärare har lovat att hjälpa
eleverna med det sista om det behövs. X tackar för all hjälp och visar tydligt
sin uppskattning över allt stöd han fått för att få det här färdigt inför besiktningen (Fältanteckningar Söderskolan, 2011-04-07).

Vid återkommande tillfällen har lärarna ställt upp för eleverna vilket eleverna också noga påpekat under intervjuerna.
E: Sen är det också det att som nu min lärare han har varit väldigt, väldigt…
alltså han har stöttat mig till tusen och så fort det har varit något så har han
liksom varit där (Elev 3, Söderskolan).

De goda relationerna yttrar sig ofta också genom en god stämning mellan
lärare och elever, men med en viss jargong som delvis kan uppfattas som rå
men hjärtlig.
E: Dom har inte så stora krav egentligen, mer än att vi sköter oss bra, det
gäller väl bara att vara trevlig så är dom det tillbaka
I: Ja…
E: Annars får man det i baknacken (skratt) (Elev 1, Söderskolan).

Även eleverna på Österskolan har en särskild relation till sina verkstadslärare. De relationerna ger också upphov till en god stämning med högt i
tak och en skämtsam ton. När gränser delvis suddas ut kan de emellertid
ligga till grund för en viss problematik framförallt som lärarna är de som
ska betygssätta eleverna. Detta är trots allt inte något som eleverna uppfattar som ett problem.
E: Härinne, ja vi skojar mest hela tiden
I: Mm, ja
E: Ja det gör vi
I: Mm, men trots att ni skämtar mycket känner man ändå att det är dom
som är lärarna och att man känner att dom ”bestämmer”?
E: Ja, ja jo men oftast så vet man att det är lärarna och att det är dom man
ska följa men sen när man ska göra något så kan man ju gärna diskutera
och ändra och det finns alltid en lösning (Elev 2, Österskolan).

Att eleverna på de här två skolorna främst betonar de goda relationerna till
lärarna i verkstadsmiljön är naturligt eftersom den omfattande tid som de
tillbringar tillsammans fungerar som en grund till relationerna som skapas.
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Eleverna på Mittskolan som i stort sett alltid uppehåller sig i de egna lokalerna har alltid någon ur personalen tillgänglig i de gemensamma utrymmen under rasterna, då de följer ett rastvaktsystem. Bland många elever uppskattas också detta då det skapar möjligheter till att utveckla relationerna med personalen utöver det som omfattas av ren undervisningstid.
E: Och ja jag har kunnat prata med henne om typ vad som helst
I: Ja
E: Som jag har känt har varit jobbigt för mig (Elev 1, Mittskolan).

Eleven pratar om en av skolans assistenter, en person, som för eleven i
fråga har varit och är betydelsefull. Den kontakt som sker mellan elever
och personal under rasterna är ofta initierad av eleverna, men det betyder
inte att det är en kontakt som ersätter kamratrelationer.
Några elever, bland annat på Storskolan har dock varit uttalat kritiska
mot alltför nära relationer till lärarna, bland annat utifrån den omsorg som
lärarna uppvisar. Anledningen därtill är att lärarnas omsorg uppfattas som
väl utbredd och inte alltid önskvärd, åtminstone inte i den omfattning den
ges.
E: Ja och jag om jag mår dåligt när jag kommer till skolan då kommer dom
[lärarna], hur är det? Så vill dom blanda in kuratorn och allt och jag bara,
alltså om det är så, då går jag dit själv
I: Ja
E: Ni behöver inte bry er och såhär sa jag, alltså jag tycker inte dom ska det,
om jag tycker att jag behöver hjälp så går jag såklart men nu vill jag ju inte
det så
I: Nej precis
E: Men dom bryr sig för mycket (Elev 1, Storskolan).

Den utbredda omsorgen och personalens delvis beskyddande roll är också
något som kritiseras internt bland personalen på Storskolan. Några ur
personalen menar att det är att göra eleverna en björntjänst då detta förhållningssätt gör en del elever mer beroende av personalen än nödvändigt.
De som är kritiska menar att personalen istället borde verka för att eleverna uppnår en högre grad av självständighet och känner sig trygga i att
klara sig själva.
På Friskolan, där eleverna beskriver miljön i skolan som en viktig trivselfaktor, är elevernas upplevelser också förbundna med den samhörighetskänsla som eftersträvas på hela skolan. På den här skolan betyder strävan
efter samhörighet att all personal liksom alla elever på skolan omfattas,
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oavsett skolformstillhörighet. Det yttrar sig bland annat genom att alla
elever och all personal, oavsett yrkesroll, har rast samtidigt. Under för- och
eftermiddagsrasten håller skolans personal gemensam fikarast i matsalen.
De gemensamma rasterna är ett sätt att skapa möjligheter för elever och
lärare att mötas över skolformsgränserna och ökar möjligheterna till kontakt mellan elever och personal. En följd av detta är att många elever upplever att de blir sedda.
I: Känns det viktigt
E: Ja för mig känns det jättebra att dom gör det för dom ser ju om man inte
är på humör som jag är nu så ser dom ju det men på X-skolan hade dom ju
inte sett det där hade ingen brytt sig då hade dom bara gått och klasskompisarna liksom där var det ingen som fråga men här frågar dom ju och ser ju
och lärarna ser (Elev 1, Friskolan).

Även under lunchen möjliggörs möten mellan elever och lärare, då också
den är förlagd under samma tid på dagen. Utmed fönsterpartierna vid matsalens ena långsida är ett stort ovalt bord placerat. Här sitter ofta många
från personalen placerade men det är inget bord som är förbehållet personal, tvärtom sitter här ofta också elever från olika klasser som då deltar i
de samtal som pågår.
De möten som sker mellan personal och elever utanför lektionstid är
uppskattad av elever på samtliga skolor, om än inte av riktigt alla elever.
På Storskolan sker en del gemensamma aktiviteter mellan gymnasiesärskolans elever under rasterna främst i form av spel, inte sällan kortspel. Genom att erbjuda de aktiviteterna på en given plats, ofta kallad ”spelhålan”,
i sällskap med en personal innebär det en möjlighet till sysselsättning för
eleverna under rasterna. Gemensamma aktiviteter av den här typen ger
upphov till att elever knyts närmare varandra men också att det uppstår
relationer mellan elever från olika klasser. Samtidigt förefaller det öka
avståndet till de elever som redan är angelägna om att markera sitt avstånd
till skolformen. Framförallt därför att gemensamma aktiviteter, och personal som deltar bland eleverna under rasterna, uppfattas som utmärkande
för särskolan.
Under lunchrasten hamnar jag i ”spelhålan” där det blir Uno tillsammans
med flera elever. Det är högt i tak och glada miner men eftersom det är alldeles fullt vid sittplatserna i uppehållsrummet får vi sätta oss i ett mindre utrymme sidan om. Det är mycket aktiviteter och många elever involverade,
idag är det såväl elever från treårsprogrammen som elever från fyraårsprogrammen som samsas i lokalerna. Medan elever från treårs främst ägnar sig
åt att sitta vid datorerna roar sig eleverna på fyraårs med att spela pingis
och sällskapsspel (Fältanteckningar Storskolan, 2010-02-21).
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På Storskolan delar eleverna från gymnasiesärskolan uppehållsrum och
korridorer med elever från några av gymnasieskolans yrkesförberedande
program. Gymnasieskolans elever vistas dock inte i samma utsträckning i
de gemensamma lokalerna, men i de fall de gör det är det för att utnyttja
datorerna, som finns utplacerade. Under de tillfällen som skolan besöks
under vårterminen 2010 fungerar ”spelhålan” som den fasta punkten i de
gemensamma utrymmena, för många elever i gymnasiesärskolan. När jag
återkommer till skolan våren 2011 har ”spelhålan” flyttat en trappa upp.
Uppehållsrummet på nedervåningen upptas då av fler elever från treårs
men också av elever från fyraårs som tidigare hållit sig därifrån, men som
nu börjat utnyttja datorerna.

Sammanfattning perspektiv på elever och personal
Strax över hälften av de rektorer som besvarat frågan menar att det har
skett en förändring av elevgruppen i gymnasiesärskolan. Framförallt anses
eleverna generellt vara på en högre kunskapsnivå än elever som tidigare
har kommit till gymnasiesärskolan. Många är också av uppfattningen att
det blivit vanligare att elever ifrågasätter såväl undervisningen som de krav
som lärarna ställer. Majoriteten av eleverna menar emellertid att deras
möjligheter till inflytande över undervisningen är begränsade. De skillnader
som råder mellan olika elevers möjligheter att utöva inflytande över undervisningssituationerna är bland annat beroende av det förhållningssätt personalen antar till olika elever och det utrymme som eleverna därmed tillåts
att ta. Hur eleverna väljer att agera i förhållande till personalen är delvis
beroende av deras relationer till personalen, där ett ömsesidigt förtroende
är en betydelsefull grund. Alltför nära relationer mellan personal och elever
har trots allt kritiserats av båda parter exempelvis därför att det riskerar
att motverka elevers självständighet. Vidare kan det innebära att elever
som är kritiska till skolformen tar ett än större avstånd.

Perspektiv på skolformen
Rektorerna har tillfrågats om de har erfarenheter av att elever motsatt sig
ett mottagande i gymnasiesärskolan. Ett syfte med studien är att undersöka
alternativa lösningar av undervisningen för elever mottagna i gymnasiesärskolan, genom samverkan med gymnasieskolan, vilket också handlar
om att undersöka om det förekommer att elever mottagna i gymnasieskolan tar del av gymnasiesärskolans verksamhet. I det här avsnittet görs
kopplingar till elevers erfarenheter av skolformen utifrån hur deras uttryckliga avstånd till skolformen präglar deras inställning till skolan. Liksom
tidigare avslutas avsnittet med en kort sammanfattning.
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Skolformens undervisning som aktivt val enligt enkäten
40 rektorer, vilket motsvarar 25 % av dem som besvarat frågan (n=160),
uppger att det finns elever på deras skola som tar del av gymnasiesärskolans undervisning trots att de inte är mottagna i gymnasiesärskolan, genom
vad som kommit att kallas omvänd integrering. Den främsta orsaken till
att en sådan lösning blir aktuell uppges den anpassade undervisningen i
gymnasiesärskolan vara. Exakt vad det är i undervisningen som anses vara
bättre anpassad efter de berörda elevernas förmågor, samt vad det är som
utmärker den här elevgruppen, framgår inte. Rimligtvis rör det sig om
individualiseringens möjligheter i kombination med hög personaltäthet och
lågt elevantal. Vidare framgår det att omvänd integrering sker efter önskemål från vårdnadshavare och elever, ofta som en följd av ett missnöje utifrån bristande anpassningar till enskilda elever inom gymnasieskolans
verksamhet. Något som också kan bidra handlar om hur skolans verksamhet är organiserad i stort, som när elever från olika skolformer ingår i
samma klasser. Det kan ses som en ömsesidig samverkan där elever som är
mottagna i gymnasieskolan ges möjlighet att ingå i mindre klasser samtidigt som det ökar möjligheterna för elever som är mottagna i gymnasiesärskolan att läsa enligt gymnasieskolans kursplan.
Hur urvalet görs angående vilka elever som den här typen av lösningar
kan bli aktuell för framgår inte. Ett fåtal rektorer har utnyttjat möjligheten
till att utveckla sina svar genom fritext, där det i en del fall handlar om
elever inom gymnasieskolans individuella program57. I ett fall uppges det
vara fråga om en elev som med tiden ”insett sina behov och förutsättningar” och som skulle kunna vara mottagen i gymnasiesärskolan. Det väcker
funderingar kring hur rektorerna i allmänhet ställer sig till det här som
lösning för elever som juridiskt skulle ha rätt till ett mottagande i gymnasiesärskolan men som inte vill tillhöra den skolformen. Det vill säga elever
som kan tänka sig att få ett utökat stöd från gymnasiesärskolan samtidigt
som de får sin utbildning i gymnasieskolan, exempelvis genom något av
introduktionsprogrammen.
Skolformen och ett aktivt bortval av gymnasiesärskolan enligt enkäten
Det är 74 rektorer, strax över 46 % (n=160), som uppger att de har kännedom om elever som tidigare varit mottagna i grundsärskolan men som
har avsagt sig den formella tillhörigheten till skolformen i samband med att
gymnasiesärskolan aktualiserats. Det har handlat om elever som tidigare
57

Från och med höstterminen 2011 har gymnasieskolans individuella program
ersatts av fem introduktionsprogram. För en något utförligare redogörelse om
detta, se kapitel 3 under rubriken Gymnasiesärskolan.

THERÉSE MINEUR

Skolformens komplexitet I 151

gått grundskoleplacerat eller blivit sent mottagna i grundsärskolan och inte
kunnat eller velat identifiera sig med en sådan skolformstillhörighet, eller
inte längre bedömts tillhöra elevgruppen. 58 av de 74 rektorerna uppger
att de berörda eleverna får sin utbildning inom ramen för gymnasieskolans
individuella program. Vidare uppger 34 rektorer, 21 % (n=160), att de har
kännedom om elever som i rättslig mening har rätt att bli mottagna i gymnasiesärskolan men som aldrig blivit mottagna i särskolan. Anledningen till
att eleverna inte mottagits i gymnasiesärskolan uppges främst vara att
vårdnadshavarna motsätter sig ett mottagande, men i närapå lika stor utsträckning uppges det vara eleverna själva som motsätter sig mottagandet,
alternativt en kombination. En mindre andel uppger också att bristfälliga
utredningar eller avsaknad av utredning är orsaken.

Skolformen ur elevernas perspektiv
Elevernas erfarenheter och upplevelser av att vara mottagna i en särskild
skolform kommer att presenteras utförligt i det andra resultatkapitlet, Att
vara elev i gymnasiesärskolan. Att detta ändå berörs i det här resultatkapitlet som ingår i huvudområdet ”Vår skola” beror på att elevernas upplevelser av skolans verksamhet och utformning också är präglad av den egna
och klasskamraternas inställning till den formella tillhörigheten till skolformen, något som framträtt i temat I skolformens skugga. Framförallt blir
detta tydligt när elever har en önskan, alternativt en uppfattning, om att de
borde tillhöra en annan skolform. I enkäten har den här problematiken
exemplifierats genom rektorers kännedom om elever som aktivt valt bort
ett mottagande i särskolan. Ytterligare exempel är de fall då rektorerna
uppgett att alternativa lösningar i form av exempelvis utökad praktik
ibland har sin grund i elevers motvilja till att vara mottagna i särskolan. I
det här avsnittet ges en redogörelse av hur elevers avståndstagande till
särskolan kan yttra sig i praktiken och hur det uppfattas påverka verksamheten, liksom hur elever upplever att de berörs.
Skolformen - I skolformens skugga
På samtliga skolor finns elever som tar avstånd i från den formella tillhörigheten i gymnasiesärskolan. Sättet som deras avståndstagande yttrar sig
på, liksom i vilken omfattning det förekommer, är av betydelse för hur
detta påverkar händelser i verksamheten och därmed också de elever som
inte själva tar ett sådant avstånd. Vidare är personalens förhållningssätt
och agerande av betydelse för situationen.
På Storskolan är det flera av eleverna som ger uttryck för en önskan om
att tillhöra en annan skolform, men också en önskan om omfattande förändringar inom gymnasiesärskolan. Även övriga elever som intervjuats på
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skolan har gett uttryck för kritik med anknytning till skolformen. De eleverna ger trots allt en mer nyanserad bild och beskriver samtidigt fördelar
som de menar är förenade med skolformen. När många elever i en klass är
öppet kritiska mot skolan och de ramar de har att förhålla sig till påverkas
såväl de enskilda individerna som gruppen men också verksamheten i stort.
Framförallt när några av eleverna i klassen visar sitt missnöje genom att
stöka till det på lektionerna.
E: Ja men dom [lärarna] splittrar ju på oss
I: Dom tyckte inte att ni skulle vara tillsammans?
E: Nej
I: Nähä och varför inte det?
E: Nej vi är väl lite krångliga tillsammans
I: Jaha, men på vilket sätt då är ni krångliga?
E: Stökiga! (Elev 6, Storskolan).

Eleverna är väl medvetna om att de betraktas som stökiga, vilket också är
deras syfte. Att detta är ett slags självändamål är en uppfattning som delas
av några av de andra eleverna som inte själva stökar till det.
I: Mm vad tror du det beror på att det blir bråk då?
E: Mm för en del vill ju…, för att en del bråkar ju bara för att det ska bli
stökigt i klassen (Elev 3, Storskolan).

Bland de elever som är kritiska är detta ett av få sätt för dem att aktivt visa
sin motvilja mot att vara mottagna i särskolan. Det handlar oftare om ett
uppvisat missnöje mot skolformens utformning och den egna tillhörigheten
där, än mot personalens insatser. Trots att kritiken inte alltid är riktad mot
personalen är det de, liksom de andra eleverna, som på olika sätt påverkas
av att elever visar sitt missnöje genom att exempelvis göra motstånd mot
rådande villkor. Som tidigare framkommit finns det också elever som är
kritiska mot lärares alltför utbredda omsorg. Det handlar främst om elever
som visar sitt avstånd till skolformen men där personalen anstränger sig för
att få dem att trivas.
För elever som är kritiska till särskoletillhörigheten innebär det bland
annat att deras skoldagar ägnas åt att hitta strategier för att inte kopplas
samman med särskolan. Eleverna försöker exempelvis undvika att vistas i
de lokaler som förknippas med gymnasiesärskolan under rasterna och de
väljer strategiska vägar och tider till och från lektioner. Inte sällan får det
ytterligare konsekvenser då det ofta innebär att de kommer försent vilket
påverkar verksamheten. De elever som har drabbats av andra elevers sena
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ankomst driver trots allt sällan frågan om sitt missnöje särskilt långt. Om
det sker, sker det oftast under organiserade former genom att synpunkter
lyfts under ett klassråd, vilket ibland har lett till förändringar, åtminstone
tillfälliga sådana.
E: Ja vi brukar ju ha bestämt att man ska stänga dörren och sådant och man
ska inte släppa in [vid sen ankomst], det gjorde vi förra året
I: Ja är det något som ni har bestämt på klassrådet?
E: Ja det är det
I: Ja, mm men följer man den regeln då?
E: Nej inte nu men det gjorde vi förra året (Elev 3, Storskolan).

På Söderskolan är elevers frånvaro i form av skolk och sen ankomst av
vikt för elevernas erfarenheter och upplevelser av skolvardagen. Flera av
eleverna upplever att närvaro i skolan är av mindre betydelse, vilket också
påverkar deras inställning till skolan. Även de elever som inte själva skolkar påverkas nämligen av att andra gör det, då även de börjar ifrågasätta
meningen med skolan. I karaktärsämnena bygger delar av arbetet på att
eleverna samarbetar, då kan hög frånvaro få till följd att en del arbetsuppgifter inte går att utföra. Något som kan ge upphov till dålig stämning i
gruppen.
I: Men när det är så där med att folk smiter, vad säger lärarna om det?
E: Dom blir också sura och jag kan också bli sur om man smiter sådär på
dagen (Elev 2, Söderskolan).

Att eleven ger uttryck för att bli ”sur” hänger samman med att det inte
sällan blir de elever som är kvar som får ta ett större ansvar för att färdigställa det som ska göras, framförallt i karaktärsämnena. En del av eleverna
visar då sitt missnöje genom att själva ta sig friheter genom att förlänga
raster eller utebli. Tidvis utvecklas dålig stämning till regelrätta konflikter
mellan elever men också mellan elever och personal. Att det uppstår konflikter på skolan uppfattas av några elever ha direkt samband med elevers
särskoletillhörighet som sådan. Detta eftersom elever som inte vill kännas
vid denna tillhörighet gör uppror genom att starta konflikter med andra
elever inom skolformen. Konflikter i skolan anses också vara en följd av
elevers uppträdande som har sin grund i individuella svårigheter, i form av
bristande förmåga att förstå sin egen roll och betydelse för att undvika att
möten och relationer utvecklas till konfliktsituationer.
E: Mm och som vissa här säger, för helvete kan ni göra något ni lärare till
exempel. Några elever brukar säga det ibland och då säger jag för helvete
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titta själv vad ni håller på med för de är inte alls oskyldiga, de startar bråk
här på skolan sen skyller de på att lärarna inte bryr sig, de kan börja mogna
istället och sluta bråka alltså, jag fattar inte hur… Där kan jag tycka, där
syns det att de är ”sär” på ett sätt, jag kan tycka det för om man är så pass
stor så ska man kunna sluta och det kan jag förstå att folk säger om att de
håller på häruppe. Och då kan jag förstå att folk tittar på dom
I: Mm så istället för att lärarna ska behöva hålla på och ta i det så tycker du
att var och en ska ta sitt eget ansvar, kan man säga så?
E: Ja, det tycker jag faktiskt för dom är vuxna nu eller håller på att bli
vuxna och då får man faktiskt ta itu med sin egen skit själv (Elev 2, Söderskolan).

Förekomst av konflikter liksom elevers frånvaro är något som förekommer
oavsett skolform. Det som beskrivs här bedöms dock, liksom eleven ovan
antyder, ha en direkt koppling till särskoletillhörigheten. Något som på
olika sätt påverkar både eleverna och skolverksamheten och som i förlängningen också har betydelse för elevernas samlade inställning till skolan.
På Mittskolan är inte ett avståndstagande till särskoletillhörigheten
bland eleverna som ingår i studien lika uttalat som exempelvis på Storskolan. Det är bara en av eleverna på Mittskolan som ingår i studien som ger
tydligt uttryck för ett missnöje med att vara mottagen i särskolan. Trots
detta är det en fråga som är högst aktuell på skolan. Detta främst därför
att det finns andra elever som tar avstånd, elever som inte ingår i studien.
Anledningen till att inte någon mer av de eleverna ingår är dels att de gått i
en annan årskurs, dels att deras medverkan omöjliggjorts av deras höga
frånvaro.
E: Ja alltså det är ju inte alltid så många som kommer och ibland så är vi antingen bara en på lektionen eller liksom ja inga överhuvudtaget
I: Var är dom som inte kommer då?
E: Skubbar (Elev 2, Mittskolan).

Sättet som eleven beskriver omständigheterna på antyder att det är så vanligt förekommande med skolk att det är en självklar del av skolvardagen.
Detta är en problematik som personalen på Mittskolan säger sig ha ett
behov av att hitta en lösning på, inte minst därför att elevers uttalade kritik
och avståndstagande anses ha en tendens att ”smitta” andra. Andra elever
känner sig ifrågasatta, vilket påverkar stämningen elever emellan.
På Friskolan är problematiken gällande motstånd till särskoletillhörigheten inte lika utbredd som på de andra skolorna. Trots detta är det något
som utmanar personalen genom att de ständigt balanserar i hur de ska
bemöta frågan i de fall den uppkommer. För en del elever, är det enligt
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personalen extra viktigt att inte utpekas som avvikande. Framförallt gäller
det elever som har utländsk bakgrund. Personalen försöker stötta eleverna i
att hitta strategier för att möta andras frågor.
Lärarna informerar om att det kommer att stå i tidningen vilka elever som
tagit studenten och frågar om eleverna tycker att det känns okej. De berättar
att det först kommer att stå utbildningens förkortning och därunder elevernas namn. Lärarna säger att eleverna då kanske kommer att få frågor om
vad det är för utbildning. Deras förslag är att de då kan berätta vad förkortningen står för och att det inte innebär att de måste tala om att det är
gymnasiesärskolan. Ingen av eleverna har synpunkter på detta utan verkar
känna sig bekväma med att det enbart kommer att stå klassens beteckning i
tidningen, vilket gäller även för gymnasieskolans klasser (Fältanteckningar
Friskolan, 2010-05-26).

Fältanteckningen är ett exempel på hur personal arbetar med att ge elever
stöd i hur de kan hantera frågor från andra om skolformen, vilket företrädesvis gäller för de eleverna som av olika anledningar önskar hålla en låg
profil gällande tillhörigheten i särskolan.
Ytterligare ett exempel på personals stöd till elever i frågor som är relaterade till skolformen är då elever fått den kritik som de gett uttryck för
bekräftad. Bland flera av eleverna på Österskolan finns det till exempel en
uttalad kritik mot hur de uppfattar att de blir betraktade som elever i gymnasiesärskolan, genom skolans förhållningssätt.
Under förmiddagen blir det tydligt att eleverna pratar mycket med en ur
personalen om sina tankar och synpunkter på skolan. Även om de alla är
nöjda med sina lärare så är de uppenbarligen kritiska till en del saker också.
De säger att de inte förstår varför det ska vara ett sådant tjatande om vissa
saker som exempelvis det här med god man. Även personal X reflekterar
över detta tillsammans med eleverna och undrar om det är någon av de
andra ur personalen på skolan som vill göra eleverna mindre självständiga
eller rent av att omyndigförklara dem, vilket X säger sig vara kritisk emot
(Fältanteckningar Österskolan, 2011-03-29).

Bekräftelsen som eleverna får för sin kritik, av en ur personalen, är betydelsefull för deras inställning till skolan och syn på sig själva. Den innebär
ett erkännande om att de betraktas som kunniga individer.

Sammanfattning perspektiv på skolformen
En fjärdedel av rektorerna har erfarenheter av att elever som är mottagna i
gymnasieskolan får sin undervisning inom ramen för gymnasiesärskolan.
Vilka förutsättningarna är för att möjliggöra detta är dock oklart liksom
för vilka elever det blir aktuellt. Närapå dubbelt så många har kännedom
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om elever som har rätt att bli mottagna i gymnasiesärskolan men som inte
blir det därför att de själva eller föräldrarna motsätter sig detta. I den kvalitativa datainsamlingen finns det exempel på elever från samtliga skolor
som är kritiska till att de är mottagna i gymnasiesärskolan. Mest utmärkande är detta på Storskolan där många elever är öppet kritiska, vilket
påverkar deras agerande och därmed också övriga elever. Elevers avståndstagande till skolformen leder tidvis till att andra elever känner sig utsatta
men också till att det uppstår konflikter på skolan. Lärares sätt att hantera
problematiken är av betydelse för att inte elevers avståndstagande ska öka
ytterligare. Att lärare bekräftar eleverna och är lyhörda för deras kritik
framstår som en viktig förståelsegrund till hur elever upplever sin skolvardag och sig själva.

Framträdande resultat om organiseringen av gymnasiesärskolans
verksamhet
Enligt enkätsvaren står det klart att det finns skillnader i hur verksamheten
är organiserad i olika gymnasiesärskolor. En majoritet av eleverna får sin
undervisning i särskilda klasser tillsammans med andra elever som är mottagna i gymnasiesärskolan. På många skolor förekommer emellertid alternativa lösningar för en del av eleverna, vilket sammantaget omfattar en
mindre andel av eleverna som är mottagna i gymnasiesärskolan. Alternativa lösningar består av samverkan och undervisning tillsammans med
gymnasieskolans elever och/eller utökad praktik. De bakomliggande faktorer som motiverar olika lösningar kan beskrivas som en förhandling
mellan verksamhetens förutsättningar, ramar och resurser och elevernas
förutsättningar, förmågor och önskningar. Det är sällsynt att alternativa,
eller inkluderande, lösningar beskrivs som politiskt eller ideologiskt motiverade. Istället motiveras det av elevers önskemål och förutsättningar, men
också av att det anses finnas pedagogiska incitament för alternativa lösningar. Pedagogiska incitament är också ett argument för att undervisa
elever som bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning i särskilda
skolformer. Det bygger på uppfattningen att det inom särskolan finns en
särskilt utformad undervisning som är bättre anpassad till de här eleverna.
Om så inte är fallet är det befogat att ifrågasätta vilka legitimerande skäl
som motiverar grund- och gymnasiesärskolan som egna skolformer. Elevers förutsättningar beskrivs också som en motivationsfaktor för vilken
undervisningslösning som blir aktuell för enskilda elever. Det kan tolkas
som att elever uppfattas ha, alternativt inte ha, förutsättningar för att tillgodogöra sig undervisningen i den ena eller andra skolformen, eller ingen
av dem i de fall utökad praktik fungerar som alternativ lösning. Frågan är i
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vilken utsträckning det handlar om elevers förutsättningar att tillgodogöra
sig den ena eller andra utbildningsformen eller om det snarare handlar om
skolformernas förutsättningar och förmåga att anpassa sig efter de elever
som befinner sig där?
Bland de skolor som ingår i den kvalitativa datainsamlingen förekommer olika undervisningsmodeller, men också olika lösningar för elever
inom samma skola. Framförallt har olika sätt att organisera undervisningen betydelse för elevers inställning till skolarbetet och deras syn på kunskap liksom deras sätt att se på framtida möjligheter till arbete. Vidare
handlar det om elevers upplevelser av trivsel och samhörighet på skolan
men också om i vilken utsträckning det förekommer kontakt, samspel eller
relationer till elever i gymnasieskolan.
De elever, på framförallt Söderskolan och Österskolan, som får stora delar av sin utbildning i form av praktik har en inställning och syn på skolans
undervisningsinslag som utmärks av att praktiken tillskrivs den största
betydelsen. Det är den typen av kunskap som de menar är viktig för framtiden. Eleverna ger uttryck för att deras möjligheter till en framtida anställning ökar som en följd av praktikkontakter men också genom praktikbetyg
och goda vitsord. Elevers inställning överensstämmer med det budskap
som skolan tydligt förmedlar, det vill säga att elevernas betyg inte ses som
konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Genom att lärarna inviger eleverna i denna vetskap framstår istället praktiken som viktigare än betyg och
som en förutsättning för en plats på arbetsmarknaden. Eleverna beskriver
att deras ansträngningar ökar under praktiken, som en följd av att de är
motiverade. I de fall eleverna har kärnämnen tillskrivs de ämnena oftast en
mindre betydelsefull roll, vilket får till följd att kärnämneslärarna har svårt
för att motivera elever i skolarbetet. Samtidigt har betoningen på praktikens betydelse sina fördelar. När samarbetet mellan elev, skola och praktikplats blir framgångsrikt kan det få ett flertal positiva effekter. Förutom
att det kan leda till någon form av anställning kan det fungera som ett
erkännande för eleverna om att de är kunniga, vilket upplevs som en personlig bekräftelse.
På Storskolan ges elever möjlighet att läsa in godkända betyg från årskurs nio och/eller gymnasieskolans A-kurser i kärnämnena. Det innebär att
kärnämnestimmarna utökats och delvis ges istället för karaktärsämnen. På
samma sätt som elever ger uttryck för att praktiken fungerar som en bekräftelse för dem som kunniga individer kan bedömningen att elever anses
ha förutsättningar att uppnå grundskolans respektive gymnasieskolans
kursmål fungera. I de fall elever når de uppsatta målen kan det även öka
möjligheterna till framtida studier. Det fungerar också som en grund till
stärkt självförtroende, då elever får bekräftat att deras förmågor kan jäm-
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ställas med elever som inte är mottagna i särskolan. Detta väcker dock
frågor om elevernas tillhörighet i skolformen.
Flertalet rektorer menar att kraven på eleverna har ökat över tid, men
den bilden bekräftas sällan av eleverna. Samtidig beskriver många rektorer
att det även skett förändringar bland eleverna, då de uppfattas vara på en
högre kunskapsnivå än de elever som tidigare kom till gymnasiesärskolan.
Det kan betyda att de förväntningar och krav som ställs är för lågt ställda i
förhållande till elevernas förmågor. Likheter mellan skolorna i fråga om
arbetssätt yttrar sig genom liknande arbetsuppgifter i de teoretiska ämnena. Många av uppgifterna har ett oklart syfte för eleverna. Elevernas
uppfattning gällande förutsättningar för lärande i förhållande till olika
arbetssätt och uppgifter är förknippat med vad som upplevs meningsfullt.
Något som är beroende av i vilken utsträckning de uppgifter som utförs
uppfattas leda till utveckling och/eller lärande, alternativt någon annan
nytta. Den nyttan kan exempelvis utgöras av att det som görs uppfattas
som roligt eller lustfyllt, vilket fungerar som en nytta i sig, åtminstone för
stunden. Därutöver kan det röra sig om sådant som uppfattas som en personlig fördel, eller anses kunna leda till en fördel i framtiden, vilket en
ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden är ett exempel på. Elevers upplevelser av skolvardagen men också deras agerande och motivation är vidare förknippade med deras relationer till personal på skolan, som för
många innebär mer privata relationer utöver formella lärar- elevrelationer.
En majoritet av rektorerna menar att ökad samverkan med gymnasieskolan är en viktig utveckling för framtiden, då det kan ge upphov till ett
fruktbart utbyte58 och ökade valmöjligheter för elever i gymnasiesärskolan.
Enligt resultaten skiljer sig förutsättningarna för samverkan mellan skolformerna beroende av skolornas olika organisering och lokalisering. Samverkan förekommer i högre utsträckning på Söderskolan där elever från
båda skolformerna ingår i gemensamma undervisningssituationer. Där
undervisar en del lärare i båda skolformerna, vilket underlättar de anpassningar som görs i undervisningen liksom det stöd som ges till enskilda elever. På Friskolan handlar det snarare om möten än om samverkan över
skolformsgränserna. Det handlar framförallt om möten som har sin grund i
att skoldagarna följer samma tider och mönster och att eleverna därmed
uppehåller sig i gemensamma lokaler samtidigt. Vidare är alla elever på
skolan delaktiga vid olika arrangemang eller friluftsdagar. Mittskolan har i
58
De av rektorerna som ansvarar för en verksamhet som riktar sig till elever som
har ett mer uttalat stödbehov, som behöver tillgodoses, menar att behovet av en
anpassad och trygg skolmiljö är viktigare än att eleverna ingår i ett större sammanhang.
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kontrast till övriga skolor sin egen byggnad med egna uppehållslokaler,
vilket innebär att elevers hela skoldag ofta tillbringas där. Därmed är möten mellan elever över skolformsgränserna sällsynta. Flera elever beskriver
att de är angelägna om att undvika just detta, bland annat av oro för andras kränkningar. Det som uppfattas som en trygg lösning för någon kan
emellertid framstå som en nackdel för någon annan, och som ett utpekande
i relation till andra elever. Något som framförallt beskrivs av elever som är
kritiska till skolformstillhörigheten. Skolornas olika sätt att organisera
verksamheten har inte kunnat sättas i entydigt samband med elevers uppfattning och inställning till att ha en tillhörighet gymnasiesärskolan, då
elever med såväl positiv som negativ inställning återfinns på samtliga skolor. Däremot har elevers upplevelser av att vara mottagna i gymnasiesärskolan visat sig ha inflytande över händelser i verksamheten. Framförallt har elevers kritiska inställning gett avtryck i skolvardagen och därmed
också påverkat andra elever. Personalens lyhördhet för elevers kritiska
inställning har i sammanhanget visat sig vara betydelsefull. Liksom den
bekräftelse personal har gett elever i de fall de känt sig orättvist behandlade. Genom ett sådant bemötande har elever upplevet ett erkännande och
därmed har avståndstagandet till skolformstillhörigheten dämpats.
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KAPITEL 6

Att vara elev i gymnasiesärskolan
I detta andra resultatkapitel fokuseras elevernas erfarenheter och upplevelser av att vara elev i gymnasiesärskolan. Oavsett på vilken av skolorna
eleverna får sin utbildning har alla det gemensamt att de är mottagna i
gymnasiesärskolan. Det innebär att de förutsättningar som följer med skolformen förenar eleverna, även om deras respektive skolor organiserar verksamheten på olika sätt. De förutsättningar som eleverna har gemensamt,
tillsammans med det faktum att det under analysen inte har kunnat urskiljas något tydligt samband mellan elevers upplevelser av skolformstillhörigheten och skolans organisering, är huvudargumenten till att resultaten i det
här kapitlet inte redovisas skola för skola. Under det här huvudområdet
har eleverna därför tilldelats fingerade namn utan att anknytas till respektive skola.
Det här huvudområdet ”Att vara mottagen i särskolan” omfattar samtliga 43 elevintervjuer. Analysprocessen59 resulterade i fem övergripande
temabegrepp som tillsammans utgör grunden för kunskap och förståelse
för elevers erfarenheter av att vara elev i gymnasiesärskolan. De första tre
temabegreppen Medvetenhet, Trygghet och Osäkerhet handlar om det som
kännetecknar elevernas erfarenheter och upplevelser av vad skolformstillhörigheten innebär för deras kunskaps- och identitetsutveckling likväl som
deras möjligheter i livet och relationer till andra. Den bild som framträder
utifrån elevernas erfarenheter visar på att de är medvetna om både individuella och omgivningsrelaterade faktorer som kan relateras till deras skolsituation. Vidare ger förhållandena som råder upphov till elevers trygghet
men också osäkerhet. Det faktum att eleverna är medvetna om olika omständigheter och förutsättningar kan i sig leda till upplevelser av trygghet
respektive osäkerhet. Det betyder att det inte är vissa elevers erfarenheter
som enbart omfattas av exempelvis trygghet och andras av osäkerhet. Istället är innebörden av de tre temabegreppen betydelsefulla delar av den helhet som kännetecknar elevernas erfarenheter, men i olika hög grad och i
förhållande till skilda omständigheter. Vidare kan det innebära att det
råder en viss spänning mellan att å ena sidan vara medveten och å andra
sidan vara osäker på de förhållanden som råder, men också mellan känslor
av trygghet och osäkerhet. De två återstående temabegreppen Uppgivenhet
och Beslutsamhet är av något annorlunda karaktär och beskriver istället de
förhållningssätt som eleverna antar till skolformstillhörigheten utifrån sina
erfarenheter och upplevelser. Även i det här sammanhanget kan en och
59

För en utförlig beskrivning se kapitel 4, under rubriken Tolkning och analys.
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samma elevs förhållningssätt yttra sig genom att båda hållningarna omfattas beroende på situation.
Resultatredovisningen tar sin start i det temabegrepp som är mest
centralt bland en majoritet av eleverna, nämligen Medvetenhet. Därefter
följer avsnitt om elevers Trygghet, Osäkerhet, Uppgivenhet och slutligen
Beslutsamhet, där varje temabegreppsavsnitt följs av en kort sammanfattning. Kapitlet avslutas med att resultaten presenteras i förhållande till hur
elevernas erfarenheter kan förstås beroende på om deras erfarenheter domineras av medvetenhet, trygghet eller osäkerhet.

Att vara elev i gymnasiesärskolan - Medvetenhet
Innebörden av begreppet medvetenhet är inte entydig. I vetenskapliga
sammanhang är människans medvetande och medvetenheten något som
länge har intresserat forskare, dock utifrån olika perspektiv. Inom exempelvis sociologin är människors medvetenhet om sig själv och andra människor intressant i strävan om att förstå olika sociala processer. Inom
neurobiologisk forskning handlar det enligt Damasio (2002) istället om att
klargöra vilka biologiska mekanismer som påverkar människors medvetenhet. I den här studien är inte det biologiska perspektivet på medvetenhet
av intresse. Istället handlar det om en flertydig innebörd där medvetenhet
och att vara medveten kan beskrivas som att känna till, ha kunskap eller
insikt alternativt ha förståelse och vara insatt i saker men också som att
vara medveten om sig själv (Strömberg, 2000). Medvetenhet, tillsammans
med övriga temabegrepp, fångar tolkningen av elevernas erfarenheter och
upplevelser av innebörden och betydelsen av att vara elev i gymnasiesärskolan. Elevers sätt att beskriva sina erfarenheter och upplevelser speglar deras medvetenhet på olika sätt och i olika hög grad, men också utifrån
skilda fokus. Nedan beskrivs elevers medvetenhet i förhållande till både de
omgivande förutsättningar som kan relateras till särskoletillhörigheten och
till deras individuella förmågor.

Medvetenhet om att bli mottagen i särskolan
Medvetenhet framträder när elever skildrar sina erfarenheter och upplevelser av att mottas i särskolan. För de flesta eleverna har detta inneburit ett
byte av skolform från grundskolan till särskolan, för ett par elever så sent
som i samband med gymnasiestarten. Fem av eleverna, av totalt 26, har
hela sin skolbakgrund inom särskolans verksamhet.
Utifrån elevers upplevelser av övergången till särskolan framträder en
bild av brister i grundskolan. Framförallt har det uteblivna individuella
stödet i skolarbetet framstått som en brist inom grundskolan, något som
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delvis anses ha berott på klasstorleken och att läraren inte räckt till för
alla.
I: Ja, mm men vad var det som gjorde att det blev aktuellt att byta sen då?
B: För att vi var 26 stycken i klassen så man fick inte så mycket hjälp och
det var högljutt och stojigt och sådant
I: Ja
B: Och då fick jag frågan om jag ville byta till en mindre klass
I: Ja, gjorde det att du kände att du inte hängde med riktigt att det var stojigt?
B: Ja, och jag kom efter och sådant (Beata).

Oavsett om elever själva har erfarenheter av att gå i grundskolan eller inte
är de medvetna om att klasstorleken skiljer sig markant mellan grundsärskolan och grundskolan. Det betyder också att förutsättningarna i klassrumsmiljön skiljer sig åt, vilket eleverna är medvetna om. Ytterligare en
omständighet i grundskolan som anses få direkta konsekvenser för eleverna
är det faktum att undervisningen sällan uppfattats som anpassad till elevernas skilda behov. Framförallt skildras det av elever i termer av det
tempo som hålls i undervisningen, vilket uppfattas som generellt hållet
snarare än individuellt.
I: Varför blev det bestämt att du skulle tillhöra särskolan då?
F: För att jag inte hann med dom andra, jag hann inte med, jag hade inte
sådant tempo
I: När man bedömde att du skulle gå i särskolan istället hur kändes det?
F: Det kändes bättre, jag kände mig inte lika påskjuten, för jag tycker inte
om att stressa (Felix).

Eleverna ger en nyanserad bild av sina erfarenheter då de utöver yttre
omständigheter ger uttryck för en medvetenhet om individuella bristande
förmågor som en bidragande orsak till att särskolan aktualiserats. Enligt
Felix ovan brister den egna förmågan att anpassa sig efter de krav som
ställs. Flera elever beskriver det på ett sådant sätt att detta framstår som
individens ansvar snarare än skolans. Elever ger också uttryck för medvetenhet kring andra mer specifika individbundna svårigheter, som beskrivs
vara avgörande för att bli mottagen i särskolan.
I: Ja, men när blev det bestämt att du skulle gå i särskolan då?
E: Det var när jag inte klarade av att läsa och skriva för jag har läs- och
skrivsvårigheter (Elna).
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Ett flertal elever uppger att deras individuella svårigheter identifierats med
hjälp av specifika testsituationer. Dessa har legat till grund för att de sedan
kom att mottas i särskolan.
I: Mm, men hur gick det till när det blev bestämt att du skulle tillhöra
särskolan?
M: Ja jag gjorde tester och så jag har ju ADHD så att… (Moa).

Liksom Elna och Moa ger andra elever exempel på konkreta svårigheter
och i en del fall även diagnoser. De exemplen uppges dock inte alltid vara
anledningen till att de blivit mottagna i särskolan. Istället har det handlat
om elevers beskrivningar av dem själva som individer, vilket jag återkommer till senare i kapitlet.
Förutom de faktorer som redan lyfts upp har elever också beskrivit sina
erfarenheter av övergången till särskolan i form av flera samverkande faktorer. Det som utmärker de beskrivningarna är elevers förståelse för att
olika aspekter av den situation som de befunnit sig i har varit av betydelse.
Bristen på motivation är det som främst lyfts upp, utöver individuella svårigheter och bristande förutsättningar i skolan, som anledning till varför
elever blivit mottagna i särskolan.
I: Mm men är det, det som är anledningen till att du går på fyraårsprogrammen idag?
M. Sen var jag mycket lat också kan jag säga, jag var mycket lat jag tyckte
att killar var mycket…
I. Mer spännande?
M: Ja mer spännande så jag gick ju vanlig klass…
I: Ja, hela grundskoletiden?
M: Ja hela grundskolan sen blev jag inskriven när jag började på fyraårsprogrammen här. /…/ Det är nog att jag var lat när jag gick i grundskolan
och även att jag inte fick den här tillräckliga hjälpen och även att jag tyckte
att killar var mycket mer fascinerande än skolan, så det är nog det. Det är
nog inte bara för att jag hade svårt (Mika).

Som framgår är Mika en av de elever vars övergång till särskolan aktualiserats först i samband med gymnasiestarten. Detta efter att svårigheter i
skolarbetet identifierats, vilka hon själv pratar om i samband med flera
andra samverkande faktorer. Utöver bristen på motivation för skolan beskrivs hög frånvaro som en bidragande orsak till skolsvårigheter. De här två
faktorerna är dessutom nära förknippade då det ena ofta har betydelse för
det andra. Hög frånvaro har ibland andra anledningar än just bristande
motivation. Det handlar främst om problematiska förhållanden utanför
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skolan, något som blivit ett viktigare fokus än skolan för några av eleverna
i studien.
A: Ja jag har ju inte gått i nian och sådär för det var krångel och så hemma
/…/
I: Nähä, var du mycket frånvarande från skolan?
A: Ja jag har missat rätt så mycket
I: Ja och det är det som har gjort att…
A: Ja, jag vet inte säkert för sen är det väl språket som påverkar och sen
engelskan… (Angelica).

Enligt citatet ovan är händelser utanför skolan och den höga frånvaron
bidragande orsaker till att det för Angelica, liksom för Mika, blev aktuellt
med byte av skolform i samband med gymnasiestarten. Därutöver ger hon
uttryck för att även individuella svårigheter i form av språksvårigheter kan
ha varit skäl som bidragit till övergången till särskolan.

Medvetenhet om det utmärkande för särskolans verksamhet
De omständigheter som beskrivits ovan gällande brister i grundskolans
verksamhet är samma omständigheter som beskrivs som de mest utmärkande positiva faktorerna med särskolan. Flera elever menar att den ökade
anpassning som de mött i särskolan skapat förutsättningar för dem att
lyckas bättre i skolsammanhang. I sina jämförelser mellan de olika skolformerna beskriver eleverna de skillnader som råder gällande olika skapade
förutsättningar, en medvetenhet som grundar sig i de erfarenheter som
gjorts genom åren.
I: Mm men jag tänker att när du, det här med att tillhöra särskolan, vad innebär det, vad är skillnaden?
T: Ja, vi får mer hjälp och det här, det är lugnare tempo och vi är inte så
många i gruppen (Tim).

Skillnaderna är sällan av genomgripande slag och eleverna definierar såväl
likheter som olikheter. En utbredd uppfattning är att det är ett flertal olika
saker som skiljer sig åt litegrann. Eleverna återkommer i det här sammanhanget till skillnader i undervisningstakten i de respektive skolformerna.
Därför uppfattas det också som logiskt att eleverna går fyra år inom gymnasiesärskolan eftersom de behöver längre tid på sig för att lära saker som
eleverna lär sig inom samma program i gymnasieskolan.
B: Dom jobbar nog i väldigt snabbt tempo så och sen att vi tar det lite lugnare sådär men sen tror jag inte att det är så mycket mer så (Beata).
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Det är en återkommande uppfattning att det är just tempot i skolan som
skiljer sig åt. Som beskrivits tidigare var det en av de främsta skillnaderna
som uppmärksammades av elever i samband med att de blev mottagna i
särskolan. De elever som blivit mottagna i särskolan sent under grundskoletiden, eller först vid gymnasiestarten, har liknande upplevelser. Upplevelserna går dock isär något när det gäller konkreta skillnader mellan innehållet på de olika gymnasieprogrammen inom respektive skolform. Beatas
beskrivning ovan är ett exempel på hur elever tror sig veta att skillnaderna
i undervisningsinnehållet, mellan programmen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, inte är så stora. Här råder en diskrepans mellan de elever
som har faktiska erfarenheter av kurser inom gymnasieskolan och de som
inte har de erfarenheterna. De elever som bygger sina uppfattningar på
personliga erfarenheter ger uttryck för en medvetenhet om utmärkande
skillnader mellan skolformerna som är relaterade till svårighetsgrad.
I: Men om du jämför det som ni har gjort där och det ni gör här är det stor
skillnad då?
M. Ja, alltså jag säger så här att det här programmet som jag går det är
alltså en blandning mellan två gymnasieprogram
I: Ja
M: Fast det är mycket, mycket, mycket, mycket enklare (Mika).

Oavsett om elever har erfarenheter av gymnasieskolans program eller
inte visar elevers beskrivningar på en medvetenhet om att de krav som
ställs på eleverna inom respektive skolform skiljer sig åt. Läxor och prov är
till exempel mycket ovanligt förekommande i gymnasiesärskolan i jämförelse med gymnasieskolan. Bland en del elever betraktas detta främst som
en fördel.
I: Vad är skillnaden mellan det som ni gör i er klass och det som dom gör i
dom andra klasserna här på skolan?
O: Dom har mer prov och så
I: Vad, har dom mer prov?
O: Ja dom tycker att det är jättelyxigt att inte vi har det (Olivia).

Av Olivias beskrivning framgår det också att även elever i gymnasieskolan
är medvetna om att det råder skillnad i fråga om krav mellan skolformerna. Häri ligger en omvänd avundsjuka som sällan annars framträder, det
vill säga att eleverna i gymnasiesärskolan uppfattas få fördelar som gymnasielever avundas. Det finns emellertid också exempel på elever i gymnasie-
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särskolan som menar att avsaknaden av krav genom läxor och prov får
negativa konsekvenser för deras inställning till skolarbetet.
M: Sen önskar jag att vi kunde få mera prov och så
I: Mm
M: För vi har ju inga prov, vi har inga prov och så
I: Men har ni några läxor?
M: Nä vi har inte det
I: Varför har ni inte det?
M: För det är ingen som vill ha det men vissa vill ha det för vi vill ha det
men inte alla andra så då blir det inte så. Jag tycker det är lite dumt för jag
gillar att plugga annars (Moa).

Enligt Moa skulle ökade krav och förväntningar genom exempelvis prov i
skolan ha ökat hennes personliga insats i skolarbetet, då hon hade pluggat
mer om det hade krävts.
Det är ingen av eleverna som beskriver sättet att arbeta i skolan, det vill
säga användandet av olika pedagogiska metoder, som en utmärkande
skillnad mellan skolformerna. Den enda koppling till sådana skillnader
handlar om det praktikförlagda arbetet.
I: Finns det något som du tänker att det man gör i särskolan kan vara en
fördel eller är allt en nackdel?
M: Alltså ja man får ju bättre praktik, men ja… (Madde).

Madde är en av de elever som är negativt inställd till att vara mottagen i
särskolan och hon har tidigare i intervjun lyft fram nackdelar som hon
menar kan relateras till skolformstillhörigheten. Liksom flera andra elever
är Madde emellertid medveten om att möjligheten till praktik i gymnasiesärskolan kan innebära en fördel i jämförelse med gymnasieskolans utbildningar, inte minst gällande mängden praktik.
Ytterligare en skillnad som definieras som en fördel är det utökade stöd
som eleverna menar att de får i jämförelse med eleverna i gymnasieskolan.
Eleverna är också medvetna om att elever i gymnasieskolan har fördelar
som de själva gärna skulle vilja ha del av, men inte på bekostnad av sådana
fördelar som tillhörigheten i gymnasiesärskolan anses medföra, såsom det
utökade stödet.
M: Mm, ja alltså jag känner att jag gärna skulle vilja ha, jag skulle gärna
vilja att särskolan skulle liksom mer fokusera på…, på treårsprogrammet att
dom jobbar mer så
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I: Att man var mer lik varandra?
M: Ja precis
I: Ja men vad är det då som skulle vara speciellt med särskolan om det
skulle vara mer likt?
M: Ja att man kommer att ha ett bra stöd härifrån. Här är grunden för det
liksom…, på yrkesämnen så tycker jag att man borde ha mer vanliga lektioner alltså lektioner som man lär sig på treårsprogrammen. För man går ju
ändå fyra år och då tycker jag liksom att då borde man klara av det, i alla
fall om man går på den här sidan yrkesförberedande (Mika).

Det Mika menar med ”den här sidan yrkesförberedande” är gymnasiesärskolans nationella program till skillnad från yrkesträningen som är en
del av gymnasiesärskolans individuella program, där eleverna oftast bedömts ha mer uttalade svårigheter.
Analysen visar att de förutsättningar som särskolans verksamhet ger
upphov till inte enbart upplevs vara av godo. Även i det sammanhanget är
det likväl en nyanserad bild som framträder genom elevernas berättelser
om brister i undervisningen, som innebär att elevernas behov inte alltid
tillgodoses. Till skillnad från erfarenheterna av tiden i grundskolan gällande bristande anpassningar och stöd handlar det om särskolans otillräcklighet i att möta elevernas behov av större kunskapsutmaningar.
F: Så det är ju så att jag inte har kunnat lära mig så mycket här på skolan,
sådant som jag redan kan
I: Mm
F: Det är ju så för att dom [lärarna] har fått anpassa sig till andra elever
I: Ja
F: För det är ju svårt att för dom att lära ut mer om det är någon mer som
ligger efter (Felix).

Det som Felix beskriver, och som han har gemensamt med flera andra
elever, är en förståelse för att det finns elever i klassen vars förutsättningar
och behov skiljer sig från de egna behoven. Något som lärarna anses behöva ta hänsyn till och som eleverna har överseende med även om det får
negativa konsekvenser för den personliga kunskapsutvecklingen.
Det är lika stor andel av eleverna som ger uttryck för nackdelar förenade
med skolformstillhörigheten som det är elever som beskriver fördelar med
att ha blivit mottagna i särskolan. Majoriteten av eleverna beskriver både
fördelar som nackdelar, men drygt en femtedel av alla elever tar uttalat
avstånd från särskoletillhörigheten.
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M: Det är bara för att det är så långtråkigt i skolan… det är lite långtråkigt
i skolan faktiskt
I: Mm är det… men säg hur det skulle vara då för att det skulle vara kul i
skolan vad skulle hända då?
M: Jag vet inte, jag vet faktiskt inte, äh det säger jag väl bara för att jag inte
får gå i en vanlig klass (Moa).

I citatet inleder Moa med att motivera varför hon inte alltid följer de instruktioner som lärarna ger, då hon uppfattar det som tråkigt i skolan.
Hon tonar sen ner kritiken något genom att lägga till ”lite” och i den sista
kommentaren i citatet framträder hennes medvetenhet om att hennes kritik
egentligen bottnar i något annat, nämligen hennes längtan efter att gå i en
”vanlig” klass.
Att det är tråkigt i skolan är en uppfattning som återkommer i ett flertal
av intervjuerna och omfattar även ett par av de elever som alltid varit mottagna i särskolan.
A: Jag har gått i särskolan i hela mitt liv
I: Ja…
A: Det är tråkigt
I: Tycker du det?
A: Ja, det känns inte som att man får jättemånga utmaningar (Anja).

Även här visar beskrivningen på en förståelse för att saker hänger ihop,
frånvaron av utmaningar i skolan har lett till att skolan blivit tråkig. På
samma sätt är elevernas beskrivningar av de egna insatsernas betydelse ett
uttryck för en medvetenhet om att egna ansträngningar spelar roll för de
resultat som uppnås.
I: Du vad jag tänkte på om du skulle bedöma dina egna, alltså hur mycket
tycker du själv att du har ansträngt dig det här sista året i skolan?
F: Ja, ja jag är inte så mycket för att anstränga mig precis
I: Du är inte det i allmänhet menar du?
F: Nej så jag har gjort så mycket som jag tyckte sen har jag inte ansträngt
mig så mycket mera (Felix).

Som beskrivits tidigare är Felix en av de elever som menar att utmaningarna ibland uteblivit som en följd av de anpassningar som gjorts för elever
som har det lite svårare än vad han själv har det. Samtidigt är han medveten om att han själv inte är mycket för att anstränga sig, vilket mest troligt påverkat kunskapsutvecklingen.
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I: Jag tänker att om du hade ansträngt dig mer hade du fått med dig mer
kunskap då?
F: Ja det hade jag nog fått om jag hade ansträngt mig mer men saker som
man redan kan vill man ju inte lära sig en gång till (Felix).

Återigen framstår det som naturligt att olika faktorer har inverkan på den
samlade situationen. För trots att Felix har förståelse för att den egna ansträngningen hade kunnat förbättra den egna kunskapsinhämtningen låter
han förstå att motivationen brustit som en följd av att utmaningarna uteblivit.
Ytterligare en anledning till att skolan inte alltid upplevts som så utmanande är att elever menar att upprepning och repetition är alltför vanligt
förekommande i skolan.
I: Hur skulle du bedöma dina egna ansträngningar det här sista året, har du
ansträngt dig lite extra eller?
A: Nej inte så, jag har mest varit trött
I: Har du varit mer trött nu än vad du har varit tidigare?
A: Ja
I: Mm när du säger trött är det då ”sovetrött” eller skoltrött?
A: Skoltrött nu vill jag bara sluta, det känns som dom bara säger samma
som hela tiden så man blir sådär, jag orkar inte (Angelica).

Skoltröttheten har enligt Angelica vuxit sig allt starkare som en följd av
den upprepning hon erfarit i skolan, vilket fått en mindre gynnsam inverkan på hennes ansträngningar i skolan. Utöver detta har flera elever återkommit till att beskriva hur motivationen och de egna ansträngningarna är
förknippade med olika skolaktiviteter.
I: Men är det någon skillnad på motivationen, är du mer motiverad på praktiken än när du är i skolan?
N: Ja det är jag
I: Det är du?
N: Det är för att det är viktigare med praktiken den är mycket viktigare
I: Okej du känner det så?
N: Mm det är det, så är vi lediga… ska vi vara lediga en dag i veckan så får
vi absolut inte vara lediga dom dagar vi är på praktik för dom är mycket
viktigare (Nova).
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Nova har under intervjun beskrivit hur skoltrött hon är vilket har lett till
att hon inte orkar bryr sig om sitt skolarbete längre. När hon börjar berätta om sin praktik framstår hon dock som mer engagerad vilket föranleder den fråga som inleder citatet ovan. Nova förefaller trivas med sin praktik men hennes förståelse för praktikens betydelse tycks framförallt vara en
följd av det tydliga budskap som skolan förmedlat.

Medvetenhet om bilden av sig själv
Eleverna har blivit ombedda att beskriva hur de själva uppfattar att de är
som personer och vad de uppfattar som sina positiva personliga sidor liksom vilka förmågor och kunskaper som de menar att de besitter. Därutöver har de också blivit tillfrågade om sådant som de själva menar att de har
svårt för alternativt skulle vilja utveckla och bli bättre på. Många elever ger
uttryck för en medvetenhet om hur deras positiva sidor och förmågor yttrar sig genom deras agerande i förhållande till andra personer. Detta står i
kontrast till deras framställningar av sina kunskapsförmågor, som de sällan
beskriver i samma positiva termer. De mest använda begreppen då eleverna
beskriver vem de är, och vad som är utmärkande för deras personligheter
är omtänksam och glad, vilka följts av begreppen snäll, lugn, hjälpsam och
rolig.
I: Om jag skulle fråga dig hur du är som människa hur skulle du beskriva
dig själv då?
O: Glad snäll och omtänksam… tror jag (Olivia).

Det är inte alltid självklart att bilden av sig själv uppfattas som en korrekt,
eller fullständig, beskrivning av vem man är. Trots att Olivia först svarar
utan några tvivel om hur hon vill beskriva sig själv lägger hon i slutet, efter
ett ögonblicks reflektion, till ”tror jag”. Det finns också exempel på elever
som istället anser att det torde finnas andra i omgivningen som är bättre
lämpade för att besvara den typen av frågor.
I: Mm men om du skulle beskriva dig själv som person hur är du som människa?
P: Trevlig, lugn eller jag vet inte, det är svårt jag har svårt för att säga vem
jag är, så du får nog fråga någon annan vad dom säger
I: Mm, men om jag då skulle fråga någon annan, om jag skulle fråga din
bästa kompis vad tror du att han skulle säga om dig då?
P: Trevlig, omtänksam och så… (Pontus).

Flera elever har spontant gett uttryck för att det här är en svår fråga att
besvara. När jag vänt något på frågan och frågat hur de tror att andra
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uppfattar dem har eleverna ofta den uppfattningen ganska klar för sig. Det
visar på en medvetenhet om att bilden av vem man är förknippas med hur
man uppfattas av andra.
A: Men om jag mer ska beskriva lite om hur jag är som person så är jag väl
rätt, det beror väl på lite vart jag är men här i skolan har jag en bild av att
jag uppfattas som en person som är allvarlig
I: Jaha
A: … och inte med så mycket humor, och främst kanske en person som är
allvarlig och som inte har humor och sen mm (tänker) och sen skulle jag…,
jag skulle tillägga att jag är hjälpsam och en omtänksam person…
I: Mm
A: … och oftast rätt glad (Adam).

Adam är medveten om hur han uppfattas av andra i skolan samtidigt som
han vet med sig att han har fler sidor, vilka han också är angelägen om att
lyfta fram. Längre fram i intervjun återkommer vi till att diskutera hur och
när han upplever att den glada person, som han också säger sig vara, yttrar
sig.
I: I vilka miljöer märks det här glada på dig?
A: Nja det är nog med folk som jag tycker om och som jag litar på
I: Kan det vara hemma då till exempel?
A: Ja det kan vara hemma eller med kompisar eller i sådana miljöer man
känner sig trygg i och… (tänker) ja, och sen så… sen ja det är främst här i
skolan som jag är allvarlig (Adam).

Adam beskriver att han iträder sig olika roller beroende på situation, sammanhang och omgivning. Att Adam upplever att han är gladare i sällskap
med människor som han trivs med och litar på kan förstås utifrån det faktum att han är mer avslappnad i sådana situationer. Att han samtidigt lyfter fram den allvarliga sidan av vem han är, inte minst i skolsammanhang,
kan delvis förstås utifrån att Adam menar att skolan är viktig.
Även om inte alla elever gett en lika utförlig beskrivning av hur de är
som personer, och uppfattas av andra, råder det generellt en insikt och
förståelse för att människor ofta har olika sidor.
I: Men det jag också skulle vilja veta är hur du är som person, hur är din
personlighet, hur skulle du beskriva dig själv?
A: Ja snäll, omtänksam för det mesta glad
I: Ja
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A: Ja umgås med vänner och sådana grejor
I: Mm har du alltid varit sån?
A: (Tänker)… alltid och alltid man har väl gjort något jävulskap det har
man ju alltid men alltså (André).

André exemplifierar att människor sällan kan beskrivas som antingen eller.
För trots att han i grunden förknippar positiva egenskaper med den egna
personligheten är han införstådd med att han ibland agerar på ett sätt som
står i kontrast till detta.
När det gäller förmågor som har anknytning till konkreta skolfärdigheter har flera av eleverna en tendens att tona ner sina starka sidor.
I: Är det något som du själv tycker att det här är mina styrkor, det här är
jag bra på?
A: Ja jag är ganska bra på data, faktiskt
I: Ja
A: Ja alltså inte bäst men hyfsat är jag, jag kan ganska många kommandon
och jag är bra på olika saker så (Anja).

Trots att Anja själv upplever att hon är duktig på att hantera datorn är hon
noga med att betona att det finns andra som är bättre. Den typen av uttalande kan ses som ett uttryck för elevers medvetenhet om att de egna förmågorna ofta sätts i relation till vad andra kan. Att elever har koll på
varandras förmågor och jämför sig sinsemellan är inte ett fenomen som är
unikt för särskolan, tvärtom är det vanligt förekommande att elever i allmänhet har klart för sig vem som exempelvis är bäst i matematik i klassen.
Det som är en faktisk skillnad är att elever i särskolan har erfarenheter av
att ha bytt skolform som en följd av att deras förmågor inte motsvarar de
krav som ställs i grundskolan. Därmed är de också medvetna om att elever
i grundskolan och gymnasieskolan ofta är på en kunskapsnivå som överstiger den egna.
Flera elever har under intervjuerna haft svårare för att redogöra för sina
skolrelaterade styrkor men är väl införstådda med vilka ämnen som de har
svårt för.
A: Ja det är engelskan som är värst
I: Har det alltid varit så?
A: Mm, ja det är det sämsta ämnet jag har haft jag lär mig aldrig prata engelska för jag har svårt med talet
I: Så då är det svårt med det engelska uttalet
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A: Ja det är ju såklart att man har svårt med engelskan när man har svårt
med svenskan (Angelica).

När det gäller elevers upplevda svårigheter beskriver de omständigheterna
som sammansatta. Exempelvis kan svårigheter i ett ämne få konsekvenser
för ett annat ämne, men även motivation och intresse beskrivs som betydelsefulla för vilka ämnen elever uppfattar sig vara duktiga i respektive ha
svårt för.
A: Jag har svårt med bland annat matematik
I: Ja
A: Som jag har haft hela tiden och svenska också, men ja, samhällskunskap
har jag väl rätt lätt för, väldigt intresserad av och sen engelska har jag svårt
för också och är inte så intresserad av (skratt) (Adam).

De ämnen som elever beskriver sig som duktiga i och som många också
betraktar som de roligaste ämnena i skolan är yrkesämnena inom respektive program. Att ha svårigheter i de teoretiska skolämnena beskrivs oftast
inte ha något samband med styrkor eller svårigheter i yrkesämnena, tvärtom menar en del att det ena inte säger något om det andra.
S: Det [testet] säger hur duktig man är, men jag sa att det här säger inget om
hur jag jobbar sa jag (Sam).

Det Sam refererar till är det psykometriska test som ligger till grund för
beslutet om mottagandet i särskolan. Enligt honom ger testet en bild av hur
duktig man är i de olika uppgifter som man genomför, vilket därmed ger
en bild av hur duktig man är generellt sett, men enbart i relation till
skolsammanhang. Däremot anser Sam att förmågan att utföra ett arbete
rent praktiskt är något annat, vilket inte avgörs av vilka eventuella brister
som framgår av testresultaten. Men det finns också exempel på enstaka
elever som menar att skolsvårigheter kan få negativa effekter även på förmågan att utöva yrkesämnena. Det gäller främst elever som säger sig ha
svårigheter med matematik och som därmed har erfarit en del svårigheter
exempelvis med måttenheter i köksmiljöer. Ett annat exempel är elever
som har uttalade svårigheter i engelska och som har upplevt det som en
hindrande omständighet när skriftliga instruktioner i verkstadsmiljön varit
på engelska, vilket framförallt förekommer under praktikperioderna.
Det är flera elever som menar att deras inlärningsprocess underlättas av
ett konkret lärande bland annat genom att läraren konkret visar eller att de
själv får prova, istället för att få teoretiska instruktioner.
I: Om du ska lära dig en ny sak hur tycker du att du lär dig det bäst?
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T: Nja det beror helt på vad det är, om det är något praktiskt så är det lättare om dom visar mig
I: Ja och att du gör efter sen?
T: Mm
I: Istället för vad då?
T: Istället för att dom babblar upp det och pratar om hur man ska göra, då
är det lättare om dom visar (Tim).

Andra elever menar att de lär sig bäst enskilt, eller i mindre grupp, eftersom det då blir lättare att fokusera. En del elever återkommer till att det
är beroende av vad det är som ska läras, där det som uppfattas som roligt
också lättare blir en bestående kunskap.

Sammanfattning: Medvetenhet
Elevers medvetenhet visar sig framförallt genom den nyanserade bild de ger
av individuella svårigheter, motivation och omgivningsrelaterade faktorer.
Det innebär att det inte är fråga om att peka på enskilda faktorer som avgörande för de förutsättningar som de upplevt i skolsammanhang. Istället
är elever medvetna om att olika faktorer samverkar. Exempelvis beskrivs
inte grundskolans bristande förutsättningar, för att möta deras individuella
behov, som enda skäl till att ett byte av skolform blev aktuellt. Elever visar
istället på en medvetenhet om att individuella svårigheter i skolsammanhang också varit av betydelse för att de inte har kunnat uppnå kunskapskraven i grundskolan. Bilden är dock mer nyanserad än så då elever också
ger uttryck för en medvetenhet om ytterligare faktorer som påverkar, däribland omständigheter utanför skolan och den egna motivationen. Elevers
medvetenhet visar sig också genom att de ger uttryck för hur motivationen
haft betydelse för deras ansträngningar i skolan, vilket i sin tur beskrivs
som betydelsefullt för kunskapsutvecklingen.
Eleverna är medvetna om flera skillnader mellan skolformerna men ger
oftare exempel på likheter än skillnader. De menar att skillnaderna kan
betyda såväl för- som nackdelar. Att vara elev i gymnasiesärskolan innebär
att anpassningar i skolarbetet ofta utgår ifrån de elever som har störst svårigheter vilket leder till uteblivna utmaningar för andra elever, med en begränsande effekt för kunskapsutvecklingen som följd. Samtidigt är elever
medvetna om att det utökade stöd som elever i gymnasiesärskolan får beror på högre personaltäthet än i andra skolformer.
Den nyanserade bilden är inte riktigt lika framträdande när elever beskriver sig själva. Eleverna är medvetna om sina positiva sociala egenskaper men tonar ner sina förmågor i skolsammanhang. Istället ger de uttryck
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för en högre grad av medvetenhet om sina skolrelaterade svårigheter, vilket
delvis kan förstås utifrån det faktum att de är mottagna i gymnasiesärskolan. Framförallt därför att grund- och gymnasiesärskolan inte är skolformer där utmärkande förmågor är ett kriterium som ligger till grund för ett
mottagande. Tvärtom är det elevernas svårigheter och otillräcklighet i
skolsammanhang som definierats, vilket eleverna därmed också blir medvetna om.

Att vara elev i gymnasiesärskolan – Trygghet
Det andra temabegreppet, som har en nyckelroll för att förstå elevernas
erfarenheter och upplevelser av att vara elev i gymnasiesärskolan, är trygghet. Begreppet trygghet kan beskrivas som synonymt med känslor av säkerhet, skydd, stöd, lugn och ro, frihet från bekymmer liksom känslor av
välmående (Strömberg, 2000), vilket stämmer väl med den innebörd som
begreppet har i detta sammanhang. Det handlar om en upplevd känsla som
beskrivs uttryckligen av eleverna, genom deras beskrivningar av utformningen av skolarbetet samt relationer till lärare och kamrater. Det handlar
också om den trygghet som bottnar i elevers medvetenhet, som innebär att
insikten om såväl egna förmågor som omgivningsrelaterade villkor leder
till en känsla av trygghet.

Trygghet genom stöd och lärarrelationer
Som beskrivits i avsnittet ovan har elever i gymnasiesärskolan visat på en
medvetenhet om olika faktorer som kan relateras till denna skolformstillhörighet. Elevers upplevelser är dock inte enbart förenade med kunskap
eller förståelse, utan är också förenade med känslor av såväl positiv som
negativ karaktär. Utmärkande är elevers beskrivningar av upplevelser och
erfarenheter som knyter an till känslan av trygghet.
Trygghet kan relateras till det stöd i skolan som eleverna beskriver att de
får. Bland annat rör det sig om det specifika skolrelaterade stödet, vilket
upplevs som en viktig förutsättning för trygga skoldagar.
S: Dom lyssna mer man fick mer…, eller fråga man så fick man svar och
dom brydde sig om man hade problem och sådana saker och det var inte så
stor grupp så det gick och jobba (Sam).

I Sams beskrivning framträder de erfarenheter han har av bemötandet
bland lärarna i särskolan, vilket han jämför med sina tidigare erfarenheter
av bemötande av lärare från grundskolan. Känslan av att vara omgiven av
personer som intresserar sig för det man har att berätta och ger det stöd
som behövs i olika situationer är en god grund till upplevelser av trygghet.
Detta har också beskrivits uttryckligen av en del elever.
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K: Jag behöver hjälp, lite mer hjälp med typ lektioner alltså lite olika…
I: Mm, tycker du att du får det bättre här än vad du tror att du fått i en
”vanlig” skola?
K: Ja jag känner nog mer här för på en vanlig skola är det väl mycket mer
stressigt
I: Ja, och många fler elever i en klass?
K: Och det går fortare, här kan man ta det i sin egen takt och det känns
tryggt för mig (Kajsa).

Kajsa beskriver att upplägget av undervisningen i gymnasiesärskolan inger
en trygghet, eftersom hon får den hjälpen som hon uppfattar att hon behöver men också därför att arbetstakten är bättre anpassad efter hennes individuella förmåga.
Under analysen har det också framstått som tydligt att det inte enbart är
det specifika skolrelaterade stödet som upplevs som värdefullt, utan i hög
grad handlar det också om ett mer generellt stöd från lärare eller annan
personal på skolan. Det stödet utmärks av en omsorg om eleverna som
omfattar deras totala livssituation. Något som upplevs som betydelsefullt
och som många beskriver att de saknat innan de kom till särskolan. Ofta
ger detta upphov till positiva vuxenrelationer som inger en ökad känsla av
trygghet, vilket också påverkar känslan av trivsel i skolan. Erfarenheter av
detta slag är en anledning till att en majoritet av eleverna uppger att någon
eller några ur personalen varit mycket betydelsefulla för dem under deras
tid i gymnasiesärskolan.
I: Mm, på vilket sätt har dom varit betydelsefulla?
S: Dom har varit bra, dom har varit… ja bra lärare helt enkelt
I: Mm
S: Brytt sig om en när man har haft problem och ställt upp och hjälpt till
och allt möjligt
I: Mm
S: Så som dom ska vara (Sam).

I Sams beskrivning framträder en del förväntningar på hur en bra lärare
ska vara. I det ingår något mer än att bara vara ett gott stöd i undervisningssituationer. Här är en relation som går utöver en lärar- och elevrelation en betydelsefull pusselbit, vilket innebär att läraren har insikt om och
bryr sig om elevers samlade situation. Den typen av erfarenheter har flera
elever gett exempel på.
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I: Mm och du känner att hon har stöttat dig?
K: Ja och att jag litar på henne
I: Mm, ja tror du att du kommer att behålla kontakten med henne
K: Ja, ja absolut (skratt) ja det hoppas jag (Kajsa).

Även Kajsas beskrivning av hennes relation till en ur personalen ger en bild
av en nära relation. I det här fallet rör det sig om en annan personalkategori i skolan än en av lärarna. Utöver relationer till lärare beskriver elever
den typen av nära relation till assistenter eller någon ur elevvårdsteamet
såsom exempelvis skolsköterskan, kuratorn eller studie- och yrkesvägledaren. Det finns också exempel på elever som har en nära relation till andra
personalkategorier exempelvis personal i matbespisningen eller i skolans
café. Oavsett deras yrkesroll är de personerna viktiga för elevernas trygghet
i skolan.

Trygghet genom kamratrelationer
Ett flertal elever betonar betydelsen av goda kamratrelationer, något som
inte alltid är, eller har varit, någon självklarhet. För elever som under sin
tid i grundskolan har saknat känslan av gemenskap och kamratskap blev
övergången till särskolan starten på något nytt. Framförallt för de elever
som tidigare känt sig direkt utsatta, exempelvis genom mobbing av sina
tidigare skolkamrater. Det är också främst de här eleverna som betonat
vikten av kamrater som man kan känna sig trygg tillsammans med.
F: Ja när jag kom hit här till X-skolan så var jag ju…, när jag hade gått på
Y-skolan så var jag ju mer så att jag drog mig undan och var mycket tyst,
ville helst inte prata eller något sådant
I: Nähä?
F: Det var ju mycket för man blev mobbad på den gamla skolan så ville man
ju helst dra sig tillbaka så mycket som möjligt (Felix).

Liksom flera av de andra eleverna, med liknande erfarenheter, ger Felix
längre fram i intervjun uttryck för att han var rädd för att den typen av
bemötande skulle fortsätta under gymnasietiden. Detta blev trots allt inte
fallet, tvärtom beskriver Felix att tryggheten som han har upplevt i gymnasiesärskolan också är det bästa och mest utmärkande för den här tiden.
I: Och vad är det som har hänt sen med dig under tiden som du har gått
här?
F: Ja jag har ju vuxit till mig och jag är lite mer självsäker och så
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I: Är det något speciellt som du tänker att det beror på att du har blivit mer
självsäker?
F: Det är nog den här tryggheten tror jag som har varit bäst tror jag (Felix).

Felix sätter fingret på hur den upplevda tryggheten också har påverkat
hans utveckling som person, med ett växande självförtroende som följd.
De kamratrelationer som har skapats under tiden i gymnasiesärskolan
betraktas som värdefulla och har för eleverna varit av stor betydelse för
den totala upplevelsen av skolvardagen i gymnasiesärskolan.
I: Mm, under gymnasietiden då, vad är du mest nöjd med under den här tiden?
P: Det är ju att ha träffat allt folk här, att de är så positiva och liksom alla
kompisar man har fått och… (Pontus).

På tre av skolorna har någon eller några elever också erfarenheter av att
gå kurser på någon av gymnasieskolans program. I de fallen har det främst
handlat om elever som velat få större utmaningar i sina karaktärsämnen än
de utmaningarna som de mött inom gymnasiesärskolan. Förutom den
ökade kunskap som de flesta menar att de fått med sig från de tillfällena
har det för ett par av eleverna också inneburit tillfälle för att skapa nya
relationer.
I: Men när du är på gymnasieskolans program, är det då som ett gäng med
kompisar som du umgås med när du är där?
L: Nej där umgås man liksom med alla och vi hjälps åt (Linn).

Linn beskriver sina erfarenheter av att eleverna både hjälps åt och umgås
med varandra. Vid de kurstillfällen då hon deltar har eleverna sällan någon
längre gemensam rast utan det är något som eleverna tar när arbetet tillåter
det. Det betyder att den tid som hon pratar om främst handlar om lektionssammanhang. Även om detta innebär att man inte umgås i någon
större utsträckning vid andra tillfällen eller skapar några djupare relationer
till varandra kan det betyda att nya bekantskaper inleds. Något som kan
ha ett positivt inflytande över de samlade upplevelserna av skoldagarna.
I: Ja, brukar du snacka med dom på bussen eller när det är rast och så då?
T: Om jag ser dom
I: Är det schyssta elever?
T: Jaa
I: Vet du vad dom heter och så också?
T: Ja jag känner en som går i ettan, Kasper, det vet jag vem det är
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I: Mm ja vet han vad du heter då?
T: Ja för honom mötte jag på bussen i vintras (Theo).

Att känna andra, och själv vara känd, vid namn kan inge en känsla av
samhörighet vilket är en förutsättning för trivsel och trygghet. För Theo
innebär det också att han ingår i ett större sammanhang då han inte känner
sig begränsad till att enbart ha kontakt med elever inom den egna skolformen. Att inte känna sig begränsad i sitt relationsskapande eller att kunna
vara sig själv i alla sammanhang är inte en erfarenhet som omfattar alla
eleverna. Förutom Linn och Theo rör det sig om ytterligare fem elever med
liknande erfarenheter. Resterande elever ger istället uttryck för att relationsskapandet med jämnåriga enbart sker med andra elever som är mottagna i gymnasiesärskolan och främst inom den egna klassen.

Trygghet som en följd av medvetenhet
Under analysen har den bild som framträtt utifrån elevernas upplevelser,
som kan relateras till trygghet, karaktären av att vara dubbeltydig. Det
handlar om elevers trygghet som kan relateras till faktiska händelser och
förhållanden i skolan, såsom har beskrivits i avsnitten ovan. Utöver det
handlar det också om den trygghet, som inte alltid är explicit uttryckt, men
som elevernas medvetenhet ger upphov till. Det innebär att elevernas kännedom, insikt och förståelse för olika omständigheter i skolan liksom deras
medvetenhet om individuella förmågor och förutsättningar leder till en
känsla av trygghet.
Trygghet som en följd av medvetenhet om skoldagens
förutsättningar
För eleverna innebär medvetenheten om att de inte kommer att utsättas för
några ouppnåeliga krav i skolan en trygghet. Som beskrivits tidigare har en
del elever skildrat skolsituationen som alltför lätt, men en del elever har
också erfarenheter av att kraven, genom ökad svårighetsgrad, kan komma
att höjas succesivt.
A: Vissa gånger har man fått uppgifter så har man tänkt att detta är ganska
lätt så har man fått svårare så går det inte så bra sen
I: Nej, så att dom höjer kraven lite efterhand?
A: Ja men det är nog för att dom ska se hur bra man är (André).

På de olika skolorna utsätts eleverna inte för överraskningar, i form av
exempelvis oförberedda prov, tvärtom är eleverna generellt sett väl medvetna med vad deras skoldagar kommer att innehålla för moment. Det
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innebär att det sällan eller aldrig förekommer någon oro bland eleverna för
att den typen av situationer ska uppstå.
Ytterligare en omständighet som leder till en känsla av trygghet är att
den anpassning som görs innebär att en del elever inte längre uppfattar att
de har några utmärkande skolsvårigheter.
I: Mm också var det vissa saker som du hade svårt med?
J: Ja det var typ svenska, matte och engelska…, ja det var det enda
I: Mm men är det något som du känner att du har svårt med nu också?
J: Nej det har blivit bättre (Jenny).

Jenny beskriver upplevelsen av en positiv kunskapsutveckling, något som
bland annat kan innebära en ökad tro på den egna förmågan. Den typen av
upplevelser kan trots allt inte förstås på ett entydigt sätt med enbart en
ökad trygghet som följd. I kontrast till den känslan ger det också upphov
till tvivel bland en del elever, då frånvaron av upplevda svårigheter och
utmaningar leder till att de ifrågasätter skolformstillhörigheten, vilket jag
ska återkomma till under avsnittet om osäkerhet.
Den tid som avsätts för olika aktiviteter är också av betydelse. Det handlar om att de tidsramar som eleverna har att förhålla sig till är realistiska
och tydliggjorda. Det är dock inte detsamma som att eleverna får den tid
de ”behöver”, i form av obegränsad tid, för att utföra sina uppgifter utan
snarare att de får en tydlig deadline att förhålla sig till.
L: Ja men visst dom säger ju som man säger deadline alltså dom säger att
det ska vara färdigt då och då är det bara till att köra så fort man kan där är
inte mer att göra för om det är nu så att vi håller på med något till en
”kund” då kan vi ju inte hålla på allt för länge […]
I: Mm men tycker du att det är bra att det liksom ställs de kraven?
L: Ja, det tycker jag (Leo).

Eleverna uppskattar när det finns tydliga krav vilket kan förstås utifrån att
många elever är medvetna om att det i samhället, inte minst på en eventuellt kommande arbetsplats, kommer att ställas krav på dem. Majoriteten
har redan erfarenheter av detta genom sin tid på olika praktikplatser. Vid
de tillfällen då skolan antar ett liknande förhållningssätt innebär det att
eleverna får tillfälle att träna sig i att möta likartade krav. Detta kan i sig
medföra en trygghet då eleverna därmed blir mer tränade i hur de kan
hantera de uppställda kraven, samtidigt som de är medvetna om att det
finns en backup i skolan.
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A: Ja det tror jag, ja det måste man göra för man måste få det färdigt ju, kan
man inte det så hjälper läraren till, så gott dom kan, så det löser sig alltid
(André).

Eleverna känner sig trygga i att utmaningarna inte blir oöverstigliga eftersom de vet att de alltid får stöd från lärarna.
Det finns också exempel på elever som inte känt sig trygga med att vara
ute på en praktikplats. Sådana situationer har bland annat hanterats genom att praktikperioder förskjutits till ett senare tillfälle eller att det anordnats tillfälle för praktik inom skolan.
I: Men det här med praktiken du sa att du var på café, vilket café är det?
L: Det här på, vid X-programmet, Skolcaféet (Linn).

Att elever möts av en förståelse för att det kan behövas lösningar som är
anpassade efter deras individuella förmågor är betydelsefullt för deras samlade upplevse av trygghet i skolvardagen. Framförallt har det för många
elever varit av stor vikt att de förberetts på den omställning som skolans
avslut innebär. På samtliga skolor finns det rutiner kring samarbetet med
arbetsförmedlingen, liksom andra myndigheter såsom exempelvis försäkringskassan. Det samarbetet omfattar bland annat information i skolan
från representanter i de olika verksamheterna, vilken ofta ges i samband
med ett möte där även föräldrarna är välkomna. Därutöver besöker eleverna oftast också olika verksamheter, främst har detta handlat om besök på
arbetsförmedlingen såväl i grupp som enskilt. Vanligtvis blir eleverna också
inskrivna på arbetsförmedlingen före studenten. Det vill säga i de fall då
inte en sysselsättning i form av anställning eller förlängd praktikplats redan
är anordnad, eller då elever inte bedömts stå till den öppna arbetsmarknadens förfogande. Flertalet elever beskriver denna möjlighet som betydelsefull då det är ett tillfälle för eleverna att få såväl ett namn som ett ansikte
på den person som sedan ska fungera som handläggare.
E: Mm sen fick man ju gå till försäk… eller arbetsförmedlingen och skriva
in sig
I: Gick man dit där själv då?
E: Nej vi fick ta med eller vi fick gå själva om vi ville men så tog jag med syv
[studie- och yrkesvägledare] /…/
I: Hur var det mötet på arbetsförmedlingen?
E: Bra
I: Ja vad var det för någon person du fick träffa där då?
E: En handledare som hette X (Elna).
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Utöver mötet med sin kommande handläggare framgår det också av Elnas
beskrivning att hon som elev har haft inflytande över situationen. Att hon
själv fått avgöra om och i så fall vem ifrån skolan som skulle göra henne
sällskap innebär ökade förutsättningar för ett tryggt möte. Det finns också
exempel på en del elever som känt sig oroade över den planering skolan
haft men som har fått gehör för denna oro, vilket har lett till att eleverna
fått en bättre överblick av situationen och därmed känt en ökad trygghet.
I: Det här med arbetsförmedlingen på vilket sätt har skolan hjälpt er att
skapa kontakt med arbetsförmedlingen nu?
M: Eftersom jag har varit så pass orolig så skrev dom in mig på arbetsförmedlingen redan i mars
I: Okej
M: Så jag fick ett möte med min handläggare och henne har jag haft kontakt
med lite då och då
I: Ja
M: Och vi har fått en bra kommunikation (Mika).

Det Mika exemplifierar är den flexibilitet som ofta råder. För hennes del
innebar det att inskrivningen på arbetsförmedlingen tidigarelades ett par
månader för att öka hennes känsla av trygghet inför övergången mellan
skola och arbetliv.
För några elever är dock bandet till skolan och personalen så starkt att
de har svårt att föreställa sig livet efter skolan utan den trygghet som skolvardagen innebär.
T: Men X kommer jag att ha kontakt med för han sa att jag kan hjälpa dig
I: Mm
T: Alltså han sa även om jag har slutat här så finns skolan för mig. Jag kan
fortfarande få hjälp och dom kan fortfarande hjälpa mig. Och det blev jag
glad över
I: Mm sa han på vilket sätt dom kunde hjälpa dig?
T: Nej han sa liksom ja att jag skulle ringa om något kändes fel så skulle
dom hjälpa mig (Tilde).

Det Tilde beskriver kan förstås utifrån det faktum att när hon är medveten
om att hon inte är utlämnad till att klara sig själv i framtiden inger det en
känsla av trygghet. I sammanhanget bör det tydliggöras att det på några av
skolorna finns en intern kritik bland personalen som går ut på att de tenderar att skapa en så trygg tillvaro att en del elever riskerar att bli alltför
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beroende av skolan. Utifrån de resultat som framträder i den här studien
förefaller skapad trygghet och omsorg vara viktigt för skolorna att kunna
balansera, av flera skäl. Delvis handlar det om elevernas vilja och förmåga
att hantera skolvardagen men ytterst handlar det också om elevernas tilltro
både till andra och till sig själv.

Trygghet som en följd av medvetenhet om individuella förmågor
Enligt eleverna är det betydelsefullt att ha kännedom om sina individuella
förmågor, alternativt bristande sådana. Bland annat är det viktigt därför
att elever vill undvika att utsätta sig för situationer som de inte tror sig
kunna hantera.
L: Alltså ja, jag känner mig säker på vissa saker och sådant men där är ju
dom sakerna som man tycker liksom att jag är osäker på att klara av och då
gör jag inte det, så är det bara
I: Ja
L: Och dom sakerna som jag tänker att dom klarar jag dom gör jag, svårare
än så är det inte
I: Nej så du sätter dig liksom inte i de situationerna…
L: Som jag inte klarar av nej (Leo).

Leo är en av de elever som är angelägen om att inte utsätta sig för alltför
stora utmaningar. Att ständigt leva i en slags trygghetszon kan emellertid
leda till att kunskapsutvecklingen inte optimeras då det förutsätter att
denna trygghetszon lämnas, åtminstone tillfälligt. Andra elever hanterar
uppkomna situationer på liknande sätt men förefaller ha viss insikt om att
det kan ha begränsande effekter.
N: Mm hade jag inte haft det hade jag kunnat mycket mer då hade jag bara
kunnat sätta mig någonstans och bara pluggat utan att veta att det är jättesvårt men det är klart att det är mycket lättare då
I: Ja men blir du lite begränsad av att du vet att det är svårt?
N: Mm ja men det är bara bra att jag vet det för det är hemskt att inte veta
(Nova).

Nova beskriver att hon är medveten om att de egna svårigheterna visserligen kan verka begränsande men än värre vore det att inte ha någon kännedom eller förståelse för dessa. Framförallt handlar detta om att elevers
medvetenhet är grunden till olika strategier för att undvika att hamna i
jobbiga situationer. För de elever som har utarbetat fungerande strategier
innebär det att de känner en ökad trygghet och är mindre stressade över att
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möta svårigheter. Utöver den strategi som Leo exemplifierar ovan, som
riskerar att bli alltför begränsande, finns det exempel på andra strategier.
En av dem går ut på att hellre ”förekomma än förekommas”.
M: Ja, men då säger jag ju det att jag har den här diagnosen och liksom jag
kan inte hjälpa att det är som det är, med nackdelen med mig, men det är
mer positivt alltså jag har mer positivt än nackdel tycker ju jag (Mika).

Mika är en av få som kan se styrkor i det som kan tänkas ligga henne till
nackdel i form av hennes diagnostiserade svårigheter. Att vara öppen inför
andra med sina begränsningar, men framförallt att prata i diagnostermer,
gäller uteslutande de elever som har någon tilläggsdiagnos. Det vill säga en
förklaring till svårigheterna som inte handlar om att ha bedömts att ha en
intellektuell funktionsnedsättning. Exempelvis gäller det elever som beskriver sina svårigheter som en följd av ADHD.
G: Nej jag kunde inte koncentrera mig det gick bara inte
I: Nej var det för att det var en stor klass eller?
G: Ja men sen kom dom fram till det att jag har ADHD också ju (Gusten).

För majoriteten av elever, som inte pratar i diagnostermer, handlar strategin snarare om att tydliggöra hur svårigheterna yttrar sig.
A: Mm ja ibland när jag liksom ska till exempel lyssna på när folk berättar
om något
I: Mm
A: Så ska jag försöka komma ihåg det, det har jag lite svårt för att komma
ihåg det
I: Ja okej
A: Och sen har jag lite svårt för att sitta och lyssna och sen samtidigt skriva
ner och hinna med allt (Adam).

Adam beskriver svårigheter som han menar kan begränsa honom även i
andra sammanhang än enbart i skolsammanhang. I motsats till andra elever innebär det inte att han undviker att utsätta sig för de här situationerna, tvärtom försöker han öva sig för att överkomma sina svårigheter.
I: Det är inget som du använder som ett hjälpmedel?
A: Nä inte så, jag brukar försöka anteckna
I: Ja
A: Men oftast så kommer jag av mig… (Adam).
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Därutöver beskriver elever de egna svårigheterna på ett sätt som innebär
att vissa situationer kräver ett utökat stöd, vilket de också frågar efter när
behoven uppstår.
D: Nja jag är väl osäker ibland, och ibland går det bra […] Men då går man
och säger till
I: Mm du känner att du kan gå och fråga i så fall?
D: Ja, fast man känner att man går och frågar för många gånger men det är
ju bara bra att man frågar (Dan).

Strategin som här beskrivs går ut på att hellre fråga en gång för mycket än
en gång för lite, vilket är något som flera elever anammat, framförallt när
de är på en praktikplats där det upplevs vara än mer angeläget att saker
blir rätt. Medvetenheten om att stöd alltid finns att tillgå, ibland enbart
som en slags bekräftelse på att de tänkt eller agerat rätt, stärker ofta tron
på den egna förmågan och inger i förlängningen en ökad känsla av trygghet.
A: Nej, nej men det har nog blivit lite bättre eftersom jag har fått praktik
också och dom säger att jag är bra och sådär (Anja).

I de sammanhang då eleverna lyckas innebär det också att de blir säkrare
på sin egen förmåga inför senare tillfällen. Flera elevers upplevelser tyder
på en positiv trend där den här typen av erfarenheter också påverkar andra
situationer. Något som påverkar elevernas självkänsla, vilket yttrar sig
genom att de uppfattar sig själv som kompetenta personer trots eventuella
svårigheter.
P: Jag tror att det är mycket jag som har förändrat mig och sen att man,
tack vare att man har förändrat sig så har man börjat tänka om liksom
I: Ja
P: Det här måste jag fixa och det här och det här
I: Mm
P: Så det tror jag att det är nog mycket jag som har förändrat mig (Pontus).

Pontus beskriver hur tron på den egna förmågan ökat och därmed har han
också förändrat synen på sig själv, vilket också innebär att sättet att hantera olika situationer förändrats och utvecklats. En majoritet av eleverna
beskriver att de upplever att de med åren har mognat. Den utvecklingen
har närapå uteslutande fört goda saker med sig, vilket för många yttrar sig
genom att de i slutet av sitt fjärde år i gymnasiesärskolan uppfattar att de
gjort tydliga framsteg. Det betyder inte att det alltid är tydligt hur denna
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utveckling har skett eller om den kan relateras till några specifika händelser.
T: Mm när jag kom hit så hade jag jättemånga svagheter och dom har jag ju
knappt kvar
I: Mm nej det kanske märks på ditt självförtroende också då?
T: Ja jag vet inte vad som har hänt men jag klarar det mesta nuförtiden faktiskt (Tilde).

Tilde känner sig stärkt men hon har svårt att sätta fingret på vad det är
som har hänt, vilket är en upplevelse som hon delar med flera andra. Det
finns dock exempel på elever som sätter sin personliga utveckling i relation
till specifika händelser. Händelser av olika karaktär men med samma effekt, ett ökat självförtroende. Ett sådant exempel är de elever som under
sin gymnasietid har genomgått nya testsituationer, för en förnyad bedömning av deras IK, med ett gott resultat som följd.
I: Men du hur kändes det när du hade gjort testet efteråt när du fick resultatet?
T: Ja, jodå det kändes väl rätt bra ändå för jag hade gått upp som satan på
det där
I: Ja
T: Nej så jag är jättenöjd, tillräckligt som sagt, man är tillräckligt för bra för
att gå här och det är ju positivt
I: Mm, Tycker du att det påverkar ditt självförtroende?
T: Ja, det påverkar uppåt, man blir bara mer självsäker om man säger
(Tim).

Att få ett kvitto på att man är ”för bra” för att vara mottagen i gymnasiesärskolan innebär också att man per definition inte längre borde kategoriseras som en person med funktionsnedsättning. För elever som inte själva
kan identifiera sig i rollen som intellektuellt funktionshindrad innebär det
att de inte heller kategoriseras som sådan av andra. Det har också inverkan
på synen på sig själv som människa, något som Tim beskriver som betydelsefullt för tron på sig själv.
Det finns även andra exempel på konkreta händelser som emellertid inte
varit skolrelaterade men som resulterat i en ökad trygghet och tro på den
egna förmågan. Under tiden som datainsamlingen pågått är det fem elever,
utspridda på fyra av skolorna, som flyttat till eget boende. De ger alla uttryck för att det fört något gott med sig. Framförallt har det inneburit en
bekräftelse på att de klarar att leva upp till de krav som detta innebär, trots
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exempelvis knappa ekonomiska omständigheter. Något som har en positiv
effekt då eleverna därmed också känner sig trygga i vetskapen att de kommer att klara sig på ett självständigt sätt också i framtiden. Likaså har fem
elever, dock inte samma som ovan nämnda, tagit körkort och ytterligare
några har varit i slutfasen. Bland de som redan tagit sitt körkort har den
prestationen varit av stor betydelse för hur de uppfattar sina egna förmågor och framförallt har det stärkt bilden av dem själva som kunniga
personer.
P: Styrkan är väl att jag tog körkortet
I: Ja
P: Det är väl det som är det roligaste
I: Mm, känner du att det här med körkortet på något vis att har påverkat
ditt självförtroende?
P: Ja mycket, jag klarade det på första försöket och det gör det ännu roligare (Pontus).

Att prestationen uppskattas än mer därför att det bara behövdes ett försök
handlar främst om den jämförelse som görs i förhållande till andra. Eleverna jämför sig i det här sammanhanget med elever som inte är mottagna i
särskolan, och som inte har några uttalade eller utredda skolsvårigheter,
men som ändå behövt mer än ett försök för att bli godkända och få sitt
körkort.

Sammanfattning: Trygghet
Inledningsvis handlar elevers upplevelser av trygghet, i förhållande till att
vara elev i gymnasiesärskolan, om deras erfarenheter av utökat stöd och
lärares omtänksamhet. Erfarenheter av lärare som visar intresse för elevernas välmående är en viktig faktor i sammanhanget. Både relationer till
personalen och till kamrater ger upphov till trygghet och är en viktig del
för att förstå elevers erfarenheter av att vara mottagna i gymnasiesärskolan. Detta måste emellertid förstås i förhållande till elevers tidigare erfarenheter som inte alltid omfattats av den typen av relationer.
Elevers upplevda trygghet har också koppling till deras medvetenhet om
de förutsättningar som råder under skolvardagen, som bland annat innebär
att de inte utsätts för några ouppnåeliga krav. Därutöver är individuella
anpassningar och förberedelser inför nya situationer av vikt för att elever
ska känna sig trygga i situationen, inte minst under sista skolåret. Även
förståelsen för egna förmågor och begränsningar ger upphov till en känsla
av trygghet då denna medvetenhet innebär att situationer och händelser
kan hanteras på ett anpassat sätt genom olika strategier, vilket innebär att
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misslyckanden kan undvikas. Tryggheten som det innebär att känna att en
situation är hanterbar och medvetenheten om egna förmågor kan leda till
en positiv utveckling och vice versa. Att situationer upplevs som hanterbara är också en förståelsegrund till att elever inte upplever sig som funktionshindrade. De elever som genomgått nya testsituationer där resultatet
visat på att eleven i fråga presterar på en nivå över den uppsatta gräns för
när en intellektuell funktionsnedsättning anses föreligga, det vill säga IK
70, beskriver hur de delvis ser på sig själv på ett annorlunda sätt. De beskrivningarna kan förstås som att den formella tillhörigheten i gymnasiesärskolan fungerar som en markör för avvikelse, som inte längre stämmer
in på dem. Detta betyder inte att eleverna inte längre har upplevda svårigheter, men ett positivt testresultat innebär en bekräftelse på att de inte är
annorlunda än andra ungdomar.

Att vara elev i gymnasiesärskolan - Osäkerhet
Det tredje temabegreppet som är betydelsefullt för att förstå elevers erfarenheter och upplevelser av att vara mottagna i gymnasiesärskolan är osäkerhet. Osäkerhet är ett begrepp som bland annat omfattar känslor av
otrygghet, tvekan och ovisshet (Strömberg, 2000). Till att börja med handlar det här om elevers osäkerhet som har sin grund i det faktum att de blivit mottagna i särskolan. Vidare handlar det om osäkerheten som råder
gällande förutsättningarna i gymnasiesärskolan i en jämförelse med gymnasieskolan, men även om individuella förmågor alternativt bristande sådana. Det handlar också om osäkerhetskänslor som är relaterad till övergången mellan skola och vuxenliv, liksom de som uppstår i mötet med
andra. Även i det här sammanhanget handlar det om hur elevers medvetenhet ger upphov till känslor, i det här fallet osäkerhetskänslor.

Osäkerhet gällande omständigheter specifika för skolformen
Elevers erfarenheter av gymnasiesärskolan omfattas av en osäkerhet kring
skolformens syfte och utformning i förhållande till andra skolformer och
om den osäkerhet som råder om den egna särskoletillhörigheten. I det inledande avsnittet av det här resultatkapitlet ges exempel på elevers medvetenhet om hur särskolan kom att aktualiseras. När det gäller själva mottagandet i särskolan är det trots allt inte alla elever som är medvetna om
omständigheterna som omgärdat denna händelse. Istället är några elever
osäkra på vad som föranledde processen liksom vad beslutet bottnar i.
I: Mm vad var det som gjorde att det blev bestämt att du skulle gå i särskolan då?
M: Jag vet inte

THERÉSE MINEUR

Skolformens komplexitet I 189

I: Nej, men gjorde du något test eller något?
M: Nej
I: Så när du flyttade till XX så blev det bestämt att du skulle gå i särskola?
M: Dom sa bara att jag skulle gå där och sen hade jag inget val
I: Vad tyckte du om det då?
M: Idiotiskt för särskolan är som en stämpel i pannan eller ja man blir
mobbad… (Madde).

Maddes uttalande tecknar den typiska bilden av hur några elever uppfattat
situationen vid deras mottagande i särskolan.
Gemensamt för de eleverna är också den känsla av osäkerhet kring hur
de betraktas av andra som en följd av denna tillhörighet. Det är också
främst de här eleverna som menar att de inte borde gå i särskolan, och
gällande den uppfattningen råder det inte några tvivel. Osäkerheten kommer sig snararare av att de upplever att de inte fått gehör för sin uppfattning. Bedömning och beslut uppfattas som tagna över deras huvuden och
de vet inte varför. Det gör att de ofta är osäkra på hur de ska hantera situationen, annat än att visa sitt motstånd och sin frustration.
Det finns också exempel på elever som inte motsätter sig själva särskoletillhörigheten men som ändå är osäkra på, alternativt helt omedvetna om,
hur och varför detta beslut blev taget.
I: […] hur kom det sig att dom, eller ni, bestämde att du skulle gå i särskolan?
V: Jag vet inte
I: Men fick du göra något prov eller någonting?
V: Nej, jag behövde inte det (Vilma).

En fjärdedel av eleverna säger sig inte ha genomgått någon regelrätt testsituation. Några av dem ger uttryck för att de är säkra på att de aldrig gjort
det medan andra snarare beskriver det som att det inte har något som helst
minne av det. Att det är flera av de här eleverna som är osäkra på varför de
blivit mottagna i särskolan förefaller vara logiskt, då detta inte har kommunicerats med dem.
Som framgått tidigare är en majoritet av eleverna medvetna om att det
råder skillnader mellan skolformerna, men en del är osäkra på varför och
på vilket sätt, vilket jag ska komma tillbaka till nedan under avsnittet om
Osäkerhet som en följd av medvetenhet. Utöver detta finns det också exempel på elever som är osäkra på om det överhuvudtaget råder några
större skillnader och vad de i så fall bottnar i.
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I: Mm men har du någon uppfattning om vad som är skillnaden mellan att
göra det och att gå i en vanlig klass?
M: Nej jag vet inte, ja det är väl att… jag vet faktiskt inte vad det… (tystnad) ja jag har lite svårare för matte och engelska och den biten där (Matheo).

Matheo är osäker på vilka skillnader som finns mellan skolformerna men
den koppling han gör utgår från hans egna bristande förmågor. Det kan
tolkas som en uppfattning om att det är eleverna som skiljer sig åt, snarare
än verksamheterna. Att Matheo inte identifierar några skillnader mellan
skolformerna kan sannolikt också förstås utifrån det faktum att han aldrig
fått sin utbildning i någon traditionell särskoleklass. Under tiden i grundskolan behöll han sin placering i sin ursprungliga klass men läste enligt
grundsärskolans kursplan. Därmed innebar den övergången inte några
dramatiska förändringar för honom. Under gymnasietiden har han fått sin
utbildning genom alternativa lösningar.
En utmärkande skillnad mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
är utformningen av betygen. Detta är något som eleverna förefaller vara
väl medvetna om och jag ska återkomma till flera aspekter av betygsproblematiken längre fram i resultatredovisningen. Det finns ett par aspekter
kring denna problematik som både bottnar i och skapar osäkerhet.
På samtliga skolor har elever beskrivit hur betygen förefaller vara en väl
bevarad hemlighet för dem fram till den dagen de får betygen. Detta innebär att de inte är medvetna om vad de har att sträva mot eller vilka kraven
är för att de ska nå upp till ett visst betyg.
I: Vet du någonting om hur dina betyg kommer att bli nu när du slutar?
A: Jag hoppas dom blir bra
I: Ja, det är ingenting som ni har börjat prata om redan?
A: Nej man får bara det som en överraskning liksom på posten (skratt)
(Anja).

Det som Anja, och många med henne, beskriver är det faktum att eleverna
sällan uppfattar att de möter någon formativ bedömning i skolan. Det vill
säga en bedömning som är framåtsyftande och därmed kan fungera som en
vägvisare och ett stöd i elevernas kunskapsutveckling. Istället handlar det
om summativ bedömning där betyget blir ett kvitto, eller som Anja beskriver det en överraskning, på det som de har presterat i skolan. Elevers osäkerhet handlar också om vad de egentligen ska ha betygen till.
I: Mm men vad ska man då ha betygen till?
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T: Jag vet faktiskt inte, jag har heller aldrig fattat… eller ja måste man ha
dom egentligen? Det är väl för att man ska bli stolt över sig själv eller, jag
vet faktiskt inte? Eller är det för att man ska se lite var man, eller hur man
ligger, eller vad man kan göra bättre? Fast dom visar ju oss aldrig betygen vi
får ju inte se dom förrän vi slutar här, så jag vet ju inte hur jag ligger det är
ju det jag tycker är lite dumt för på X-skolan så fick man ju varje år ett betyg och kunde se att ja nu ligger jag på den nivån då får jag försöka göra
det, och det lite bättre, men jag har ingen aning var jag ligger nu? (Tilde).

Tilde inleder med att ställa sig frågande till om det överhuvudtaget finns
något syfte med betygen. Under sitt resonemang kommer hon fram till att
de skulle kunna fylla en funktion om eleverna hade involverats och informerats regelbundet. Ofta innebär detta att eleverna är osäkra på den process som omgärdar betygssättningen och vad en elevs betyg bygger på. Att
det finns elever representerade på samtliga skolor som på olika sätt beskriver den här problematiken vittnar om att det är ett fenomen som förekommer på alla fem gymnasiesärskolorna.

Osäkerhet om att gå från skolliv till vuxenliv
Under den första intervjuomgången var det ett flertal elever som såg fram
emot att börja sitt sista år i gymnasiesärkolan. Dels såg de fram emot att
bli äldst på skolan och dels att få ta studenten. Utöver det beskrev många
också att de såg fram emot alla förberedelser inför denna viktiga dag. När
jag sedan återkom under deras sista termin i skolan visade det sig att det
för många elever inte hade blivit riktigt så som de hade tänkt sig. Istället
hade det sista året präglats av en känsla av osäkerhet inför det som komma
skulle.
Som beskrivits tidigare har de förberedelser som präglar sista året varit
betydelsefulla för många elever då det ingett en känsla av trygghet. Det är
trots allt inte alla elever som har upplevt de förberedelserna som tillräckliga, eller alltid upplevt dem på det sätt som det sannolikt varit avsett. Förutom att skapa kontakter med myndigheter, och stötta eleverna i arbetssökarprocessen, förbereds eleverna på olika sätt också i att bli självständiga i
sitt vuxenliv. Främst har detta skett inom ramen för några av gymnasiesärskolans kurser såsom Boende, Fritid och Kommunikation och samspel.
Detta genomsyrar dock alla fyra gymnasieåren och är således inte specifikt
för sista året. På flera av skolorna har istället sista året varit avsett för att
öka mängden praktik för eleverna. Bland en del elever framstår syftet med
det som oklart då de istället upplever att det är nu de borde vara i skolan
innan det är försent.
I: På vilket sätt har det här året skiljt sig från de andra åren, hur märker
man att man går i fyran?
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G: Mer praktik och mindre i skolan
I: Mm
G: Så det…, nu har jag fått bett om att få vara i skolan för jag känner att jag
vill vara lite i skolan också träffa mina polare som går på vanliga, eller sådant där… (Gusten).

Eftersom skolan är en grund till många elevers känsla av trygghet är det
lätt att förstå att elever också vill hålla fast vid denna medan det fortfarande finns möjlighet. Ofta är det också i skolan som de har sina kamrater
som de gärna vill träffa innan skolan slutar, främst därför att det är osäkert i vilken utsträckning de relationerna kommer att bestå i framtiden.
Leo är en av de elever vars uppfattning, om varför han ska vara ute på
praktik fem dagar i veckan under sin sista termin, inte överensstämmer
med skolans syfte.
I: Om vi pratar om det här sista året då, på vilket sätt har det här sista året
skiljt sig från de andra tre åren på gymnasiet?
L: Ja man har blivit utstött känns det som
I: Ja du känner så?
L: Ja det är vad jag känner sen vad alla andra tycker, det… (Leo).

Eftersom Leo inte betraktar sin praktikplats som en framtida möjlighet till
anställning förstår han heller inte syftet med att skolan vill att han ska vara
på praktik fem dagar i veckan. Istället leder det till osäkerhet då han uppfattar det som att skolan vill slippa honom. Det finns också elever som ger
exempel på när praktiken helt lyst med sin frånvaro.
I: Hur har det annars varit med praktik nu under fyran?
T: Jättedåligt, jag har inte varit ute på hela fyran, det är första gången nu
som jag kommer ut (Tilde).

Den här typen av situationer ger upphov till osäkerhet hos eleverna. Vid
det här intervjutillfället är det ganska exakt en månad kvar till studenten.
Att Tilde inte fått någon praktikplats förrän nu har oroat henne. Framförallt därför att en praktikplats också betraktas som en potentiell framtida
arbetsplats. Utan den typen av skapade kontakter framstår därför framtiden som mer osäker.
Elever har även haft andra förväntningar på det sista året i gymnasiesärskolan som inte heller har motsvarats.
B: Jag tycker det här sista året har varit ganska kasst för vi har inte haft
många vettiga lektioner vi har typ fått lära oss samma saker igen som vi
lärde oss när vi börja (Beata).
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Att det sista året också fungerar som ett tillfälle för att koppla tidigare
kunskaper till det sista årets vuxenförberedelser framstår som oklart för
många elever. Istället ter det sig som onödig repetition som eleverna inte
ser syftet med och inte vet hur de ska tolka. Ett sätt att tolka det är det som
Moa beskriver.
I: Men har dom [lärarna] sagt något om varför dom tycker att det behövs
pratas mycket innan…?
M: Nja dom tycker att vi är tröga eller något sådant (Moa).

Moa har svårt att se någon annan förklaring till varför lärarna ser ett behov av att repetera sådant som de redan har sagt vid tidigare tillfällen. I
förlängningen påverkar detta självbilden, när det är så man tror att andra
ser på en. Något jag ska återkomma till i avsnittet som följer efter detta.
Inför det stundande arbetslivet är det många frågetecken som hänger i
luften. För en del elever är det till att börja med osäkert om, och i så fall
vilket, fortsatt stöd de kommer att få framöver.
I: Men kommer ni, kommer du att få hjälp från skolans sida att få någon
kontakt med arbetsförmedlingen innan du slutar?
G: Jag vet inte, det har jag ingen aning om ännu så det låter jag vara osagt
(Gusten).

Som beskrivits tidigare är Gusten en av de elever som varit mycket på
praktik. Det kan vara en grund till att han, med mindre än två månader
kvar till studenten, är helt ovetandes om någon kontakt med arbetsförmedlingen kommer att etableras innan skolans slut. För en del elever är
den oro, som är en följd av osäkerheten angående framtiden, något som
inte bara omfattar dem själva utan även deras familj.
N: Jag har inte pratat så mycket med dom, de vet ju knappt själv, det snurrar jättemycket i pappas huvud nu jag slutar ju snart och vet ju ingenting…
I: Nä
N: … nästan dom [föräldrarna] har ju tusen frågor dom också, hur det verkligen kommer att se ut och sådant (Nova).

Naturligtvis handlar det inte enbart om vilket eventuellt stöd eleverna
kommer att få utan den främsta anledningen till oro bottnar i att de är
osäkra på om de kommer att få något arbete.
I: Hur liksom pass förberedd känner du dig för att sluta skolan?
P: Nja det känns väl ganska trist egentligen för det är här man känner sig
trygg liksom komma hit klockan åtta, man vet varje dag vad man ska göra
och…
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I: Ja
P: Så sen att ändra det, det är bara att hoppas att man kan få ett jobb så att
man kan komma in i rutinerna fast på jobbet istället liksom, för annars vet i
fan
I: Mm, nej
P: Men jag är hyfsat förberedd känner man, men det känns ändå osäkert om
man får jobb direkt eller…, hur kommer det att bli? Så det känns ju lite jobbigt men… (Pontus).

På ett tydligt sätt beskriver Pontus essensen i hela den här problematiken.
Man vet vad man har och vilken trygghet som det innebär men är helt
ovetandes om vad man får, om man överhuvudtaget får något. För några
elever innebär detta en särskilt prekär situation.
I: Mm men du som bor själv hur klarar man sig ekonomiskt då?
D: Ja det är en bra fråga?
I: Mm
D: Ja, jag vet faktiskt inte? (Dan).

Att cirka en femtedel av eleverna har flyttat hemifrån under sin gymnasietid har delvis möjliggjorts genom den aktivitetsersättning60 som eleverna i
gymnasiesärskolan får från och med det år de fyller 19 år. I flera av de
kommuner där skolorna är lokaliserade tolkas lagen på så sätt att eleverna
inte har möjlighet att behålla den här ersättningen och samtidigt stå till
arbetsmarknadens förfogande efter skolan slut. För de elever som har eget
boende men inte har något arbete klart innan studenten innebär detta en
extra oro för deras framtida möjligheter till fortsatt självständighet. I en del
fall riskerar detta leda till att, bland annat skolan, arbetar för att eleven ska
få behålla denna ersättning. Detta kan ske på bekostnad av eventuella möjligheter till någon form av anställning, med risk för en inlåsningseffekt som
följd. Det innebär att elever som väl fått fortsatt aktivitetsersättning har
svårt för att komma in på arbetsmarknaden.

Osäkerhet i relationen till andra
I tidigare avsnitt har jag beskrivit betydelsen av elevers medvetenhet och
känsla av trygghet, relaterat till deras självbild. I samband med det har
också en del av de strategier som eleverna använder sig av för att hantera
60

Elever som har förlängd skolgång på grund av funktionsnedsättning har rätt att
få ersättning från försäkringskassan i form av aktivitetsersättning från och med juli
månad det år de fyller 19 år.
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olika situationer skildrats. Det som inte beskrivits tidigare är den strategi
som går ut på att hemlighålla särskoletillhörigheten i mötet med andra.
Denna strategi bottnar i att elever är osäkra på om och i så fall hur denna
tillhörighet ska påverka andras sätt att se på dem som individer.
F: Ja man tror att andra tror att man är konstig
I: Tror du att dom tror det också eller är det bara ni som tror det?
F: Nä dom tänker nog inte på det så mycket för om man är så som vi är nu
så märker man inte ens det
I: Nä, men om man skulle säga att man går i särskolan tror du att dom
skulle tycka att det var något konstigt då?
F: Ja dom hade nog undrat…
I: Varför?
F: Ja… (Felix).

Felix beskriver det som många andra elever också är osäkra på, nämligen
andras bild av elever i särskolan. Det framgår emellertid också att han inte
är säker på att de antaganden som han gör är riktiga. Men osäkerheten
kring hela problematiken landar dock i att öppenhet kan få en del oönskade reaktioner trots allt.
För några elever framstår bevarandet av denna hemlighet som än mer
angelägen eftersom de är rädda för att det ska få negativa konsekvenser i
deras kamratförhållanden.
I: Är det någon som reagerar om dom får veta det då?
A: Ja mina kompisar i dom andra klasserna som inte går på fyraårs dom vet
inte om att jag går det dom tror att jag går på treårs
I: Men går dom inte på den här skolan?
A: Jo dom gör det
I: Okej
A: Men jag är inte med på skolkort, jag är inte med på något och folk bara
tror att jag går på treårs och allt…
I: Ja, känner du att det är en viktig hemlighet att bevara?
A: Ja jag vill inte att dom ska få veta sådana saker om mig
I: Nej, är du rädd att…?
A: Nä för vissa tror att man är värsta konstig ju (Angelica).
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Precis som Felix beskriver Angelica en rädsla för att andra ska betrakta
henne som konstig om de får reda på att hon är mottagen i gymnasiesärskolan. Angelica har inte varit mottagen i särskolan före gymnasieåren
och för henne handlar det om att hon är osäker på om hennes kamrater
kommer att acceptera henne om de får veta. Under gymnasietiden har den
osäkerheten försatt henne i en hel del jobbiga situationer.
A: Jo, ja jag har ju haft en kille som gick på treårs här då och han ville följa
med mig till klassrummet och jag bara amen jag ska ju det och det så det är
inte bra alltså och han bara amen varför nä för… ja…
I: Så du slingra dig hela tiden?
A: Ja jag sa att jag ska till kuratorn och till systern men jag kände det funkar
inte detta (Angelica).

Det är lätt att förstå att den här typen av situationer till slut blir ohållbara.
Dessutom handlar det för Angelica, och de som är i samma situation som
henne, om att hela tiden förvränga sanningen på ett trovärdigt sätt för att
inte bli påkommen. Med osanningar föds trots allt ny osäkerhet då det kan
bli svårt att hålla reda på vad som blev sagt senast. Ett knep för att undkomma en del jobbiga situationer utgörs av att Angelica istället för att
prata om vilken årskurs hon går i har pratat om att hon går nästsista respektive sista året på gymnasiet. Tack vare det slipper hon hamna i diskussioner som rör frågor om varför hon inte tar studenten om hon går
tredje året alternativt vad det är för program hon går som är på fyra år.
Elever har också upplevt att andra elevers kränkningar har varit en följd
av att deras särskoletillhörighet varit känd på skolan.
N: Dom skrattar åt oss
I: Åt vilka?
N: Mot mig och någon till alltså man kan se att de skrattar
I: Ja
N: Och då är det ju oftast…
I: Känner du det när dom går förbi då?
N: Att man står och dom går förbi och skrattar, men det är för att vi går i
särskola så det är mycket det också
I: Jaså, vet du att det är det eller?
N: Ja det är klart det är för vi har inte gjort dom något illa… (Nova).

Ett viktigt argument för ett hemlighållande är känslan av att bli illa bemött
eller utpekad och kränkt trots att man själv inte har agerat på ett oaccep-

THERÉSE MINEUR

Skolformens komplexitet I 197

tabelt sätt, utan enbart som en följd av särskoletillhörigheten. Några elever
ger också exempel på mer uttalade kränkningar.
I: Vad är det för typ av saker de säger?
M: Alltså ni är idioter, ni är cp barn […] och sådana saker (Madde).

Maddes erfarenheter bygger på möten med elever i gymnasieskolan som
inte kände varken Madde eller någon av de andra eleverna från gymnasiesärskolan, men som trots detta trodde sig veta något om vad som utmärkte
dem. Att inte kunna vara säker på att man som elev i gymnasiesärskolan
ska slippa att möta kränkningar, som oftast bygger på andras fördomar,
kan innebära en osäkerhet och inskränkning i skolvardagen.
Medan ett flertal elever, som en följd av denna osäkerhet, menar att en
låg profil är att föredra finns det enstaka elever som är av en annan uppfattning.
P: Det som hade varit bra hade varit att få folk att veta vad särskolan är.
För det är ju folk som går och säger jävla särbarn, sådant har man ju hört
men dom vet ju inte varför vi går här för jag menar vi är lika begåvade som
dom men i ett annat tempo eller vad man ska säga så det hade varit bra om
dom fick veta om särskolans folk. Sen, särskolan har blivit ett mer kränkande uttryck eller så… (Pontus).

Trots att även Pontus menar att särskolan är förenat med kränkningar
menar han att en ökad öppenhet vore att föredra. Framförallt därför att
andras okunskap då hade kunnat utmanas och eventuella fördomar skulle
komma på skam.
Förutom att bilden av en som person tros vara avhängig skolformstillhörigheten handlar det om andras förväntningar. Trots att exempelvis personalen på Novas skola försöker övertyga henne om att hon kan utföra ett
arbete trots bristande skolkunskaper känner Nova sig inte övertygad om
att det är tillräckligt.
N: För jag känner det är ändå en press på mig för att dom säger det ja men
det är inte lika viktigt för du kan jobba ändå. Men då säger jag att det kan
komma någon gång i livet då jag måste jag göra det, hur ska jag då göra?
Då har jag jättesvårt liksom (Nova).

Det som Nova refererar till här är hennes bristande ämneskunskaper som
hon menar kan komma att vara till nackdel för henne även efter skolans
slut. Nova har gemensamt med flera andra att hon är rädd att detta ska
komma att påverka hennes kompisars bild av henne.
N: Ja som om man är med kompisar du vet och dom frågar på engelska, så
kan inte jag

198

I THERÉSE MINEUR Skolformens komplexitet

I: Ja
N: Och det känns så pinsamt (Nova).

Liksom människor i allmänhet låter eleverna förstå, här exemplifierat med
Novas uttalande, att det är angeläget att framstå som kunnig inför andra.
Att bli påkommen med att inte klara av sådant som förväntas innebär oftast en känsla av att det är något som man behöver stå till svars för. När
eleverna lever med en känsla av osäkerhet över att de ska bli påkomna
innebär det också att det påverkar deras relationer till andra. Dels genom
att det finns situationer som eventuellt undviks helt, vilket också begränsar
dem, dels genom att det egna agerandet kan komma att påverkas.
Det är inte enbart i relation till kamrater eller andra elever som särskoletillhörigheten kan framstå som besvärande eller pinsam.
I: Men det här med att tillhöra särskolan är det något som du har tänkt på
vad det innebär?
F: Ja jag har tänkt lite
I: Vad har du då tänkt?
F: Ja att det kan bli lite jobbigt när man ska få hit hela släkten på utspark
och då kanske man skäms för sig själv och sådana grejor. Jag har mest tänkt
på det (Felix).

Tillhörigheten i gymnasiesärskolan tycks inte vara något som diskuterats
med släktingar, vilket innebär att de heller inte har någon större kännedom
om gymnasiesärskolans innebörd. Felix oro bottnar således i att släkten vid
sitt kommande besök på skolan, i samband med studenten, ska få klart för
sig att hans utbildning skiljer sig från den ordinarie gymnasieutbildningen.
Kajsa som redan har erfarenhet av att ha blivit ”avslöjad” inför släkten
beskriver också det besvärliga med en sådan situation.
K: Jaa det kan vara lite pinsamt att säga att man går på särskola
I: Ja vad är det som gör att det liksom är pinsamt?
K: Det kan vara lite känsligt att säga att ja jag går på särskola för då frågar
alla jaha varför går du där och då blir man lite sådär… nä vi kan skippa det.
Det är som hela pappas släkt, han sa det rakt ut en gång när jag var lite
mindre (Kajsa).

På Kajsas beskrivning framstår det som att hennes pappa berättat om hennes skolgång på ett, för honom, naturligt sätt men för henne har det inneburit en besvärlig situation. Framförallt därför att hon upplevt en förväntan om att hon ska kunna besvara de frågor som väcks.
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Utmärkande för de elevberättelser som under analysen framstått som
präglade av oro och osäkerhet i relation till andra är att eleverna är osäkra
på flera olika plan. De är osäkra på hur de ska kunna undvika situationer
där de riskerar att blir ”påkomna” men det handlar också om att de är
osäkra på hur andra ska reagera liksom hur de själva ska agera. Tillsammans får detta en begränsande effekt som kan innebära att elever, som ofta
redan har begränsat med relationer, riskerar att hämmas i kontakten med
andra.

Osäkerhet som en följd av medvetenhet
Liksom att elevers medvetenhet, om skolformen och de egna förmågorna,
ger upphov till känslor av trygghet finns det omständigheter som istället
leder till elevers osäkerhet. Denna osäkerhet yttrar sig bland annat genom
att elever inte alltid vet hur de ska förhålla sig till olika situationer. Dessutom är flertalet elever osäkra på vilken betydelse särskoletillhörigheten kan
komma att ha för deras framtida möjligheter. Att det råder en medvetenhet
om att det finns andra som har fördomar kring innebörden av att vara
mottagen i gymnasiesärskolan leder dessutom till besvärande situationer.
Osäkerhet som en följd av medvetenhet om skolformens olikhet
Under analysen har elevers syn på skolformen som de är mottagna i framträtt. Om elevernas positiva inställning kan sägas handla om de fördelar
som de upplever genom ökat stöd och högre grad av anpassning handlar
kritiken om de inskränkningar som de menar kommer med skolformen. De
orättvisor och den upplevda särbehandlingen, som upplevs vara en del av
systemet, ger upphov till en frustration men också en osäkerhet i hur eleverna ska hantera orättvisorna. Exempelvis handlar det om de begränsade
valmöjligheter som eleverna erfarit under skolgången, inte minst gällande
val av gymnasieutbildning. Flera elever hade egentligen ett annat förstahandsval inför gymnasiestarten men eftersom just de programmen inte
erbjöds i hemkommunen fick de ta till ett andrahandsalternativ.
P: Dom har ju inget fordon för särskoleelever och det tycker jag är synd…
(Pontus).

Eleverna är medvetna om att deras valmöjligheter är inskränkta i jämförelse med andra elevers men de är osäkra på varför. Att få ta det som erbjuds istället för att göra ett aktivt förstahandsval av gymnasieprogram
kan leda till oönskade följder både för eleverna och för verksamheten.
Exempelvis har elever som hamnat på ”fel” utbildning inte känt sig motiverade till sina studier. Eleverna själva drabbas genom en mindre gynnsam
kunskapsutveckling samtidigt som den verksamhet som de befinner sig i
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påverkas av deras negativa inställning, med exempelvis konflikter som
följd. Att elever dessutom har en önskan om att få sin utbildning i en annan skolform, vilket också betraktas som en inskränkning, spär på problematiken ytterligare.
A: Ja men egentligen ville jag ju inte gå här men det var ju själva betygen
som…
I: Som inte räckte till?
A: Ja i och med som jag går…
I: Vad sa du?
A: Ja i och med att jag går sån ja sådan här ”sär” så är det inte lätt heller att
komma in på vanlig skola (André).

André är en av de elever som under grundskoletiden gått kvar i sin ordinarie klass efter att mottagandet i grundsärskolan aktualiserades. För honom
innebar därmed gymnasiestarten att han inte längre hade möjlighet att
följas åt med några av sina tidigare klasskamrater. Han är medveten om att
det är avsaknaden av ordinarie betyg som begränsat hans valmöjligheter
men han är osäker på varför. Denna osäkerhet förefaller logisk då särskoletillhörigheten tidigare inte har haft några sådana begränsande effekter.
När elever upplever att de inte haft någon reell valmöjlighet har det tidvis lett till ett motstånd mot skolan, men också till att det krävts individuella lösningar. Exempel på det är praktik inom andra yrken än de som
utbildningen är tänkt att leda till. Några elever upplever att de trots allt
kommit att trivas på den utbildning som inte var deras förstaval, vilket
André är ett exempel på.
A: Här trivs jag skitbra och jag har alltid varit intresserad av att skruva
(André).

Förutom de inskränkningar som anses följa med skolformen genom begränsade valmöjligheter uppfattas också skolsituationen vara omgärdad av
en rad orättvisor som är svårförklarade. Det yttrar sig inte minst genom
verksamhetens utformning och genomförande liksom det dagliga bemötandet. Att det uppfattas som en orättvisa att bli annorlunda bemött kan
förstås utifrån elevers upplevelser av detta som en personlig kränkning.
M: Ja för vi är väl lika mycket värda som dom som går treårs liksom…
I: Ja såklart, men tycker du att det känns som att ni inte är det?
M: Ja absolut, som att vi inte kan någonting typ
I: Mm
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M: Jag tycker att det är jätteorättvist (Moa).

Den orättvisa som Moa beskriver bottnar i en känsla av att bli bemött som
mindre kunnig men också mindre värd i förhållande till andra elever. I
förlängningen kan det ha betydelse för självbilden med en ökad osäkerhet,
gällande de egna förmågorna, som följd. Det finns också elever, vilket
framkommit tidigare, som inte tar det personligt att krav och förväntningar är lågt ställda även om de uppfattar det som en bristande omständighet.
Istället menar de att andra elevers mer uttalade svårigheter kräver förenklingar och därmed vissa uppoffringar från deras egen sida. Det som eleverna har svårare för att acceptera är när bemötandet eller uppgifterna upplevs som barnsliga.
I: Alltså är det någon skillnad mot att gå, om man nu säger en vanlig klass
och att gå fyraårs?
A: När man går t.ex. på fyraårs då känns det som att lärarna, att dom tror
att man är lite mindre än vad man är, att man är typ som, nu tar jag ett exempel, att man var fjorton år
I: Jaha så att man blir behandlad som man var yngre?
A: Mm ja (Angelica).

Det som Angelica beskriver är en slags rådande automatik mellan att vara
elev i gymnasiesärskolan och att bli behandlad som ett barn snarare än en
ung vuxen. Även detta föranleder en osäkerhet hos eleverna då de ställer
sig frågande till varför. Framförallt gäller detta de elever som beskriver sin
tillhörighet i gymnasiesärskolan som enbart avhängig av bristande skolfärdigheter, vilket inte anses ha något med mognadsgrad att göra.
Därutöver handlar det om praktiska lösningar i vardagen. Ofta uppfatttas de som onödigt särskiljande och elever är osäkra på varför de exempelvis inte har studiedag eller friluftsdag samtidigt som andra elever på skolan. Elever beskriver också en upplevd särbehandling genom ett bemötande
som karaktäriseras av att vara fostrande och beståendes av återkommande
tillrättavisanden. Detta till skillnad från andra elever på skolan som upplevs få lov att bete sig som de själva vill.
S: Ja och särbehandling det känns bara som särbehandling hela tiden
I: Och med det menar du att?
S: Ja att dom andra [gymnasieskolans elever] får göra saker om jag gör en
sak…, vi ska följa reglerna alla andra får göra som dom vill och blir knappt
tillsagda, vi får världens utskällning och allt sådant där, så kan det kännas
ibland (Sam).
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Med ”de andra” syftar Sam här på de elever som inte är mottagna i gymnasiesärskolan och som har sina lokaler vägg i vägg med de egna lokalerna.
Att de eleverna inte blir tillrättavisade i samma utsträckning som eleverna
inom gymnasiesärskolan har Sam och hans klasskamrater uppmärksammat
men vad som är den främsta anledningen därtill är mera oklart.
I: Men har ni egentligen samma regler men dom struntar i dem?
S: Ja just precis, eller om vi har samma jag vet inte riktigt, det känns som det
är mer barnsligt här än vad det är där… (Sam).

Som framgår av citatet är Sam osäker på om de ens omfattas av samma
regler eller om det finns regler som är specifikt utformade för gymnasiesärskolans elever. Åtminstone uppfattar han verksamheten inom gymnasiesärskolan som generellt sett mer barnsligt utformad.

Osäkerhet som en följd av medvetenhet om skolformens framtida
betydelse
I tidigare avsnitt har den osäkerhet som präglar elevers upplevelser av betygssättningen beskrivits. Elevers framställningar vittnar likväl om att de är
medvetna om de skillnader som råder mellan det betygssystem som omfattar dem och gymnasieskolans betygssystem61. Detta uppfattas som ytterligare en indikator på att det råder orättvisor mellan skolformerna. Betygen i
gymnasiesärskolan påminner delvis om hur betygen som ges i gymnasieskolan är utformade, exempelvis har man i båda skolformerna kunnat bli
godkänd (G) respektive väl godkänd (VG). I gymnasieskolan har man desssutom kunnat bli icke godkänd (IG) men också mycket väl godkänd
(MVG). Att inte de två sistnämnda betygsstegen funnits i gymnasiesärskolan är eleverna kritiska emot och detta faktum inverkar på deras motivation. Många ifrågasätter meningen med att anstränga sig i skolan. Eftersom
de inte kan få IG uppfattar de situationen som att elever som är mottagna i
gymnasiesärskolan blir godkända oberoende av prestationer.
T: Det räcker att gå hit en gång i veckan så, eller komma hit varannan vecka
så får du fortfarande godkänt och ett VG är inte som vad heter det, det är
inte ens som ett vanligt G i grundskolan och en massa sådant där (Tim).

Elever uppmärksammar också att betygsnivåerna i de olika skolformerna inte kan jämställas, vilket tillsammans med andra identifierade orättvi61

Från och med höstterminen 2013 kommer utformningen av betygssystemet i
gymnasiesärskolan att vara mer likt det som man har i gymnasieskolan där det
numera finns en betygsskala från A till F, där A är det högsta betyget och F motsvarar ett icke godkänt betyg. I gymnasiesärskolan blir betygsskalan istället A till E
och omfattar således inte heller i framtiden någon icke godkänd betygsnivå.
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sor tolkas som att eleverna i gymnasiesärskolan får nöja sig med en utbildning som inte är att betrakta som fullvärdig.
S: Man får inte samma utbildning som alla andra och lite såna där saker
I: Nej…, vad betyder det?
S: Ja att dom [gymnasieskolans elever] har bilverkstad och det har inte vi, vi
får inte en fullvärdig utbildning och vi får inte MVG till exempel
I: Nej just det… Vad tycker du om det?
S: Det är skitdålig tycker jag, jag tycker att vi också har rätt att få fullvärdiga betyg och en fullvärdig utbildning som alla andra (Sam).

Betyg som inte är konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden betraktas av
många elever som obetydliga. En majoritet av eleverna ger uttryck för en
kritik riktad mot de betyg de får i gymnasiesärskolan. Den kritiken bottnar
i en insikt om att betyg kan vara olika mycket värda och därmed är det
också av relevans att ifrågasätta betygens mening.
I: Men det här med betyg då tycker du att det är något som är viktigt?
A: Nej inte när man går här
I: Nä
A: Det betyder inte så mycket för det är typ som lågstadiet eller något sådant, eller som man hade i nian och åttan, ja det är som de betygen som
man har här (Angelica).

För många elever leder detta till att de känner sig osäkra på om betygen
kommer att ha någon betydelse, och i så fall vilken betydelse, för deras
framtida möjligheter. Andra är mer osäkra på varför de överhuvudtaget får
betyg eftersom betygen ändå aldrig kommer att vara till någon nytta.
S: Nej det spelar ingen roll för dom duger inte i alla fall, det blir inte bättre
eller inte sämre om man får G eller VG för det är lika mycket båda två så
I: Mm, jag tolkar det som du säger som att du känner att du ändå inte
kommer att ha någon nytta av betygen?
S: Nej det är så det är, det är sanningen (Sam).

Med detta sagt är det också viktigt att klargöra att det finns några elever
som trots allt menar att betygen är betydelsefulla för dem eftersom de fungerar som en slags indikator på hur de klarat av sin skolgång. Även de
eleverna är dock osäkra på om betygen för övrigt kommer att spela någon
roll för deras framtida möjligheter.

204

I THERÉSE MINEUR Skolformens komplexitet

I: Jag tänker att det här med betygen vad är det du ska ha dom till när du
slutar skolan?
A: Det som man främst behöver är betygen från arbetsplatsen för det är bra
sen när man söker jobb
I: Ja just det ja
A: Och ja men själva betygen om jag har förstått det rätt så kommer jag inte
att behöva dom, det känns…
I: Nej
A: Det är mer på något sätt som liksom som ett bekräftande, för en själv liksom att man har gjort ett bra jobb i skolan (Adam).

Eftersom många elever upplever att det inte finns några formella krav för
att uppnå godkänt fungerar betygen heller inte som markör för hur eleverna står sig i relation till andra elever, annat än till elever som inte är mottagna i gymnasiesärskolan. I en jämförelse med de eleverna och deras betyg
är eleverna dessutom medvetna om att de står sig dåligt.
Några elever tror trots allt att betygen kan komma till användning i
framtiden i samband med att de söker jobb, men på vilket sätt är mera
oklart.
I: Mm, mm men vad ska man ha betygen till då?
P: När man söker jobb /…/ Hur jag varit i skolan…
I: Ja så man visar dom när man kommer dit tänker du?
P: Ja jag vet inte riktigt vad man gör med betyg det får jag reda på sen (Patrik).

Patriks beskrivning antyder att betyget säger något om hur han varit som
elev i skolan, vilket i förlängningen kan komma att intressera en framtida
arbetsgivare. Detta är något som uppmärksammas även av andra elever,
varav flera förefaller bekymrade över just detta faktum. För liksom i relation till andra, som inte känner dem så väl, råder det en utbredd oro och
osäkerhet kring vad en framtida arbetsgivare kan tänkas tro om en arbetssökande med bakgrund i särskolan.
A: ... Så står där ja han går då i särskolan så kanske dom tänker, nej är det
en ”sån”
I: Ja…?
A: Nä men till exempel det vet man ju inte förrän man ser personen
I: Nä, nä precis men vad tänker du när du säger själv att det är en ”sån” hur
menar du då?
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A: Va?
I: Ja du sa ”nä är det en sån” vad är man när man är en ”sån”?
A: Ja det kan ju vara både alltså handikapp på utsidan så att säga eller handikapp på insidan
I: Ja, mm
A: Det vet ju inte dom när dom sitter med ett papper som jag har skickat till
dom ja jag har då gått det och det, jaha är det en ”sån” eller är han en vanlig person liksom eller har han alltså ett stort hinder liksom rörelsemässigt
och sådana grejor (André).

Av citatet ovan framgår Andrés funderingar om att han, som före detta
elev i särskolan, riskerar att bli bortprioriterad som en konsekvens av
särskoletillhörigheten. Detta är sannolikt en befogad oro som sammanfalller med att det råder okunskap bland folk i allmänhet gällande vilka elever
som mottas i särskolan. Av Andrés beskrivning framgår det att han själv
har viss kännedom om att eleverna i särskolan har olika förutsättningar
och därmed inte kan betraktas som en enhetlig grupp. Men de föreställningar, liksom fördomar, som tros råda angående elever i särskolan riskerar också färga de förväntningar som andra har på dem.
I: Vad är det som gör att du tror att det är så?
M: Jag vet att det är så för då brukar dom ge en mindre arbetsuppgifter eller
ställa en i disken eller liksom så, men här är det ingenting utan här vet alla
vem jag är (Madde).

André och Madde är två av flera elever som delar uppfattningen att ett
betyg från gymnasiesärskolan kan utgöra en nackdel. Framförallt menar
Madde att detta påverkar en eventuell arbetsgivares förväntningar på
henne, något som hon beskriver att hon redan har erfarit under sina praktikperioder. Här framgår emellertid också att andras syn och förväntningar
kan komma att förändras med tiden. Samtidigt är eleverna medvetna om
att de inför varje ny liknande situation riskerar att återigen bli bedömda
utifrån särskoletillhörigheten. Något som ger upphov till tvivel och osäkerhet om deras framtida möjligheter på arbetsmarknaden.

Osäkerhet som en följd av medvetenhet om brister, förmågor och
identitet
Att vara medveten om de förutsättningar som delvis är en följd av individuella förmågor inger oftast en viss trygghet. Detta gäller också förståelsen
för hur svårigheter yttrar sig genom faktiska begränsningar liksom vilka
möjligheter som kommer av de kunskaper och förmågor man besitter.
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Under analysen har det stått klart att det inte är så enkelt som att den här
typen av insikter enbart fungerar som ett stöd i vardagen. Tvärtom kan det
också ge upphov till tvivel och osäkerhet. Bland annat yttrar sig detta genom att elever är osäkra på hur ”starka deras styrkor” är liksom hur
”svåra deras svårigheter” är. Osäkerheten kommer sig framförallt av de
jämförelser som görs mellan dem själva och andra elever. Det är också en
följd av de förväntningar som de möter, där exempelvis alltför lågt ställda
krav ger signaler om att de inte förväntas kunna bättre. Som beskrivits
tidigare så är skolformstillhörigheten att betrakta som en slags första markör för vilken elevgrupp man tillhör och vad man därmed förväntas kunna.
Att kunskaperna eller inlärningstakten är lägre än bland elever i de så kallat vanliga gymnasieklasserna innebär inte att elever som är mottagna i
gymnasiesärskolan vill eller kan identifiera sig med elever som har mer
uttalade svårigheter än de själva har. Samtidigt är de väl medvetna om att
andra tror sig veta hur eleverna i särskolan är.
T: Ja det finns dom här som tror att dom som går i särskolan bara sitter i
rullstol eller vad man säger (Tim).

Elever möter ofta andras okunskap gällande gymnasiesärskolans verksamhet och elever, vilket ger upphov till ett behov av att positionera sig i
förhållande till detta faktum. Bland annat visar det sig genom elevers avståndstagande till en del officiella begrepp som används i sammanhanget.
Efter att ha genomfört alla utom två intervjuer i den första intervjuomgången hade ingen elev beskrivit sina svårigheter genom att använda sig av
den formella beteckningen för de svårigheter som enligt skollagen ska ligga
till grund för ett mottagande i särskolan, det vill säga en utvecklingsstörning. I den näst sista intervjun beskrev dock Anja testresultaten på ett sätt
som indikerar att hon bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning.
A: Men ja men jag har fem poäng ifrån att få gå i vanlig skola det är störande
I: Vad är det för poäng du tänker på då?
A: Ja för att jag skulle kunna gå i riktig skola tänk om det bara hade varit
en halv då hade det varit jobbigt tycker jag men nu är det fem (Anja).

På Anjas beskrivning framgår det att någon har kommunicerat resultaten
gällande hennes psykometriska test med henne. Hon menar trots detta att
det inte innebar att hon fick någon form av diagnos, däremot kan hon
beskriva hur hennes svårigheter yttrar sig.
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A: Jag är dålig på matte och logiskt tänkande så det är därför som jag går
här, … tror jag. Och jag hade svårt att läsa när jag var liten jag blandade
ihop b och d
I: Mhm
A: Min pappa har dyslexi och jag har nog lite känning av det (Anja).

Den allra sista intervjun, i den första intervjuomgången, var med Nova.
Under intervjun står det ganska snart klart att hennes svårigheter kommunicerats hemma och hon har även fått ett namn på sitt funktionshinder,
eller handikapp som hon säger.
N: Har man då ett handikapp så går det inte, handikappet gör att man inte
kan gå där [i den ”vanliga” skolan].
I: Mm, men vilket är ditt handikapp?
N: Utvecklingsstör… tror jag det heter, utveckling någonting, eller störd tror
jag inte det heter för det hörs ju så… men utvecklings någonting… (Nova).

Trots att Nova är medveten om funktionshindret hejdar hon sig under
samtalet och reagerar på beteckningen, eftersom hon tycker att det låter
illa när hon uttalar det. Ytterligare några elever använder sig av begreppet
utvecklingsstörd, men med viss tvekan, och enbart i samband med att
andra elever beskrivs, elever som de själva inte vill bli sammanblandade
med.
A: Sen fortsatte det med att jag skulle gå i en sådan klass också med mera
hjälp och sådant, då sa jag till henne att det tänker jag inte göra för där var
andra folk också riktiga sådana… utvecklings… störda (André).

Andrés beskrivning antyder att personer med utvecklingsstörning är personer med avsevärda svårigheter. Oftast avses också ett avvikande utseende
och beteende. Bland flertalet elever är detta personer som de själva ofta tar
visst avstånd ifrån. Ett avståndstagande som bottnar i deras behov av att
göra en markering om hur de själva vill uppfattas. Att elever med synliga
alternativt mer uttalade svårigheter är mottagna i särskolan, liksom de
själva, ger upphov till en osäkerhet och ett ifrågasättande bland eleverna.
Deras mottagande i särskolan bekräftar en form av avvikelse från normen
samtidigt som de, trots sin medvetenhet om individuella svårigheter, identifierar sig med andra jämngamla ungdomar utan funktionshinder. Många
elever jämför sig också med sina klasskamrater, vilket ger upphov till känslor av osäkerhet och tvivel på vad de har gemensamt.
N: … sen tycker jag visst jag passar, med ämnena och sådant passar jag helt
perfekt här. Men med umgänget passar jag inte för jag tycker att jag är
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mycket, mycket mognare än vad dom är så jag tycker inte att jag passar in…
jag vet inte? (Nova).

Den här typen av funderingar och tvivel bidrar till att särskoletillhörigheten upplevs som problematisk. Detta är något som flertalet av eleverna
återkommer till. Även de elever som i grunden har en positiv inställning till
gymnasiesärskolans verksamhet känner sig delvis ifrågasatta som individer
och menar att tillhörigheten är stämplande.
Ytterligare en markering från elevernas sida består i deras kritik mot begreppet särskola, vilket närapå samtliga intervjuade elever tar avstånd
ifrån. På flera av skolorna används inte begreppet när elever och lärare
talar om verksamheten och det används heller inte i mer formella sammanhang där verksamheten presenteras i text och bild. Istället används främst
beteckningen fyraårigt nationellt respektive specialutformat eller individuellt program, alternativt enbart fyraårsprogrammen.
M: Man vill ju inte att någon ska läsa i skolkatalogen att vi går på sär eller
det behöver inte heta särskola eller särgymnasiet eller vad heter, man behöver inte kalla det…
I: Du tycker att det är ett dåligt namn?
M: Nä jag gillar inte det
I: Vad är det som är dåligt med det?
M: Det är fett mobbat
I: Mm, okej, men är inte fyraårs lika fett mobbat?
M: Nä men det är just sär det låter ju så hemskt (Moa).

På beskrivningen ovan framgår det att det finns goda skäl till att elever inte
vill att den officiella beteckningen används då det anses innebära en ökad
risk för utanförskap och mobbing.
Många elever beskriver tidigare erfarenheter av mobbing som en konsekvens av särskoletillhörigheten, inte minst är detta något som elever upplevt under sin tid från grundsärskolan. De tidigare erfarenheterna har gett
upphov till en medvetenhet om att det finns en överhängande risk att behöva utstå kränkningar som elev i särskolan, vilket lett till att eleverna på
en del skolor fört en aktiv kamp för en ändrad begreppsanvändning.
I: På er skola så har man ju valt att kalla det här för fyraårsprogrammen
istället för gymnasiesärskolan.
B: Ja
I: Vad tycker du om det, tycker du att det är bra?
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B: Ja det tycker jag
I: Ja, varför det?
B: Jo för om man säger särskola då är det en massa som tror att man är jättekonstig, dum i huvudet och så där (Beata).

Många elever är oroade över att människor har en bild av vad som utmärker eleverna i särskolan. Utifrån den bilden är det inte svårt att förstå att
eleverna tar avstånd från begreppet särskola. Att andra tror sig veta hur
man kan definiera elever som är mottagna i gymnasiesärskolan och därmed
bemöta dem efter de förväntningarna bidrar till elevernas avstånd då de
själva inte kan eller vill identifiera sig i den förväntade rollen.

Sammanfattning: Osäkerhet
Känslan av osäkerhet har under analysen framstått som en betydelsefull del
i sökandet efter en ökad förståelse för elevers erfarenheter och upplevelser
av att vara mottagna i gymnasiesärskolan. Elevers osäkerhet om varför de
blivit mottagna i särskolan bottnar bland annat i att de inte har erfarenheter av att ha genomgått något regelrätt test. Erfarenheter visar också på att
elever som har genomgått en testsituation inte har fått någon utförlig information om resultaten.
Eleverna tar i hög grad avstånd från begreppet särskola. Detta har ett
nära samband med att eleverna är medvetna om att det råder en del fördomar om såväl skolformen som de elever som är mottagna där, vilket ger
upphov till en osäkerhet i mötet med andra. Elevers osäkerhet bottnar
också i deras erfarenheter av att bli utpekade och utsatta för kränkningar,
som en följd av att de är mottagna i gymnasiesärskolan. Detta är en förståelsegrund till att elever delvis sätter upp egna gränser för vilka som kan
anses tillhöra gruppen och vilka som inte gör det. Bland annat görs det
genom att gradera svårigheter och problem. De egna svårigheterna beskrivs
i den jämförelsen ofta som små, men dock inte som obetydliga, och istället
för att använda diagnostermer beskriver elever hur de upplever att de egna
svårigheterna yttrar sig.
Elevers osäkerhet handlar också om de orättvisor som upplevs omgärda
skolformen i förhållande till gymnasieskolan, däribland gymnasiesärskolans betyg. Dels handlar det om att bedömningsgrunderna inte är kända
för eleverna, dels handlar det om de orättvisor som upplevs vara förknippade med deras betyg såsom betygens obetydliga värde. Det leder till att
elever upplever att deras utbildning inte är fullvärdig och upplevelsen av att
de alltid blir godkända oavsett ansträngningar leder till att elevers motivation för skolarbetet brister.
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Vidare ger särskoletillhörigheten upphov till en osäkerhet relaterad till
övergången från skolliv till vuxenliv. Exempelvis handlar detta om elevers
tvivel gällande det stöd som skolan ger och ovissheten om det stödet är
tillräckligt. Det handlar också om osäkerheten om vilket fortsatt stöd som
kommer att ges, men framförallt råder en oro över hur en framtida arbetsgivare kan tänkas ta emot unga vuxna med en bakgrund i gymnasiesärskolan.

Att vara elev i gymnasiesärskolan – Uppgivenhet
I tidigare avsnitt har elevers medvetenhet kring faktorer som omgärdar
särskolans specifika kontext beskrivits. Detta har gällt faktorer som kan
härledas både till de förutsättningar som omgivningen ger upphov till och
till elevernas individuella förmågor eller svårigheter. Vidare har elevers
osäkerhet synliggjorts. Delar av den osäkerheten är en följd av elevers
medvetenhet och förståelse för de utmärkande förhållanden som särskoletillhörigheten innebär. Elevernas sätt att hantera sina insikter, uppfattningar och känslor skiljer sig emellertid åt. I det här avsnittet beskrivs hur det
kan yttra sig när elever antagit ett uppgivet förhållningssätt till rådande
situation, liksom inför sina framtida möjligheter.

Uppgivenhet för att det inte är lönt att bry sig
En del av eleverna har ett förhållningssätt till sin skolsituation som utmärks av en uppgivenhet. Utmärkande för de eleverna är att de inte känt
sig nöjda med skolsituationen. Flera av dem är osäkra på varför de går i
särskolan och har haft synpunkter på detta, vilka de upplever att de sällan
fått gehör för.
M: Dom sa bara att jag skulle gå där och sen hade jag inget val (Madde).

Madde upplever fortfarande, vid gymnasietidens slut, att ett mottagande i
särskolan varit ett dåligt alternativ för henne. Trots att hon är frustrerad
och beskriver mottagandet som ”idiotiskt” har hon gett upp inför rådande
faktum. Flera andra elever har uttryckt en önskan om att få gå i vanlig
gymnasieklass, varav några främst beskriver det likt en orealistisk dröm.
J: Ja alltså jag skulle ju helst typ vilja börja i en vanlig klass. Men det kommer jag ju aldrig att få
I: Varför kommer du aldrig att få det?
J: Jag vet inte men dom säger typ, nej jag vet inte, men nej…(Jenny).

För Jenny handlar det om en önskan som kommer att förbli just en önskan, eftersom hon uppfattar det som lönlöst att ens ta upp frågan. Gemen-
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samt för elever som känt sig osäkra på, alternativt missnöjda med, särskoletillhörigheten är att de haft svårt för att se någon större mening med att
själv göra sitt yttersta i skolsammanhang.
I: Men du hur mycket skulle du bedöma dina egna ansträngningar i skolan
då hur mycket har du själv försökt och jobbat och ansträngt dig här?
A: Inte så mycket
I: Nej
A: I och med att dom behandlade mig som en i särskola så tänkte jag: ja, ja
skitsamma liksom det var inte lönt att fortsätta tänkte jag. Det är inte lönt
för fem öre, hade det varit vanlig [skola] så hade man jobbat ännu mer
(André).

Enligt André har hans egna ansträngningar motsvarat de förväntningar och
krav som han upplevt. De förväntningarna som han refererar till är relaterade till särskoletillhörigheten. Förväntningarna som förknippas med tillhörigheten betraktas som låga och därför har det heller inte upplevts som
meningsfullt att anstränga sig. Däremot handlar det inte så mycket om hur
han faktiskt blivit bemött av sina lärare i gymnasiesärskolan. Han är nämligen en av de elever som trivs bra med sin tid i gymnasiesärskolan även om
han är kritisk till själva särskoletillhörigheten.
Ytterligare anledning till att det uppfattas som lönlöst att göra sitt yttersta är förknippat med gymnasiesärskolans betyg.
M: Dom här betygen får jag inte läsa på högskolan med, dom gälls inte och
då känner jag varför ska jag då satsa på VG i alla betyg eller på alla lektioner? Det hade varit bättre att satsa på det som krävs för att komma in på
Komvux (Mika).

Enligt Mika handlar det om att begränsa de egna ansträngningarna men
också om den tid som läggs på att delta under lektionerna. Då Mika har ett
bestämt mål för framtiden har hon svårt för att motivera sig i skolan. Hon
menar att hennes ansträngningar i skolan ändå inte underlättar hennes
framtida målsättning att arbeta inom sjukvården. Då eleverna är medvetna
om att deras betyg inte kan komma till användning i någon större utsträckning i framtiden fungerar de heller inte som drivkraft i skolarbetet.
I: När du har varit i skolan hur mycket tycker du att du själv har ansträngt
dig det här sista året?
M: Sådär jag vet att våra betyg ändå inte ger någonting jag vet att om jag
ska komma in på den utbildningen så lär jag behöva läsa upp dom (Madde).

Som framgår av citaten ovan är både Mika och Madde på det klara med
vad de har för målsättning efter studenten. För dem båda hägrar fortsatta
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studier men betyg från gymnasiesärskolan är inte behörighetsgrundande.
Istället är de medvetna om att deras möjligheter ligger i att läsa upp betyg
på Komvux, betyg som de inte kan få med sig från gymnasiesärskolan.
Ytterligare ett sätt som elevers uppgivenhet yttrat sig på kan relateras till
kamraterna och den rådande situationen i klassen.
I: Hur tycker du att det funkar i er klass?
N: Det går bra, men jag tycker att det är fortfarande mycket trams här, folk
pratar skit om varandra och allting
I: Mm hur hanterar ni sådana situationer då?
N: Jag vet inte hur dom hanterar det, men jag pallar inte bry mig, jag är
trött på det (Nova).

Elever som inte tycker att de själv passar in socialt i sin klass är också de
eleverna som uppmärksammar andra elevers uppträdande. Nova har tidigare under gymnasietiden känt sig påverkad av sådant som hänt omkring
henne, men som hon själv beskriver ovan har hon tröttnat och känner sig
uppgiven inför den situation som råder.
En majoritet av eleverna säger att de ser fram emot studentdagen. Det
gäller inte minst de elever som önskar att de inte blivit mottagna i särskolan, men det finns också elever som inte har några högt ställda förväntningar på denna dag.
I: Vad jag tänker på under själva studenten alltså har du några sådär speciella förväntningar på din student då?
M: Nej typ inte. Jag vill bara att det ska bli en dag man kan minnas
I: Mm
M: Annars bryr jag mig inte så mycket
I: Vad krävs för att det ska bli en dag som du ska minnas då?
M: Att i alla fall någon enstaka person kommer (Madde).

För Madde handlar den något uppgivna inställningen om att hon är osäker
på i vilken utsträckning hon kommer att bli uppvaktad. Att inte ha så höga
förväntningar och samtidigt ge uttryck för att inte bry sig kan i det här
sammanhanget förstås som en strategi för att slippa bli besviken. En strategi som har sin grund i elevers osäkerhet och som förefaller ha anammats
av ytterligare några elever.
I: Mm, det här med själva studentdagen då, har du börjat några…, ja du
visste ju inte ens vilken dag det var, men har du börjat tänka på det liksom
vad som händer den dagen?
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F: Nej jag har inte tänkt så mycket på vad som händer den dagen… nej jag
förväntar mig inget (Felix).

Som framkommit tidigare har Felix funderat en del över hur det kommer
att kännas när släkt och vänner kommer för att uppvakta honom på studentdagen. Framförallt har han känt en oro över att han ska skämmas.
Sannolikt har den känslan haft en viss inverkan på hans inställning till
själva studentdagen. För Felix har dessutom tiden i gymnasiesärskolan
upplevts som trygg, vilket kan utgöra ytterligare en förståelsegrund till
hans uppgivna inställning i förhållande till studenten.
I takt med att studentdagen närmar sig kommer också livet efter skolan
allt närmare. Trots att elever på samtliga skolor beskriver hur skolan på
olika sätt arbetar för att förbereda dem för livet efter skolan har en del
elever haft förväntningar som inte infriats. En följd av det har varit att
elever blivit mer uppgivna då de inte tror sig kunna lösa situationen på
egen hand.
A: Mm och jobb och allting men jag har inte fått en enda sak, dom satt och
skröt om det när jag skulle börja här. Du får jobb och du kommer att få lägenhet, men var är det? Jag går sista året jag slutar skolan om mindre än en
månad
I: Mm
A: Men var är allt, var är det då? Det känns lite dumt att jag har gått de här
åren och inte har fått något (Angelica).

Som synes finns det förväntningar på vad skolan ska kunna bidra med. De
förväntningar som Angelica beskriver är sådana som hon menar har kommit av den information och de argument som skolans representanter använt i samband med att särskolan aktualiserades för hennes del. Angelica
är en av de elever som började särskolan så sent som till gymnasiestarten.
Genom de löften som hon uppfattade att skolan gav vid det tillfället blev
hon också övertygad om att detta skulle vara det bästa alternativet för
henne. I samband med att studenten närmar sig känner hon sig lurad men
också uppgiven inför sina framtida möjligheter.
I: Mm vem var det som lovade det från början var det lärarna som sa det
när du skulle börja här att man får den hjälpen eller var det någon annan?
A: Nja alla sa det. Det känns ju lite dumt för dom sa att nu går du i den här
klassen så då får du allt
I: Mm
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A: Men ja vad har jag fått, ingenting, det enda jag har fått är lite pengar
men det räcker ju inte för jag kan inte klara mig på dom pengarna för dom
kommer att gå bort
I: Mm så när du slutar…?
A: Ja då har jag inte pengarna, var hamnar jag då…? (Angelica).

De pengar som Angelica refererar till är den aktivitetsersättning som alla
elever i gymnasiesärskolan har rätt att få från det år de fyller 19 år därför
att de har en förlängd skolgång. Hon är medveten om att det rör sig om en
tillfällig ersättning. Utan det stöd som hon menar att skolan utlovat har
hon inga större förhoppningar inför sina möjligheter till att bli självständig
och självförsörjande inom den närmaste framtiden.

Uppgivenhet och lönlösa förhoppningar för framtiden
Det här avsnittet tar vid där ovanstående avsnitt slutar, nämligen i elevers
inställning och tankar kring hur framtiden kan komma att yttra sig. Även
här handlar det om hur elevers medvetenhet och osäkerhet, kring rådande
situation, ger upphov till ett uppgivet förhållningssätt. Framförallt har ett
sådant förhållningssätt sin grund i elevers oro över de egna framtida möjligheterna i samhället. Angelica som upplever att skolan inte skött sin del
av avtalet har svårt att se någon lösning på situationen.
I: Du vet ingenting?
A: Så när jag springer ut så då lär jag ju inte veta vad jag ska göra nu, vara
hemma och sova…?
I: Mm men kan du inte hitta någon ny praktikplats de sista veckorna måste
du vara där, eller kan du byta?
A: Men det är nog rätt så svårt
I: Ja
A: Dom lär ju inte känna en person så snabbt (Angelica).

Angelicas uppgivna inställning bottnar i att hon är medveten om att hennes
nuvarande praktikplats inte har för avsikt att anställa henne efter skolans
slut. Hon upplever dessutom att tiden är på väg att rinna ifrån henne och
inte heller en ny praktikplats, så snart inpå skolavslutningen, framstår som
en fruktbar lösning. Därmed har hon svårt för att känna något hopp om
att det ska lösa sig inom det snaraste. Angelica är inte ensam om att ha gett
upp hoppet innan hon ens lämnat skolan. Förutom den här typen av inställning, som kommer sig av att den nuvarande situationen uppfattas som
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mer eller mindre utsiktslös, är medvetenheten om den framtida konkurrensen en grund till oro och uppgivenhet.
I: Nej men om nu aktivitetsersättningen försvinner om du inte har något
jobb var får man pengar ifrån då?
G: Då är det soc [socialtjänsten]
I: Det är det? Det är enda alternativet?
G: Ja, och jag vill ju inte gå dit heller
I: Nej
G: Men det finns ju inget folk så som tar emot oss, eller så här
I: Mm, tror du att det är så, alltså att det är svårare för dig än för andra?
G: Mm
I: På vilket sätt då?
G: I och med att vi inte har fått samma utbildning som dom andra [eleverna], dom andra har pluggat hårdare än vad vi har, så är det väl tråkigt nog
(Gusten).

Gusten är en av de elever som redan har ett eget boende och därmed är han
också beroende av en inkomstkälla. Hans dystra inställning till de framtida
möjligheterna bottnar i medvetenheten om att det finns andra elever med
andra förutsättningar och förmågor, vilka han menar att han har svårt att
mäta sig med. Det är sannolikt att han också kommer att ha en sämre
chans att hävda sig i konkurrensen på arbetsmarknaden. Trots att det tar
emot ser Gusten i nuläget försörjningsstöd som det mest troliga alternativet
för att klara sin försörjning i framtiden. Även andra elevers uppgivna förhållningssätt till framtiden bygger på jämförelser med andra.
N: […] tänk dig att gå i en vanlig klass, du vet vad du kan och du vet att du
kommer att ha ett bra liv. Men tänk vi, vi kommer att ha så svårt och vi
kommer alltid att vara osäkra här i livet var vi kommer att hamna någonstans och sådant
I: Men måste det vara så… eller varför är det på det viset?
N: Jo men det är ju så, tänk att du går i särskolan…
I: Mm
N: Och du vet att du kommer att ha svårt med allting i framtiden, eller nästan allt men att du kan vissa saker som du är duktig på…
I: Mm
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N: Men du vet att du inte kommer att tjäna de pengarna som man kanske
vill ha i framtiden för att kunna klara sig och sådant (Nova).

I beskrivningen ovan framstår det som att elever som tillhört särskolan
alltid kommer att ha det svårt, även i framtiden. Novas medvetenhet om
egna svårigheter fungerar i det här sammanhanget som en begränsande
faktor. Framförallt därför att förståelsen för de egna svårigheterna leder till
att Nova tenderar att ge upp innan hon har försökt, vilket delvis fungerar
som en strategi för att slippa nya misslyckanden. Utöver detta beskriver
Nova att hennes framtida möjligheter begränsas av att hon inte heller tror
sig kunna få en inkomst som kommer att underlätta hennes situation. Därför uppfattar hon heller inte det som lönt att göra upp några större planer
för framtiden, eller ens att drömma om ett liv att önska.
I: Hur skulle ditt liv se ut om fem år om du fick önska helt fritt?
N: Jag vet inte, ja att ha ett fast jobb på X
I: Ja
N: Det är väl det enda jag tänker på just nu
I: Ja, det är det som…
N: Ja för det är svårt att drömma om något som man inte brukar tänka på
om man säger (Nova).

Trots att osäkerhet och uppgivenhet präglar Novas inställning till framtiden när hon någon form av hopp. Det handlar inte om att sväva ut i några
vidlyftiga fantasier utan om att få någon form av anställning. Med utgångspunkt i hur arbetsmarknaden ser ut idag är det sannolikt många
andra ungdomar, utan en skolbakgrund i särskolan, som skulle beskriva
sin högsta önskan på ett liknande sätt.
I den här studien finns det exempel på andra elever som upplever att det
inte tjänar något till att drömma om framtiden.
I: Om du fick liksom önska helt fritt hur skulle ditt liv se ut om säg fem år,
ditt önskeliv om du fick drömma?
L: Usch det är svårt att säga alltså jag brukar inte tänka så, alltså nej jag
brukar aldrig tänka så
I: Hur brukar du tänka då?
L: Ja alltså ja, jag tänker bara jag tar det som det kommer (Leo).

Ovanstående svårigheter med att beskriva sina drömmar skulle kunna förstås utifrån att personer som bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att tänka i dessa abstrakta banor. Bland de elever som
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här uppger att de inte brukar drömma om saker förefaller det snarare vara
ett sätt att undvika fler besvikelser än nödvändigt. Framförallt därför att de
tidigare har erfarenheter av besvikelser i förhållande till förhoppningar,
både i och utanför skolan.

Sammanfattning: Uppgivenhet
Elevers medvetenhet och osäkerhet ger för vissa elever upphov till ett förhållningssätt som karaktäriseras av uppgivenhet. Den typen av förhållningssätt kommer sig bland annat av att elever mottagits i särskolan trots
deras uttalade motvilja. Elevers erfarenheter av att inte få gehör för sina
åsikter eller att ha inflytande över sin situation är en grund till uppgivenhet. Detta eftersom elever inte ser några skäl till att engagera sig, eller att
bry sig om den situation som råder. Vidare leder elevers medvetenhet om
att betygen i gymnasiesärskolan inte är behörighetsgivande, till högre studier, till att de antar ett uppgivet förhållningssätt till skolarbetet.
Flera elever är medvetna om att de kan ha svårt för att konkurrera på en
framtida arbetsmarknad med de elever som fått sin utbildning i gymnasieskolan. Det leder till en osäkerhet om möjligheterna till att klara sig ekonomiskt i framtiden, vilket får till följd att elever antar ett uppgivet förhållningssätt till livet efter skolan. När de förberedelser som görs i skolan
inte motsvarar elevers förväntningar på en konkret lösning efter skolans
slut ger det upphov till osäkerhet och oro. En följd av det är att elever tenderar att ge upp hoppet för framtiden innan de ens lämnat skolan.

Att vara elev i gymnasiesärskolan – Beslutsamhet
Ovan har jag beskrivit den uppgivenhet som en del elevers förhållningssätt
till särskoletillhörigheten har resulterat i. Elevers medvetenhet och upplevda trygghet liksom osäkerhet ger emellertid också upphov till ett beslutsamt förhållningssätt. Bland flera av eleverna har detta yttrat sig genom att
de exempelvis inte låter insikter om eventuella svårigheter begränsa dem i
sin strävan om att nå sina mål. Det kan handla om att bli självständig och
självförsörjande men också om att få vara med och påverka sin tillvaro
både i och utanför skolan.

Beslutsamhet om att påverka situationen och att bli den man vill
Några elever förefaller ha ett förhållningssätt som på ett övervägande sätt
präglas av antingen uppgivenhet eller beslutsamhet. Ett flertal elevers sätt
att beskriva sin inställning till olika skolformsrelaterade faktorer vittnar
likväl om att båda förhållningssätten omfattas. Detta kan utgöras av specifika händelser eller delar av en situation, exempelvis kan samma elev ha en
uppgiven inställning till sin nuvarande situation men vara starkt beslutsam
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gällande framtiden. Vidare finns det exempel på elever som varit osäkra på
mottagandet i särskolan och förefallit uppgivna inför detta faktum samtidigt som de gett uttryck för att det funnits gränser för vad de kunnat acceptera.
A: Sen ville de skicka mig till X-skolan där finns en sådan speciell grupp för
sådana som har det svårt och det, men jag och morsan och pappa vi kämpade för det att jag inte skulle dit för jag ville inte gå där för där är riktiga,
riktiga sådana konstiga personer, där passade jag inte ens in för fem öre
I: Nej
A: Så vi satt och försökte och försökte och till sist så fick jag min vilja fram
och komma till en vanlig klass. Fast med deras [särskolans] ämne så att säga
I: Ja
A: Och det var riktigt skönt (André).

André är en av dem som haft svårt att se meningen med att anstränga sig i
skolan då han känt sig ”klassad” som elev i särskolan. Inför detta faktum
har han antagit ett uppgivet förhållningssätt, men hans beskrivning ovan
visar också något annat. Trots att han var emot att särskolan aktualiserades så blev det så, men det har också funnits situationer där hans motstånd
till vissa omständigheter omsatts i beslutsam handling som i en del fall
också fått avsedd effekt. Ovan beskriver André hur han, med familjens
hjälp, förde en kamp för att han efter mottagandet i grundsärskolan skulle
kunna få sin fortsatta utbildning i en grundskoleklass istället för i en
särskoleklass. Flera andra elever beskriver också situationer då de på olika
sätt lyckats påverka sin skolsituation. Matheo som inte trivdes med sin
utbildning under första året i gymnasiesärskolan var beslutsam om att få
till en förändring.
M: Men så trivdes jag inte där, jag fick inte den hjälpen jag ville
I: Nej, nej
M: Dom pratade ju med X här då och sen fick mamma kontakt med honom
så snacka dom och så fick jag börja här, jag var här på prov först
I: Ja, var du på prov redan under ditt första år?
M: Ja, och då var jag här vad var det…? Två dagar i veckan, men sen den
sista månaden så sket jag i att vara däruppe då blev jag härnere istället så
satt jag här och arbetade istället (Matheo).

I beskrivningen ovan framstår en form av civil olydnad som ett framgångsrikt koncept. Matheo beskriver hur han genom egen beslutsamhet, men
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även stöd från mamma och en av sina kommande lärare, till slut fick möjlighet att gå den utbildning som han önskade.
Ytterligare ett exempel, vilket snarare har utgjorts av en gemensam
handling bland flera elever är motståndet mot särskolebeteckningen som
lett till att fyraårsprogram istället har blivit en beteckning som anammats
på skolorna.
I: Men här står ju faktiskt att det är fyraårigt när man kommer…
M: Ja det är ju för att vi inte vill visa, så vi gjorde skyltar när vi hade visning
här [på skolan]
I: Är det ert initiativ från eleverna, är det ni som har bestämt…?
M: Ja vi gjorde skyltarna och sket i vad lärarna sa (Madde).

I tidigare avsnitt har elevers osäkerhet kring vilka bedömningsgrunder
som råder vid betygssättningen beskrivits. Medan en del elever inte har
någon kännedom om att det finns några särskilda bedömningsgrunder
finns det andra elever som har en viss insikt om att sådan finns men är helt
ovetandes eller osäkra på dess innebörd. Några elever som menat att det är
betydelsefullt att få kännedom om vad som krävs av dem för att ha möjlighet att uppnå ett visst betyg beslutade sig för att göra något åt problemet.
P: Ja nu det här senaste året så har vi ju sett kursplanerna och dom har vi ju
inte sett lika mycket av tidigare så då har vi inte vetat riktigt vad vi har att
sträva efter
I: Nej
P: Men nu det senaste året har vi ju sagt till Skolverket för dom var ju här
och sådär
I: Okej
P: Så vi sa att vi vill ta in kursplaner på vad vi ska göra så att vi vet vad vi
ska sträva efter (Pontus).

Berättelsen ovan vittnar om hur eleverna genom beslutsamhet omsatte sin
önskan i handlingskraft. Då eleverna upplevt att deras tidigare frågor angående bedömningsgrunder inte har fått önskat resultat passade de på att
ta upp frågan under en inspektion på skolan, vilket också ledde till en
märkbar förbättring.
De allra flesta eleverna beskriver hur de med spänd förväntan ser fram
emot studentdagen. Om det är något som de har bestämt sig för så är det
att njuta av dagen och ha roligt, medan mycket annat förefaller vara av
mindre betydelse.
I: Mm och vilka förväntningar har du på själva studentdagen då?
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S: Att det ska bli jävligt kul,
I: Ja
S: Jävligt skoj (Sam).

En oförglömlig dag är det som de flesta elever hoppas och tror på, vilket
inte är unikt för de här eleverna. För några elever har trots allt specifika
händelser under dagen en särskild innebörd. Varav en del händelser inte
varit någon given självklarhet.
M: Vi ville så in i bomben åka i kortege så vi kämpade väldigt mycket för
det och nu har vi äntligen kommit dit (Mika).

Många elevberättelser vittnar om en önskan om en studentdag som utformas likt den som gymnasieskolans elever omfattas av. På de flesta skolorna
är detta också ett uttalat mål som innebär att delar av dagen är gemensam
för eleverna i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Några av dagens
samlade händelser är däremot sådant som inte arrangeras av skolan utan
eleverna själva. Mika beskriver hur de med en beslutsam inställning och
gemensamma krafter sett till så att även gymnasiesärskolans elever får
möjlighet att åka på lastbilsflak efter utspringet. Något som inte elever
mottagna i gymnasiesärskolan har gjort på hennes skola tidigare år.
Elevers beslutsamhet handlar inte enbart om att förändra omständigheter i omgivningen eller olika situationer till det bättre. Utan det finns också
flera exempel där elevers beslutsamhet bottnar i en vilja att själv förändras.
Den medvetenhet och trygghet som eleverna ger uttryck för i förhållande
till individuella förutsättningar kan således också vara en grund till en förändrad inställning och därmed erövranden av nya förmågor.
T: Äh ja det är väl nu det sista året som den största förändringen har varit, i
ettan var jag ganska blyg, lat (skratt), ville inte så mycket
I: Nej
T: Hade inga mål med livet
I: Nej
T: Likadant i tvåan sen i trean svängde jag och började tänka lite mer
I: Mm, blev lite äldre och sådär?
T: Mm
I: Vad är det för mål du har fått då med livet, eller som du har satt upp som
du inte hade innan?
T: Ja att vilja mer, att våga testa. Att tänka att jag klarar det, istället för att
tänka att nej det kommer att gå åt helvete och så (skratt) och den inställ-
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ningen har faktiskt funkat. För jag har börjat prova saker som jag aldrig
skulle få för mig att prova när jag började här (Tilde).

Tilde beskriver inställningen till den egna förmågan men också om att omsätta denna i handling. Genom att hon beslutat sig för att sätta upp mål
och börja tro på att hon kan klara av saker har hon också insett att hon
faktiskt klarar mer än hon trott, vilket har ökat tron på den egna förmågan
ytterligare. Detta har också inneburit att hon behövt utsätta sig själv för
nya utmaningar vilket riskerar att leda till en del misslyckanden. Att misslyckas ibland är inte farligt, utan en förutsättning för utveckling, och i det
här fallet förefaller insikten om att ha vågat utmana sig själv vara det mest
utmärkande beviset för att ha lyckats och utvecklats. Elevernas medvetenhet om att de själva mognat och utvecklats med tiden omfattar en förståelse för de egna styrkorna men också svagheterna. Tillsammans utgör det
en viktig grund till att klara sådant som de föresatt sig.

Beslutsamhet om framtida ”Svenssonliv”, mål och drömmar
Flera elever framstår som målmedvetna inför framtiden även om de är
medvetna om att det finns ett flertal utmaningar att övervinna för att nå
sina framtida mål, såväl yrkesmässigt som privat. Det mest utmärkande i
sammanhanget är beslutsamheten som råder för att bli självförsörjande.
Med den beslutsamheten kommer också en insikt om att det inte finns
utrymme för att vara kräsen.
I: Mm finns det något jobb som du tänker att det tar jag aldrig?
S: Nja nej det vete fan, nej man får ta det man får det är så, så får man söka
under tiden (Sam).

Den inställning som framgår av Sams uttalande visar på att en önskan om
att få ett jobb är en stark drivkraft. Även om det finns jobb som är mer
eller mindre önskvärda är vilket jobb som helst alltid bättre än inget jobb
alls. Eleverna är medvetna om att arbetsmarknaden är tuff, inte minst för
ungdomar, och i synnerhet för ungdomar som liksom de själva inte kan
konkurrera på riktigt samma villkor som andra då förutsättningarna skiljer
sig åt.
T: Först och främst ska man få jobb efter skolan, man får ju ta vad man får
om man säger
I: Mm
T: Så till att börja med får man ju söka hela tiden
I: Mm du verkar inte speciellt kräsen så utan…?
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T: Nej det får man inte vara för det finns ju inte så mycket jobb att erbjuda
om man säger (Tim).

Tim lyfter fram just det faktum att det generellt sett inte finns så mycket
jobb att söka. Trots den insikten förefaller det inte finnas några andra alternativ än att söka tills det löser sig.
Flertalet elever menar att de inte bara är beredda att ta vilket jobb som
helst utan de är också beredda att flytta om det skulle behövas, även om de
flesta skulle föredra att bo kvar i den nuvarande kommunen. Detta beslutsamma förhållningssätt beror främst på medvetenheten om att ett jobb och
därmed en försörjning är en förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv. För många av de elever som ännu inte flyttat hemifrån är det just
eget boende som hägrar.
T: Ja nu har jag inte så mycket…, alltså nu bara tar jag vad som helst, jag
tänker inte så mycket på vad jag vill längre jag tänker mer på att jag vill
flytta (Tilde).

Det som Tilde beskriver är att jobb fungerar som medel för att nå målet
om att flytta hemifrån. Från att ha haft funderingar om vilken typ av jobb
som hon skulle vilja ha har hon nu helt övergått till att ha flytten som
högsta prioritet.
Det finns också exempel på elever som har gett uttryck för sin beslutsamhet om ett framtida jobb som kan förstås som att det är något mer som
eftersträvas än att enbart bli självförsörjande och därmed självständig. I de
fallen handlar det ytterst om att göra rätt för sig och att inte ligga samhället till last.
P: Ja om jag ligger i så kan det nog bli så men gör jag ingenting så kan det
inte hända något
I: Nej
P: Så det är bara att hoppas på det bästa, det är viktigt det här att visa framfötterna
I: Ja
P: För jag tänker jävlar inte bli någon jävla soffliggare med bidrag, nej det är
inte mitt stuk (Pontus).

Liksom Pontus är det flera andra elever som i bestämd ton deklarerar sin
beslutsamhet i frågan. Detta är också den mest utmärkande skillnaden
mellan de elever som har ett beslutsamt förhållningssätt och de elever som
har antagit ett mer uppgivet förhållningssätt till framtiden. De elever som
har ett beslutsamt förhållningssätt ser inte bidrag som något alternativ. Det
vill säga den formen av bidrag som inte kräver någon arbetsprestation,
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såsom försörjningsstöd. Däremot betraktas inte lönebidrag med samma
skepsis, då detta förutsätter en arbetsinsats. Elever är dock medvetna om
en del av de skillnader som råder mellan olika ersättningsformer och överst
i prioriteringen står oftast ett vanligt jobb, med en vanlig lön.
A: Ja det tror jag hon heter från arbetsförmedlingen… och då sa hon det att
man kunde få sådant stöd
I: Mm
A: Och sådana grejor så tänkte jag ja, ja men liksom man vill ha som alla
andra, man vill ha ett vanligt jobb och bli behandlad lika mycket som alla
andra och alla sådana grejor (André).

Även om man skulle kunna tänka sig att det vore en enklare utväg att ta
del av det stöd som erbjuds är viljan att bli betraktad och behandlad som
alla andra starkare. Detta kan utgöra en drivkraft som inte ska underskatttas.
Jobbet är likväl bara en del av vuxenlivet, då även privatlivet kräver sitt
utrymme. Men det är just kring jobb och boende som elevernas främsta
önskningar kretsar.
I: Om du skulle få önska helt fritt hur skulle du önska att ditt liv såg ut om
ska vi säga fem år, när du är 25?
E: (Tänker) nja… hitta någon lägenhet först och jobb (Elna).

Liksom ett jobb förefaller vara en förutsättning för en flytt förefaller ett
boende vara en förutsättning för annat, däribland familj. Närapå samtliga
elever beskriver sitt drömliv i termer som närmast kan beskrivas som ett
alldeles vanligt ”Svenssonliv”. Förutom jobb och boende omfattas den
drömmen av en önskan om familj. Att inom en snar framtid ha någon att
dela sitt liv med är en önskan som främst de elever som redan har en pojkrespektive flickvän ger uttryck för.
M: Jag vill ha, jag vill flytta ihop med min pojkvän förlova oss, gifta oss
skaffa tre barn
I: Mhm
M: Han vill bara ha ett barn, men det tål att jobbas på (Mika).

Mika är en av flera elever som beskriver sina framtida drömmar om familj.
Däremot är hon en av få som tillåter sig att sväva ut något i sina drömmar
och beskriver sådant som kanske inte är alldeles realistiskt, när hon får
frågan om hur hennes liv skulle se ut om hon fick önska fritt.
I: Om du fick önska helt fritt hur skulle ditt liv se ut om fem år då?
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M: Då är jag rik och bor på en gård och behöver inte jobba och så och är
hemmafru och har tre barn (Mika).

Om det är något som är en återkommande dröm även bland andra elever
så är det den självständighet som kan komma av ekonomiskt oberoende.
Detta är trots allt enbart en dröm och det är ingen som har gett uttryck för
en slags beslutsamhet om att skaffa sig just detta. Därutöver har några
elever gett uttryck för en dröm om att starta ett eget företag och därigenom
bli oberoende. Några elever drömmer också om att flytta, oftast till en
större stad eller till ett bättre läge men oftast inom Sveriges gränser. Eleverna är dock noga med att betona att den här typen av önskningar enbart
är en dröm. Delar av det som ingår i deras önskeliv är trots allt sådant som
de tror kommer att kunna realiseras i deras liv. Återigen väger i en del fall
några av målen tyngre än andra och då lyser oftast också en särskild beslutsamhet igenom.
M: Ja det beror ju på vilken väg jag väljer nu alltså det kan jag inte säga på
rak arm, men om tio år då är jag undersköterska och har tre barn det kan
jag säga (Mika).

I ett tidigare avsnitt har Mikas uppgivna inställning till skolarbetet exemplifieras. Det bottnade främst i att hon inte såg någon mening med att lägga
sin energi på gymnasiesärskolans kurser då de ändå inte är en väg till hennes mål. Här framkommer emellertid den önskan och beslutsamhet som
istället driver henne.
Elevers beslutsamhet gällande framtiden tycks kunna utgöra såväl en
konsekvens som ett resultat av skolformstillhörigheten. För en del elever
handlar det om att medvetenheten om att kategoriseras som annorlunda av
andra föder en frustration. En följd av detta är ofta en uttalad målsättning
om att inte längre behöva förknippas med denna kategorisering efter skolans slut.
M: Får man familj så kan man säkert lägga allting bakom sig. Det är liksom
många som vill bli ihop men jag vill inte bli ihop med någon som vet att
man har gått här (Madde).

Bland andra elever framstår beslutsamheten gällande framtida mål som ett
resultat av att de har fått sin utbildning i särskolan. Framförallt därför att
de menar att en ökad tro på den egna förmågan är beroende av den utveckling som skett med åldern men också ett resultat av kamratrelationer
liksom lärares stöd och omtanke. Varav de sistnämnda är sådant som de
tidigare saknade under sin tid i grundskolan. Elevers mål för framtiden är
dock oftast detsamma, det vill säga ett liv som alla andra.
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Sammanfattning: Beslutsamhet
Elevers beslutsamhet handlar om det förhållningssätt som många antar till
sin nuvarande situation i skolan, men också inför livet efter skolan. Det
visar sig bland annat genom att elever påverkat skolsituationer som de
varit missnöjda med. Det handlar också om att elever med gemensamma
krafter drivit igenom förändringar i skolan, exempelvis då de varit kritiska
till särskolebeteckningen. Elevers beslutsamhet visar sig också genom en
vilja om att själv utvecklas, vilket bottnar i deras medvetenhet om egna
styrkor och svagheter.
Det beslutsamma förhållningssättet yttrar sig även genom elevers inställning till livet efter skolan. Trots en medvetenhet om att utmaningarna är
många för att nå sina framtida mål ger flera elever uttryck för en målmedvetenhet. Framförallt handlar det om att få ett jobb då det är en förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv. Vidare ses ett jobb som en
grundförutsättning för att kunna leva ett liv som alla andra, bland annat
omfattandes familj.
Trots att elever har delvis skilda erfarenheter av att vara elev i gymnasiesärskolan och i olika hög grad ger uttryck för upplevelser som kännetecknas av trygghet respektive osäkerhet kan de anta ett liknande förhållningssätt i form av beslutsamhet. Det innebär att beslutsamhet kan vara en konsekvens av elevers frustration över att vara mottagna i denna skolform,
men det kan också vara ett resultat av att elever fått sin utbildning i särskolan då de upplever att förutsättningarna där ökat deras tro på den egna
förmågan.

Framträdande resultat om att vara elev i gymnasiesärskolan
Elevers erfarenheter av innebörden och betydelsen av att vara elev i gymnasiesärskolan kännetecknas av medvetenhet och trygghet men också osäkerhet. Bland flertalet av eleverna är medvetenheten mest utmärkande för
deras erfarenheter. För elever som är kritiska mot att ha blivit mottagna i
särskolan framstår dock osäkerheten som utbredd. Det behöver inte betyda
att medvetenheten brister, men trots detta blir osäkerheten den mest utmärkande faktorn som kännetecknar deras erfarenheter. Att eleverna erfar
tillhörigheten i gymnasiesärskolan på olika sätt har också inflytande över
det förhållningssätt som de antar, vilket bland majoriteten av eleverna
yttrar sig genom både beslutsamhet och uppgivenhet. Några elevers erfarenheter kännetecknas emellertid främst av upplevelser som kan relateras
till trygghet och deras förhållningssätt präglas inte i lika hög grad av vare
sig uppgivenhet eller beslutsamhet. Nedan presenteras och exemplifieras
elevers erfarenheter i förhållande till när medvetenhet, trygghet eller osäkerhet dominerar. Det betyder inte att eleverna kan grupperas som tre
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olika ”sorters” elever som är på ett visst sätt som individer. Däremot är de
erfarenheter som förenar dem viktiga förståelsegrunder till att deras erfarenheter och upplevelser av att vara elev i gymnasiesärskolan yttrar sig som
de gör.

När medvetenheten dominerar
Bland en majoritet av eleverna utmärks erfarenheterna av deras medvetenhet, vilken också ligger till grund för upplevelser av såväl trygghet som
osäkerhet. Det är framförallt de här eleverna, såsom exempelvis Mika,
André och Adam, som beskriver samverkande faktorers betydelse, såväl
individuella som omgivningsrelaterade. Trots insikten om att olika faktorer
samverkar har de ofta lättare för att beskriva sina upplevda svårigheter än
förmågor gällande skolrelaterade kunskaper. Detta kan förstås utifrån
deras medvetenhet om att deras förmågor jämförs med elever i gymnasieskolan. Även om anpassningar av krav och förväntningar kan innebära att
upplevda skolsvårigheter reduceras eller uteblir, med en ökad trygghet som
följd, ger det också upphov till osäkerhet. Framförallt därför att eleverna
blir osäkra på hur starka deras styrkor är i jämförelse med andra skolungdomar.
De här eleverna som ger uttryck för en insikt om såväl förmågor som
begränsningar har ofta också utarbetat strategier för hur de ska hantera
olika situationer och händelser. Det kan bland annat innebära att misslyckanden kan undvikas och att de har idéer om hur de ska hantera andras
fördomsfulla bemötande. De elever som efter nya testsituationer inte längre
bedöms ha en intellektuell funktionsnedsättning beskriver ofta en förändrad syn på sig själv, med ett ökat självförtroende som följd. Främst därför
att det innebär en bekräftelse på att de är som alla andra, även om de upplever sig ha vissa svårigheter.
Dessa elever beskriver en insikt om att de själva, liksom människor i
allmänhet, ofta agerar på ett sätt som varierar i förhållande situation. De
visar på en omsorg om andra genom deras uttryckta hänsyn och förståelse
för de elever som har större behov av anpassningar i skolsammanhang än
vad de själva har, vilket sannolikt kan relateras till deras tidigare egna erfarenheter där de upplevt att denna hänsyn inte alltid tagits. Samtidigt som
de ger uttryck för en förståelse för andra elevers svårigheter tar de ofta
socialt avstånd från elever med större svårigheter, främst därför att de inte
själva identifierar sig med de eleverna.
Eleverna är medvetna om att deras betyg inte är konkurrenskraftiga i
förhållande till de betyg som eleverna i gymnasieskolan får, därmed uppfattas betygen inte ha något värde. Detta tillsammans med det faktum att
de upplever att närvaro i skolan är tillräckligt för godkända betyg leder till
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bristande motivation för skolarbetet. Därmed fungerar betygen sällan som
någon drivkraft. Att elever har mål i framtiden som de menar inte kan
uppnås genom en utbildning i gymnasiesärskolan leder också till att ansträngningar inte betraktas som meningsfulla. Tillsammans ger detta tidvis
upphov till en uppgiven inställning till skolarbetet bland de här eleverna.
För de elever vars erfarenheter kännetecknas av att medvetenheten dominerar förefaller dock beslutsamheten generellt sett dominera över det mer
uppgivna förhållningssättet. Beslutsamheten bottnar bland annat i elevernas strävan om att förändra sin situation, vilket de är medvetna om att de
delvis har ett eget ansvar inför. Exempelvis har elever visat på en beslutsamhet som lett till förändringar, som förändrad beteckning på verksamheten, fyraårsprogram istället för gymnasiesärskola. Elevers beslutsamhet
kan också yttra sig genom deras strävan om att själv förändras och därmed
utvecklas. Därutöver handlar det om en målmedvetenhet inför framtiden
som ytterst handlar om självständighet. Elevers beslutsamhet kan ha sin
grund i olika erfarenheter av särskoletillhörigheten och således vara både
ett resultat av positiva upplevelser och erfarenheter men också en konsekvens av ett motstånd till denna tillhörighet.
De här eleverna är inte en särskild sorts elever i jämförelse med de elever
vars erfarenheter yttrar sig på andra sätt. Däremot har en del omständigheter som förenar de här eleverna framträtt under analysen:
• De har alla erfarenheter av att ha kunnat påverka en situation som
de velat förändra.
• De har alla erfarenheter av att andra varit lyhörda och förstående
när de upplevt orättvisor eller fördomar.
• Oavsett om eleverna tar avstånd till tillhörigheten i särskolan, eller
betraktar det som en acceptabel alternativt bra lösning för dem, har
de alla goda relationer till sina lärare.
Utöver ovanstående faktorer kan det konstateras att i stort sett alla de här
eleverna har erfarenheter av att gå i grundskolan, varav flera elever gått
många år i grundskolan. De representerar alla fem skolorna och både manliga och kvinnliga elever omfattas, men de manliga eleverna är i majoritet.

När tryggheten dominerar
Erfarenheter som knyter an till den trygghet som omgivningsfaktorer i
skolan ger upphov till är av betydelse för elevers trivsel. I förhållande till
några av de fördelar som har sin grund i gymnasiesärskolans utformning
upplever en del elever att gymnasiesärskolan är den bästa lösningen för
dem. Detta gäller närapå uteslutande för den grupp av elever där tryggheten är den mest utmärkande faktorn för deras erfarenheter, som kan exemplifieras med Kajsa, Elna och Felix. De här elevernas erfarenheter kan bäst
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förstås utifrån den höga grad av trivsel i skolan som de ger uttryck för. Det
bottnar i deras erfarenheter av den anpassade undervisningen som bland
annat för med sig att de känner sig trygga i att de inte utsätts för några
oöverstigliga krav. Detta leder till att de delvis känner en ökad trygghet i
sig själva då de uppfattar att de är kompetenta i förhållande till de krav
som ställs på dem, vilket emellertid gäller företrädesvis inom gymnasiesärskolan. Vidare beskriver elever att deras personliga utveckling och mognad är en följd av händelser i skolan, där lärarnas bekräftelser uppfattas
som en viktig grund. Förutom goda relationer till personalen är tryggheten
som kamratrelationerna ger upphov till av betydelse. Känslan av att kunna
vara sig själv utan att det leder till kränkningar innebär en trygghet som
kan få flera positiva effekter. För många av de här eleverna står dock
tryggheten som upplevs inom skolformen i kontrast till den osäkerhet som
upplevs i förhållande till elever som inte är mottagna i gymnasiesärskolan.
De här elevernas osäkerhet bottnar ofta i tidigare erfarenheter av andra
elevers negativa attityder och kränkande bemötande. Följden av detta är
att eleverna har en stark anknytning till gymnasiesärskolan både fysiskt,
genom vilka lokaler de uppehåller sig i, och socialt.
De här eleverna ger sällan uttryck för utmaningar eller svårigheter i ett
framtidsperspektiv, då de främst ser till sin nuvarande situation. Vidare är
de ofta trygga i att de är berättigade till stöd även efter skolan slut. Samtidigt tycks den största framtida utmaningen, för de här eleverna, vara att
behöva lämna tryggheten i skolan. När elever fått bekräftat att kontakten
med skolan kan komma att bestå även efter studenten innebär det en
trygghet som gör att de ser på framtiden med större tillförsikt.
Bland de här eleverna yttrar sig inte förhållningssättet till skolsituationen, i form av beslutsamhet respektive uppgivenhet, lika påtagligt som bland
andra elever. Framförallt tycks det vara en följd att de inte lika ofta har
någon önskan om att förändra sin situation. Något som kan förstås utifrån
att tryggheten framstår som så betydelsefull för de här eleverna att det
uppväger annat som är att betrakta som mindre bra.
Även de här eleverna förenas av några faktorer och omständigheter som
de har gemensamt:
• De har antingen inte några erfarenheter av någon annan skolform
eller tidigare negativa erfarenheter från grundskolan.
• De som tidigare gått i grundskolan har alla erfarenheter av att ha
blivit mobbade eller kränkta av andra elever.
• Mottagandet i särskolan upplevs som grunden till att de här eleverna ingår i en social gemenskap.
• De har alla goda relationer till personalen i skolan, som beskrivs
som betydelsefulla personer för dem.
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Bland de här eleverna är det en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga elever och de är representerade på samtliga fem skolor.

När osäkerheten dominerar
Elever vars erfarenheter domineras av osäkerhet är i minoritet, men kan
exemplifieras med Madde, Angelica och Jenny. För dem framstår flera
skolrelaterade faktorer som problematiska. Samtidigt som de här eleverna
ger uttryck för en önskan om att tillhöra gymnasieskolan är det exempelvis
problematiskt att ingå i gruppsammansättningar med gymnasieskolans
elever eller att samverka på andra sätt, däribland lokalmässigt. Det grundar sig i att de inte vill att särskoletillhörigheten ska bli känd av andra
elever. Detta framförallt därför att de själva inte kan/vill identifiera sig i
denna roll men också för att de är osäkra på hur det kan komma att påverka andras synsätt och bemötande. Även om de här eleverna beskriver
sig som lika eleverna i gymnasieskolan i många avseenden och beskriver
sina skolsvårigheter som relativt små framstår de samtidigt som osäkra på
sig själva. Den osäkerheten har framförallt sin grund i det faktum att de är
mottagna i gymnasiesärskolan, men de tvivlar på det riktiga i detta beslut.
Samtliga elever i studien ger uttryck för ett avståndstagande till begreppet särskola, men mest uttalat är det bland de elever vars erfarenheter domineras av osäkerhet. Deras tydliga markeringar kan förstås utifrån erfarenheter av begreppets stigmatiserande karaktär. Detta har också ett nära
samband med de fördomar som uppfattas råda. Liksom det faktum att
eleverna känner sig utsatta som en direkt följd av att de är mottagna i
gymnasiesärskolan, snarare än en följd av hur de är som individer.
De här elevernas förhållningssätt utmärks ofta av en uppgivenhet. Detta
trots att en del av dem har erfarenheter av att ha varit delaktiga i den process som lett fram till att begreppet särskola inte längre används som officiell beteckning på deras respektive skolor. De är likväl osäkra på om och
vad de har för möjlighet att påverka olika skolsammanhang, vilket gör att
de ofta inte tycker att det är lönt att ens försöka. Erfarenheter av att andra
har lågt ställda förväntningar på dem får till följd att det inte heller uppfattas som lönt att anstränga sig. Vidare ger särskoletillhörigheten upphov
till en osäkerhet relaterad till övergången mellan skolliv till vuxenliv. Osäkerheten som bottnar i elevernas tvivel gällande tillräckligheten i det stöd
som skolan gett. Något som ställs i relation till det stöd som de uppfattat
att skolan har utlovat. De här eleverna är, liksom flera av de andra eleverna, också osäkra på och i viss mån oroade över huruvida en framtida arbetsgivare kan tänkas ta emot unga vuxna med en bakgrund i gymnasiesärskolan. Bland de elever vars erfarenheter domineras av osäkerhet är
detta sammanhang emellertid det mest utmärkande för när deras beslut-
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samhet yttrar sig. Det handlar om en beslutsamhet om att lägga tiden som
elev i särskolan bakom sig vid skoltidens slut. Bland annat genom att hemlighålla eller förtränga tiden i särskolan för att inte låta den påverka deras
framtida relationer och möjligheter i olika sammanhang.
• De har gemensamt att de upplever att de inte haft möjlighet att påverka sin situation, framförallt gällande skolformstillhörigheten.
• De har alla erfarenhet av att ha gått många år i grundskolan, där de
upplever att de har trivts och har haft kompisar.
• De upplever alla att de inte har fått det stöd i skolan som utlovats i
samband med byte av skolform.
Utöver ovanstående har de är här eleverna också gemensamt att de alla är
kvinnliga elever som sällan har några nära relationer till personalen på
skolan. Däremot är de inte representerade på samtliga fem skolor.
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KAPITEL 7

Att vara elev i gymnasiesärskolan ur ett
domänteoretiskt perspektiv
Min utgångspunkt i ett relativt interaktionistiskt perspektiv innebär att jag
intresserat mig för att söka förståelse för elevernas skolerfarenheter i förhållande till faktorer på olika analysnivåer. I de två tidigare resultatkapitlen har förståelsen för elevernas erfarenheter och upplevelser redogjorts
utifrån en induktivt tolkande ansats. Det har handlat om de förutsättningar
för lärande, utveckling och trivsel som kan relateras till skolornas organisering och om särskoletillhörighetens innebörd och betydelse. Analysen och
resultaten har färgats av det relativa interaktionistiska perspektivet men
har inte haft någon explicit teoretisk förankring. I det avslutande analyssteget, vars resultat presenteras i det här kapitlet, har jag utgått från Layders domänteori (Layder 1997). Teorins grundstenar utgörs av fyra sociala
domäner, de kontextuella resursernas domän, den sociala inramningens
domän, de situationsbundna aktiviteternas domän och den psykobiografiska domänen. De olika domänerna omfattar olika delar av det sociala
livet. De har alla sina typiska strukturer, samtidigt som de är överlappande
och ömsesidigt beroende av varandra62.

Elevers erfarenheter ur ett domänteoretiskt perspektiv
Teorin har fungerat som ett ramverk i sökandet efter en fördjupad förståelse av olika faktorers betydelse för elevers erfarenheter av skolvardag och
skolformstillhörighet. I den domänteoretiska analysen har frågan varit hur
resultaten från de tidigare analysstegen kunnat förstås med stöd av teorin.
Det har handlat om att söka svar på vilka faktorer som kan vara till hjälp
för att fördjupa förståelsen för att elevers erfarenheter kännetecknas av
medvetenhet, trygghet och osäkerhet. Det har också handlat om att öka
förståelsen för vad det är för faktorer som har inflytande över att elevers
förhållningssätt yttrar sig i form av uppgivenhet eller beslutsamhet. Redan i
den inledande analysen har en del mönster framträtt, vars innebörd utvecklats med stöd i teorin.
Att elever mottas i särskolan har enligt lagstiftningen sin grund i att elever inte bedöms kunna nå kursmålen i andra skolformer, som en följd av
bristande intellektuella förmågor. En sådan beskrivning av situationen är
dock ofullständig eftersom ett mottagande i särskolan också är beroende
62

Domänteorin presenteras i kapitel 2 under rubriken Layders sociala domänteori
och den domänteoretiska analysen beskrivs i kapitel 4 under rubriken Tillvägagångssätt vid den domänteoretiska analysen.
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av flera andra faktorer. Ytterst handlar det om att grund- och gymnasiesärskolan finns som egna skolformer vilka är förenade med specifika omständigheter som skiljer sig från andra skolformer, exempelvis genom lagstiftningen. De olika förutsättningar som råder bottnar i sin tur i hur samhället definierar och kategoriserar olika individer, men också väljer att
fördela resurser. På så sätt är olika faktorer inom de kontextuella resursernas domän viktiga förståelsegrunder till hur elevers erfarenheter yttrar sig.
Samtidigt som eleverna har skolformstillhörigheten gemensamt så får de
sin utbildning i olika skolor vars organisering och utformning skiljer sig åt.
Även detta, som handlar om faktorer inom den sociala inramningens domän, har inflytande över elevers olika erfarenheter. Faktorer inom båda
ovan nämnda domäner påverkar också det som sker i mötet med andra,
som utspelar sig inom de situationsbundna aktiviteternas domän. Det
handlar exempelvis om olika strukturer i samhället liksom utformningen
av miljön men också de sociala normer som råder. Vad som faktiskt sker i
mötet med andra är av betydelse för hur eleverna erfar sin skolvardag i
gymnasiesärskolan men också för hur de ser på sig själv i förhållande till
andra människor. Faktorer inom övriga domäner samspelar därmed med
faktorer inom den psykobiografiska domänen.
Under analysen har en del faktorer med koppling till de olika domänerna framträtt som särskilt betydelsefulla förståelsegrunder till elevers erfarenheter av att vara elev i gymnasiesärskolan. Det är dock viktigt att tydliggöra att jag inte utger mig för att beskriva några absoluta sanningar. Inte
heller är detta ett försök att presentera en bild som ger fullständig rättvisa
åt den komplexa innebörden av att vara elev i gymnasiesärskolan. Snarare
handlar det om att lyfta fram faktorer på olika analysnivåer som framstått
som mer betydelsefulla än andra. Att involvera alla inverkande faktorer i
den här typen av analys låter sig inte göras. Ofrånkomligen innebär detta
någon form av reduktionism trots ambitionen om att anta en icke reduktionistisk ansats, förenlig med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Det har
framförallt inneburit att fokus legat på sociala faktorer istället för sådant
som kan ses som biologiskt betingat. En prioritering som bottnar i att vara
elev i gymnasiesärskolan innebär en form av social kategorisering. Därmed
måste också erfarenheterna och upplevelserna gällande detta fenomen förstås i ett socialt sammanhang. Elevernas erfarenheter förutsätts av att de är
mottagna i gymnasiesärskolan. Som beskrivits ovan har detta ytterst sin
grund i kontextuella faktorer genom utbildningssystemets utformning och
lagstiftning. Detta har varit en genomgående utgångspunkt i studien och är
skälet till att alla kapitel tagit sin början i omgivningens faktorer. Det är
också anledningen till att resultaten i det här kapitlet börjar i de kontextuella resursernas domän. Det följs av den sociala inramningen, sedan de
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situationsbundna aktiviteterna för att avslutas i den psykobiografiska domänen. Varje avsnitt inleds med en kort beskrivning av de faktorer som
omfattas inom domänen, som i analysen framstått som särskilt betydelsefulla. Det fortsätter sedan med att kopplingen mellan elevers erfarenheter
och de olika faktorernas betydelse tydliggörs. Kapitlet avslutas med en kort
sammanfattning, med särskilt fokus på maktfaktorer.

Kontextuella resursers betydelse
De kontextuella resurserna innebär att faktorer på en samhällsnivå fokuseras. För att öka förståelsen för elevernas erfarenheter av att vara elev i
gymnasiesärskolan är några faktorer av särskild relevans inom den här
domänen. Det handlar om samhällets fördelning av resurser och dess kontrollsystem, vilket är förknippat med gymnasiesärskolan som skolform i
förhållande till andra skolformer utifrån den skollagstiftning som råder.
Genom den skapas de yttre ramarna för elevernas skolvardag. Samhällets
förhärskande strukturer och kontrollsystem knyter också an till fördelningen av makt i förhållande till olika grupper i samhället, särskilt betydelsefullt blir det i den här studien i relation till samhällets funktionshindersynsätt och genusrelaterade63 frågor. Det handlar om de möjligheter och
hinder i skolvardagen som de kontextuella resurserna ger upphov till men
också hur detta har betydelse för elevers agerande, inställning och förhållningssätt till skolan.
Elevernas beskrivningar av sina erfarenheter av att vara elev i gymnasiesärskolan bygger i hög grad på jämförelser mellan skolformer. Erfarenheterna visar på att flera upplevda orättvisor kan kopplas till faktorer inom de
kontextuella resursernas domän, framförallt gäller det de skillnader som
råder mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. Elevernas medvetenhet om betygens utformning i jämförelse med betyg i andra skolformer ger
upphov till deras kritiska inställning. Deras uppfattning om betygens låga
värde i jämförelse med gymnasieskolans betyg överensstämmer med den
bedömning som görs av samhället i övrigt. Utbildningarna inom de olika
skolformerna är inte likvärdiga, vilket därmed inte heller betygen är. Det
betyder att utbildningen i gymnasiesärskolan inte är konkurrenskraftig på
arbetsmarknaden. Utbildningen och betygen ger heller inte behörighet till
högre utbildning, vilket eleverna är medvetna om. Utifrån rådande faktum
kan förståelsen för elevers uppgivenhet fördjupas. Omständigheterna kan
63

Ofta används begreppet genus för att synliggöra socialt konstruerade skillnader
mellan män och kvinnor, medan kön härleds till det som anses vara biologiskt
givet. Liksom i Barron (2004b) använder jag här begreppen som synonymer utifrån
ett fokus på sociala betydelser och en anknytning till maktstrukturer.
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emellertid också innebära förutsättningar för elever att själva ta makten
över sin situation. Makt genomsyrar samtliga domäner men betraktas inom
domänteorin som ett fenomen som tar sig olika skepnader. Individens
makt uppfattas dock ofta ha ett begränsat inflytande över händelser i
systemvärlden (Layder, 1997). I analysen framstår trots allt elevers makt
över skolsituationen i förhållande till skolans makt över dem som individer
som dubbeltydig. Genom de upplevda orättvisorna menar elever att skolan
begränsar dem i jämförelse med elever inom gymnasieskolan. Inte enbart
utifrån omständigheter relaterade till skolformernas olikhet utan också
genom förhållningssättet som de möter, som upplevs ha sin grund i den
tillskrivna roll som följer med särskoletillhörigheten. Härigenom markeras
en skillnad mellan dem och andra elever. En skillnad som grundar sig i
uppfattningar om normalitet kontra avvikelse. Det yttrar sig genom att
elever upplever att de oftare än andra elever tillrättavisas och fostras i skolan (jämför Blom, 2003; Berthén, 2007; Östlund, 2012). Samtidigt visar
elevers erfarenheter på att de i andra sammanhang kan agera utifrån egna
beslut, exempelvis genom att vara frånvarande från skolan. Många elever
kommer också försent till lektionerna och ägnar sig delvis åt annat än vad
lektionerna är avsedda för. I analysen har förståelsen för detta framträtt
utifrån elevernas medvetenhet om att lärarna i gymnasiesärskolan delvis
saknar medel för att utöva sin makt för att motverka den typen av agerande. Kopplingen till faktorer i de kontextuella resursernas domän handlar till exempel om de olika former av ekonomiska bidrag som eleverna får
i gymnasiesärskolan respektive gymnasieskolan. Till skillnad från andra
gymnasieelever får eleverna som är mottagna i gymnasiesärskolan förlängt
barnbidrag64 istället för studiehjälp under gymnasietiden. Beloppen för de
olika bidragsformerna är desamma, men ett förlängt barnbidrag kan aldrig
dras in på grund av hög frånvaro i skolan, vilket däremot kan göras med
studiehjälp. Eleverna är väl införstådda med detta och den medvetenheten,
liksom det faktum att de inte kan få IG i betyg, fungerar som ett medel för
eleverna för att kunna utöva sin individuella makt. Inte genom att deras
maktutövande får inflytande över samhällets styrmekanismer, på så sätt att
det leder till förändring på samhällsnivå, men väl över den egna situationen. Deras handlande innebär ett uppvisat motstånd, både i form av utebliven närvaro och genom att underlåta sig att göra det som lektioner är avsedda för. En form av utövad makt som Börjesson och Rehn (2009), med
stöd av Johan Asplund, beskriver som mikromakt.

64

Nyligen har en statlig utredning föreslagit att ersätta förlängt barnbidrag med
studiehjälp för elever i gymnasiesärskolan (SOU 2013:52).

236

I THERÉSE MINEUR Skolformens komplexitet

Individens möjligheter att utöva makt är också förknippad med sociala
positioner då dessa är behäftade med olika grad av makt (Layder, 1997).
Utifrån de kontextuella resursernas domän har, under analysen, genusrelaterade faktorer visat sig ha en framträdande betydelse för att öka förståelsen för elevernas förhållningssätt i form av uppgivenhet kontra beslutsamhet. Det är företrädesvis kvinnliga elever som inte kan och vill identifiera
sig med tillhörigheten i gymnasiesärskolan. Vidare är det kvinnliga elevers
förhållningssätt som i större utsträckning karaktäriserats av uppgivenhet.
Det kan bland annat förstås utifrån att de oftare upplevt begränsade möjligheter till att påverka sin skolsituation. Till skillnad från manliga elever
som istället gett flera exempel på tillfällen när deras beslutsamhet lett till
att de lyckats driva igenom sin vilja. På ett par av skolorna säger sig lärare
ha erfarenheter av att det lika ofta är manliga elever som tar avstånd från
särskoletillhörigheten. Anledningen till att det inte har synts i studiens empiriska material har visat sig bero på att manliga elever, som uppvisar ett
sådant motstånd, oftare finns i andra lösningar. En del av dem har exempelvis gått över till individuellt program, inom ramen för gymnasieskolan.
Andra manliga elever får sin undervisning på annat håll till exempel genom
hemundervisning, därför att de vägrar vistas i gymnasiesärskolans lokaler,
och ytterligare andra skolkar. De kvinnliga eleverna har däremot inte getts
möjlighet till alternativa lösningar i samma utsträckning. Bland de manliga
eleverna ses det vidare som mer accepterat att inte ha, vad deras lärare
kallar, ”läshuvud”. Genom att kompensera bristande teoretiska kunskaper
med praktiska blir tillhörigheten i gymnasiesärskolan en mindre viktig
fråga för en del manliga elever. Framförallt därför att praktiskt kunnande
betraktas som ett manligt attribut, omfattandes en viss status. En del av de
kvinnliga eleverna har också erfarenheter av bekräftelse i form av beröm
för deras praktiska arbete inom sina yrkesämnen. För dem har det dock
inte samma kompensatoriska betydelse för att uppväga andra svårigheter.
Istället är det kvinnliga elever som uttrycker en oro över kunskaper som de
ännu inte förvärvat, vilket ger upphov till osäkerhet, tvivel och stress inför
framtiden. Frågan är vad det är för faktorer som har inflytande över att
den här typen av mönster framträder? En rimlig tolkning är att det inte rör
sig om någon slump utan att det snarare handlar om att kvinnliga och
manliga elever bemöts på olika sätt utifrån samhällets maktstrukturer. De
skillnader som råder i bemötandet av eleverna bottnar bland annat i att
förväntningarna på kvinnor respektive män skiljer sig åt. Därigenom påverkas också elevernas handlingsutrymme och möjlighet att utöva inflytande över sin vardag. Det betyder att även om de kontextuella resurserna
genom skolformens utformning och styrdokument innebär visst utrymme
för elever att utöva makt över sin situation i skolan så uppstår genusrelate-
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rade skillnader i elevers faktiska möjligheter till detta maktutövande. Skillnader som innebär nackdelar för de kvinnliga eleverna i förhållande till de
manliga (jämför Thomas, 2006). Tidigare studier har uppmärksammat att
pojkar missgynnas i skolan när det gäller betygssättningen, framförallt
därför att även andra kriterier än måluppfyllelse premieras när betygen
sätts. På så sätt har flickors sätt att uppträda och hantera skolsituationen
belönats (se exempelvis Rosander, 2013, Wahlgren, 2009). Enligt Wahlgren (a.a.) är det inte detsamma som att kvinnliga elever kan ses som vinnare, framförallt sett ur ett hälsoperspektiv, då kvinnliga elever oftare känner sig stressade över de krav de känner för att prestera bra i skolan. Olika
förväntningar på eleverna framträder också i den här studien, vilket speglas
av kvinnliga elevers oro och osäkerhet över kunskapsbrister. Vidare visar
det sig genom den skilda jargong som råder, liksom lärares bemötande och
olika sätt att visa omtanke om eleverna. I verkstadsmiljöer är det exempelvis ofta en tuff, men företrädesvis hjärtlig stämning. I andra skolmiljöer
såsom exempelvis köksmiljöer förekommer inte den tuffa jargongen. Under
analysen har det också visat sig att det är företrädesvis kvinnliga elever
som upplever att de blir behandlade som om de är yngre än vad de är.
Detta trots att det i läraruppdraget ligger ett ansvar för att motverka att
elever begränsas i sin utveckling på grund av kön (Lpf94). I det här sammanhanget är det dock viktigt att uppmärksamma att könsneutraliteten är
ett återkommande problem för personer med funktionshinder. Det betyder
att funktionsnedsättningen eller diagnosen riskerar att bli det mest utmärkande karaktärsdraget, medan genusaspekter liksom andra sociala strukturer blir underordnade (Barron, 2004a; Grönvik & Söder, 2008).
Som framträtt ovan visar resultaten i den här studien på att elever bemöts olika utifrån kön. Samtidigt står det klart att elever, oavsett kön,
upplever att de inte räknas i samma utsträckning som eleverna i gymnasieskolan, vilket har sin grund i samhällets förhärskande synsätt och attityder
till funktionshindrade. Som bland annat innebär att ett ”lagom- förfunktionshindrade-tänk” fortfarande tycks råda i samhället (jämför Frithiof, 2007; Tideman, 2000). Det visar sig till exempel genom att reformeringen av skolan inte omfattar alla skolformer vid samma tid. Att grundoch gymnasiesärskolan inledningsvis inte omfattas, när förändringar inom
utbildningssystemet initieras, ger indikationer om att utbildningen i de
skolformerna inte tillmäts samma betydelse som utbildningen i grundskolan eller gymnasieskolan. Det bekräftas även genom det som beskrivits av
rektorer i enkäten. De menar att särskolan måste börja tillmätas samma
status som övriga skolformer. Den stämplande effekt som särskolebeteckningen är behäftad med beskrivs också som problematisk och uppfattas
som ett hinder i kontakten med aktörer inom andra skolformer.
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Skolornas sociala inramning
Den sociala inramningens domän avser den omgivning där en social aktivitet utspelas. Domänen omfattar olika komponenter såsom en geografisk
placering och fysisk plats eller miljö, det kan handla om ett hem, en offentlig plats eller en arbetsplats. I den här studien betyder det att varje gymnasiesärskola utgör en social inramning. Den fysiska utformningen, lokaliseringen och organiseringen av verksamheten är specifik för varje gymnasiesärskola och ger därmed upphov till särskilda villkor. Den sociala inramningen handlar också om skolans lokala kultur, vilken kan beskrivas som
en produkt av reproducerade relationer och vanor. Eftersom de som omfattas av en social inramning också är medskapare till den kultur som råder är
inte en social inramning statisk. Tvärtom omfattas den av en viss föränderlighet, vilket emellertid är beroende av hur starka de formella strukturerna
är i en social inramning. Skolornas fysiska miljö och lokala kulturella referensramar skapar tillsammans specifika förutsättningar för de aktiviteteter
som utspelar sig där och för alla dem som är en del av den sociala inramningen (Layder, 1997). De förutsättningar som den sociala inramningen
ger upphov till handlar också om de ramar som sätts samt de krav och
förväntningar som råder inom den givna kulturen. På en kontextuell resursnivå är de olika gymnasiesärskolorna styrda av samma lagstiftning men
trots detta finns det skillnader mellan skolorna som kan relateras till den
sociala inramningens nivå. Det kan till exempel förknippas med att skolornas personalresurser skiljer sig åt, som en följd av att de har sin hemvist i
olika kommuner. Det handlar vidare om i vilken grad elever och personal
förväntas följa regler och hur deras skyldigheter definieras i skolsammanhang. I domänteoretiska termer handlar detta om det som beskrivs som
sociala restriktioner65 (Layder, 1997).
Elevers erfarenheter av skolvardagen i gymnasiesärskolan skiljer sig delvis åt. För att fördjupa förståelsen för detta ytterligare är skolorna som
specifika sociala inramningar av viss betydelse. Det betyder inte att elever
på samma skola alltid erfar förutsättningarna på samma sätt, men utformningen av skolans fysiska miljö är betydelsefull eftersom denna har inflytande över de aktiviteter och händelser som utspelar sig (a.a.). När skollokalerna exempelvis är väl samlade och överblickbara innebär det att lärarnas möjligheter att ha inflytande över elevernas aktiviteter ökar under hela
65
Sociala restriktioner har enligt Layder (1997) betydelse för hur socialt beteende
både begränsas och underlättas. Detta gäller både på en extern nivå genom de
förutsättningar som kontextuella resurser och sociala inramningar ger upphov till
men också på en subjektnivå genom individens resurser och motiv liksom en intermediär nivå som handlar om individens tidigare erfarenheter av situationsbundna
aktiviteter.
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skoldagen. Följden av detta blir att en del elever uppfattar att deras handlingsutrymme är begränsat därför att de känner sig övervakade och påpassade. Andra elever uppfattar det istället som en möjlighet till att interagera
med skolans personal, som ett alternativ till andra elever, men också som
en förutsättning för att motverka konflikter elever emellan. Oavsett vilken
av skolorna det handlar om finns det exempel på elever som upplever fördelar med deras skolas fysiska utformning och lokalisering, samtidigt som
andra elever uppfattar det som en nackdel. Lokaler som ligger fysiskt åtskilda från övriga gymnasieskolan men väl samlade för gymnasiesärskolans
elever, såsom på Mittskolan, upplevs exempelvis av en del elever som en
utpekande och begränsande faktor. Både i relation till elever i gymnasieskolan och i förhållande till det egna handlingsutrymmet. Andra elever
upplever istället att det är en bidragande faktor till deras trivsel i skolan.
Med hänsyn till elevernas erfarenheter går det inte att säga att en form av
lokalisering och organisering alltid är att föredra framför en annan. När
det finns en ambition om samverkan mellan skolformerna står det trots allt
klart att segregerande miljöer inte är ett gynnsamt utgångläge. På övriga
skolor där gymnasiesärskolan och gymnasieskolan har en del gemensamma
lokaler, exempelvis uppehållsrum sker också fler möten mellan elever från
båda skolformerna. Enligt elevernas erfarenheter är inte heller detta entydigt positivt eller negativt. För några elever innebär det en möjlighet för
dem att interagera med andra elever än klasskamraterna, medan det upplevs som en försvårande omständighet för de elever som inte vill kopplas
samman med gymnasiesärskolan. De eleverna tar istället ett ökat avstånd
till skolans lokaler och uppehåller sig på andra platser under rasterna, ofta
utanför skolans område.
Den lokala kultur som präglar varje skola är ett resultat av skolans invanda rutiner, vilka dock inte uppstår ur intet. Tvärtom är de individer
som befinner sig i en social inramning medskapare till den kultur som råder, genom sitt agerande och förhållningssätt. Exempelvis finns det på
samtliga skolor elever som har ett uppgivet förhållningssätt till utbildningen, eller delar av den. När det omfattar flera elever på en skola blir det
särskilt påtagligt. I de fall elevers uppgivna förhållningssätt leder till en
skolkultur som utmärks av låg aktivitetsgrad riskerar detta att med tiden
bli rådande norm. Därmed sänks också kravnivån, eftersom en successiv
anpassning efter omständigheterna sker. Inflytandet som detta fått över
skolkulturen har exempelvis visat sig på Österskolan. Där har många elever ett uppgivet förhållningssätt till de teoretiska ämnena. Det har lett till
att kärnämnena fått lägre betydelse och att kraven på eleverna, om att
komma i tid till lektionerna och att ägna sig åt det som lektionerna är avsedda för, ofta uteblir. Det är viktigt att klargöra att ett uppgivet förhåll-
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ningssätt till delar av utbildningen inte behöver vara detsamma som att
elever inte trivs. På Österskolan handlar det snarare om att kulturen som
råder på skolan utmärks av att elever och lärare gemensamt fokuserar på
trivsel och goda relationer, men prioririterar också karaktärsämnena framför kärnämnena. Det präglar också stämningen på skolan och jargongen
som råder mellan personal och elever. Fokuseringen på trivsel i skolan är
tydlig på alla fem skolorna, vilket framförallt tycks vara en följd av de alla
återfinns inom särskolediskursen66. Just detta faktum förefaller förena dem
i en kultur som snarare är diskursanknuten än knuten till de enskilda skolornas lokala kulturer. Här framträder den omsorgskultur som uppmärksammats vid återkommande tillfällen tidigare (Skolverket, 2001a, 2002a;
Skolinspektionen, 2010; SOU 2004:98; SOU 2011:8; Östlund, 2012) och
som utmärker verksamheten i förhållande till den verksamhet som bedrivs
inom andra skolformer.
I enkäten uppgav en majoritet av alla rektorer att gymnasiesärskolans
verksamhet utvecklats och förändrats sett under en femårsperiod. Den
förändringen anses bland annat bero på att elevgruppen förändrats, vilket
delvis inneburit andra villkor och krav på verksamheten. För att kunna
möta de behov som finns menar en majoritet av rektorerna att kompetensutveckling är en förutsättning. Detta synliggör den sociala inramningens
föränderlighet som är beroende av de individer som omfattas, trots de formella strukturer som också omfattas (Layder, 1997). Även det omvända
fortgår emellertid, det vill säga att den sociala inramningens miljö har inflytande över eleverna genom reproducerade relationer och vanor. Det
innebär bland annat att förväntningar på eleverna utgår från deras tillhörighet i särskolan. Det är också grunden till att den sociala inramningen
även upplevs som problemskapande och begränsande.
Skolornas sociala restriktioner handlar inom den här domänen om de
övervägningar liksom interna överenskommelser och prioriteringar som
görs i förhållande till styrdokumentens riktlinjer. Det finns omständigheter
som skiljer sig åt mellan skolorna, vilket kommer sig av skolornas olika
sätt att organisera undervisningen, men det finns också sådant som är likt.
Ett exempel på en framträdande skillnad är vid de tillfällen då elevers praktik prioriteras framför teori, som på Söderskolan och Österskolan. Det kan
innebära att alla elever inte alltid får det garanterade antalet timmar i kärnämnena. Majoriteten av de eleverna ser inte det som något problem, tvär66

Utifrån Foucaults (2008) definition av en diskurs förstås det som att allt samlat
vetande, även det outtalade som är unikt inom ett område, fungerar som ramar och
riktlinjer för alla inom denna diskurs att förhålla sig till. Det markeras genom exempelvis ageranden och attityder.
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tom upplevs det vara en möjliggörande omständighet. När förhållandet är
det omvända, som på Storskolan, då elever får utökad tid för kärnämnen
istället för karaktärsämnen ses även det som en fördel för deras framtida
möjligheter. I båda fallen tycks skolornas förhållningssätt utgå från en
pragmatisk inställning som innebär att de tidvis bortser från styrdokumentens riktlinjer för andra prioriteringar. Vilken faktisk betydelse det får för
elevernas framtida möjligheter är dock oklart.

De situationsbundna aktiviteterna
Situationsbundna aktiviteter omfattar alla typer av möten och gemensamma aktiviteter människor emellan. För att studera händelser inom den
här domänen krävs det verkliga aktörer och faktiska aktiviteter. Detta
eftersom de studerade faktorerna inom de situationsbundna aktiviteternas
domän existerar i kraft av individerna som närvarar under aktiviteterna
samt de specifika omständigheter som råder. I den här analysen har det
handlat om elevers erfarenheter och upplevelser av möten med andra inom
skolans sociala inramning. För att fördjupa förståelsen för elevernas erfarenheter av att vara elev i gymnasiesärskolan är några faktorer inom den
här domänen av särskild relevans. Bland annat handlar det om de maktförhållanden som råder, vilka är ojämlika mellan lärare och elever. Lärarna
är exempelvis de som ska betygsätta eleverna. Vidare har lärarna till uppgift att se till så att skolans regler följs och därigenom förfogar lärarna över
vissa maktbefogenheter i förhållande till eleverna, det vill säga den formen
av makt som enligt Layder (1997), med referens till Foucault, definieras
som disciplineringsmakt. Mellan elever handlar maktförhållandena framförallt om elevernas sociala roller och status i gruppen. För att upprätthålla
förtroendet och tryggheten i en mötessituation, och undvika missförstånd,
är det av central betydelse att individer har förmåga att avgöra vilket agerande som är lämpligt i en given situation. Detta kan förstås med hjälp av
det som kallas för situationsbunden lämplighet67. Layder (a.a.) beskriver
det som en individs kunskap och förmåga att bedöma sitt agerande i specifika sociala situationer. Det handlar till exempel om graden av närhet
kontra distans till andra. Vidare handlar det om att följa etikettsregler och
att passa in där man befinner sig eller snarare undvika att sticka ut, för att
därigenom bekräfta sin normalitet. En och samma handling eller samma
uttalande kan ha olika innebörd beroende på sättet man agerar eller säger
saker på, liksom till vem och varför. Förutsättningarna för ett möte påverkas också av graden av tillgänglighet (a.a.). I det här sammanhanget syftar
tillgänglighet till den utsträckning elever gör sig tillgängliga för varandra
67

Ett begrepp som Layder (1997) lånat av Goffman.
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och därmed ger signaler om att det finns ett intresse för att ingå i ett möte
med någon annan.
Faktorerna som har beskrivits ovan, och som jag ska återkomma till genom kopplingen till elevernas erfarenheter, måste också förstås i förhållande till de sociala relationerna i skolan. Med sociala relationer menas
något utöver det som omfattar en situationsbunden aktivitet eftersom en
relation är bestående över tid och existerar oavsett om man befinner sig i
varandras direkta närvaro68 eller inte. (Layder, 1997). Upplevelser av olika
mötessituationer är beroende av vilka relationer eleverna har till såväl
andra elever som den personal de möter. Elevers relationer till, liksom möten med, sina nuvarande lärare beskrivs ofta som präglade av omtanke,
lyhördhet och ömsesidighet. Den bekräftelse som detta innebär är en viktig
komponent för förtroendeskapandet dem emellan (a.a.). Det som sker i
olika mötessituationer bygger bland annat på erfarenheter från tidigare
möten men om inte de roller och relationer, liksom de förutsättningar som
dessa omgärdas av, är tydliggjorda ökar risken för missförstånd. I grunden
bygger alltid relationen mellan elev och lärare på detta formella förhållande, som grundar sig i ett maktförhållande. Många elever upplever likväl
relationerna till sina lärare som mer kamratlika, vilket därmed också präglar det som sker i de situationsbundna aktiviteterna. Den typen av relationer utgör en grund till att trygghet är en viktig del i förståelsen för elevernas
erfarenheter av att vara elev i gymnasiesärskolan. Samtidigt riskerar värnandet om goda relationer att prioriteras framför en aktivitets egentliga
syfte, exempelvis under en lektion. Insikter om vilket agerande som är
lämpligt i en given situation, situationsbunden lämplighet, kan underlättas
av att förväntningarna som är förknippade med situationen tydliggörs.
Klargöranden om att graden av struktur och styrning behöver vara högre
under lektioner, än under de aktiviteter och den interaktion som utspelar
sig när det är rast, hade kunnat underlätta upprätthållandet av lärares och
elevers goda relationer. Samtidigt hade bevarandet av elevers trygghet kunnat säkerställas, utan att det behövt inkräkta på en kunskapsfokusering.
Att det råder en tydlighet i den här typen av frågor är också betydelsefullt
därför att det är relaterat till det ojämlika maktförhållande som är inbyggt
i en lärar- elevrelation. Det är till exempel av vikt att den makt som är
förknippad med lärarrollens myndighetsutövande inte påverkas av det
förhållande som råder mellan lärare och elever. Möten och relationer mellan elever och lärare har i en del fall också präglats av elevers missnöje över
de upplevda orättvisor som är förknippade med skolformen. Händelser på
Storskolan i form av elevers konfliktskapande och uppvisade motstånd har
68

Det som av Goffman (1983) beskrivs som ”response presence”.
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exemplifierat detta. För att motverka elevers negativa inställning och istället främja trivseln i skolan förskjuts ibland fokus i mötet mellan lärare och
elever. Detta är en förståelsegrund till att lärares omsorg och omtanke om
eleverna får ökat utrymme, vilket tidvis sker på bekostnad av kunskapsfokuseringen. På Storskolan har det framförallt handlat om att personal arbetat för att öka elevers trivsel genom att uppmärksamma elever och visa
sin omtanke om dem. Däremot har det sällan handlat om att eleverna fått
bekräftelse för sin kritiska inställning till skolformstillhörigheten. Elevers
upplevelser av detta har inte varit uteslutande positiv utan också visat sig
genom kritik mot lärares alltför utbredda omsorg. Sannolikt därför att de
inte känt sig bekräftade utan istället upplevt en osäkerhet om hur lärarna
ser på dem som individer.
Upplevelsen av att man kan vara den man är och att känna sig inkluderad i en mötessituation är betydelsefullt eftersom detta innebär en viktig
personlig bekräftelse (Layder, 1997)69. Det är också så erfarenheterna yttrar sig bland många elever när de beskriver möten och relationer till sina
vänner i gymnasiesärskolan. Innebörden av den gemenskapen är ytterligare
en förståelsegrund till elevers trygghet i gymnasiesärskolan. Detta måste
emellertid förstås i relation till deras tidigare erfarenheter av kamratrelationer. Tydligast uttalat är detta nämligen bland de elever som saknar erfarenheter av positiva möten och kamratrelationer från sin tid i grundskolan.
Liksom i mötet med lärare är möten mellan elever beroende av den situationsbundna lämpligheten. Den norm som uppfattas gälla i gymnasiesärskolan skiljer sig till exempel ofta från den som uppfattas gälla i gymnasieskolan. Gymnasieskolans norm innebär att elever förväntas uppträda på ett
sätt så att de inte utmärker sig i förhållande till andra elever. Exempelvis
genom att undvika vad som uppfattas vara ett barnsligt uppträdande eller
att vara alltför högljudda. Något som dock inte gäller i alla situationer,
åtminstone inte för gymnasieskolans elever. Vid speciella tillfällen är det
tvärtom förväntat att uppträda högljutt i mötet med andra, exempelvis
inför och under studenten. När och var det här gäller samt vem som omfattas styrs av gymnasieskolans elever, vilket är förknippat med elevers olika
status. I skolans gemensamma lokaler, såsom i matsalen uppfattar majoriteten av eleverna att det är gymnasieskolans norm som gäller i fråga om
uppträdande. Elever som är mottagna i gymnasiesärskolan, men betraktar
gymnasieskolans norm som rådande oavsett var de befinner sig, tar exempelvis ofta avstånd från en del av klasskamraternas uppträdande. Andra
elever som upplever en uttalad osäkerhet i mötet med gymnasieskolans
69

I Layders diskussion om känslor i det sociala livet inspireras han av den amerikanske sociologen Thomas Scheff.
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elever är osäkra på hur de bör agera. De känner sig ofta tvungna att upprätthålla en fasad i skolans gemensamma lokaler medan de i gymnasiesärskolans lokaler känner sig mer trygga i sitt sätt att vara. Framförallt
därför att den norm som gäller inom gymnasiesärskolan, i fråga om uppträdande, uppfattas som mer tillåtande.
Eftersom möten mellan elever från olika skolformer företrädesvis är
flyktiga och inte omfattas av något relationsskapande finns en risk för att
eleverna får en ofullständig och även felaktig bild av varandra. Något som
i förlängningen ger upphov till fördomar, vilket ett flertal av eleverna som
är mottagna i gymnasiesärskolan har erfarenheter av i mötet med elever i
andra skolformer. Detta är en förståelsegrund till att särskoletillhörigheten
bidrar till elevers osäkerhet i mötet med andra elever. Naturligtvis gäller
även det omvända, det vill säga att elever i gymnasiesärskolan har fördomar om elever i andra skolformer. Elever som tidigare utsatts för kränkningar av elever i andra skolformer har oftare tagit ett aktivt avstånd från
elever i de skolformerna och även utvecklat fördomar om dem, eftersom
den typen av beteende blir generellt förknippat med elever i gymnasieskolan alternativt grundskolan. En följd av detta är att elever i gymnasiesärskolan och gymnasieskolans inte gör sig tillgängliga för varandra. I de
fall elever har tidigare positiva erfarenheter av möten över skolformsgränserna ökar däremot chansen för att elever gör sig tillgängliga för varandra.
Detta har visat sig genom att elever inom olika skolformer visat på något
högre grad av ömsesidig tillgänglighet efter att ha blivit bekanta med
varandra, vilket främst förekommit på Söderskolan och Friskolan. En annan förståelsegrund till att elever i gymnasieskolan inte gör sig tillgängliga
för elever i gymnasiesärskolan är det identitetshot som kan upplevas. Detta
bottnar i en rädsla för att själva bli betraktad som annorlunda genom att
umgås med elever i gymnasiesärskolan. Något som knyter an till Goffmans
(1972) resonemang om stigma, som innebär att andras stigma fungerar
som en bekräftelse på den egna normaliteten.

Elevers psykobiografiska domäner
De psykobiografiska domänerna omfattar elevers identitet i form av det
inre själslivet och de sociala sidorna. Psykobiografin är delvis påverkbar
över tid och utvecklas i förhållande till de erfarenheter som görs. Eleverna
har alla sina unika psykobiografier genom sina skilda livserfarenheter. De
har växt upp i olika familjekonstellationer och deras relationer till signifikanta andra70 skiljer sig åt, liksom andra levda erfarenheter. Deras unika
70

Ett uttryck som lånats av Mead (1976) och som omfattar betydelsefulla och
närstående människor.
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erfarenheter tillsammans med deras personligheter och förmågor är av
betydelse för hur de agerar men också för hur de erfar olika händelser
(Layder, 1997), däribland tillhörigheten i gymnasiesärskolan som de alla
har gemensamt. I sökandet efter en fördjupad förståelse för elevers erfarenheter av att vara elev i gymnasiesärskolan är flera faktorer inom den
psykobiografiska domänen betydelsefulla förståelsegrunder. Till att börja
med är självmedvetandet betydelsefullt utifrån de olika förväntningar som
finns på en persons uppträdande i förhållande till olika situationer. Hur en
situation hanteras är emellertid beroende av flera faktorer, däribland upplevelser av förtroende71. Inom den psykobiografiska domänen är framförallt självförtroendet av vikt för hur individer fungerar tillsammans med
andra. Människors agerande är vidare beroende av de maktresurser som de
förfogar över (a.a.). Inom den här domänen är makt förknippat med faktorer där individens unika personlighet är av betydelse. Det innebär att
människors förmåga att ta makten över en situation skiljer sig åt, liksom
möjligheten och förmågan att förändra en situation. Hur en situation uppfattas och hanteras handlar också om individens möjligheter att välja hur
de vill agera. Hur eleverna väljer att agera i situationer påverkas bland
annat av deras motiv, vilka tidvis framstår som tydliga medan de vid andra
tillfällen är mindre uttalade. Elevernas syn på sig själva är beroende av de
erfarenheter som de gjort under livets gång. Mottagandet i gymnasiesärskolan har eleverna gemensamt, men för en del av eleverna kan mottagandet definieras som en kritisk punkt i livet. Det vill säga en allvarlig
händelse som har inflytande över deras sätt att se på sig själv och sin situation. Ofta ifrågasätter människor sin identitet vid sådana tidpunkter och
delvis kan självbilden revideras i förhållande till den livssituation som råder
(a.a.).

71

Förtroende är enligt domänteorin betydelsefullt både i förhållande till sig själv
och andra men också i relation till de situationer, organisationer och system som
individer ingår i. Förtroende diskuterar Layder bland annat i förhållande till Giddens syn på förtroende i relation till livsvärlden kontra systemvärlden. Layder är
dock kritisk till Giddens definition av förtroende därför att han inte gör en tillräckligt tydlig distinktion mellan olika förtroendeformer. Layder menar att innebörden
av förtroende är komplicerad och skiljer sig avsevärt åt beroende på om det gäller
personer i vår närhet eller olika expertsystem i samhället.
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Elevernas sätt att beskriva sig själva72 kan inte förstås på ett enkelt och
entydigt sätt. Såsom jag har tolkat elevernas medvetenhet kan det framförallt relateras till deras förståelse för att bilden av dem själv delvis är föränderlig. Bilden av vem de är som person är heller inte alltid helt överensstämmande med hur de uppfattas av andra. Elever ger uttryck för ett
självmedvetande som innebär att de beskriver sitt agerande i förhållande
till sina upplevda förmågor. Samtidigt är det ofta beroende av typ av situation och vem eller vilka som de delar situationen eller händelsen med.
Deras erfarenheter av att bli bedömda av andra men också jämförda med
andra, har lett till en insikt om betydelsen av att vara lik andra för att få
vara en del av det allmänna. En följd av de erfarenheterna är också att
eleverna är mer medvetna om sina skolrelaterade svårigheter än sina förmågor. Även om de allra flesta inte pratar i form av diagnostermer så beskriver de sina upplevda svårigheter och begränsningar. Elevers medvetenhet om sina svårigheter kan fungera som en underlättande faktor för att
hantera olika situationer. Deras strategier innebär mer eller mindre medvetna handlingar, vilka även har betydelse för deras självförtroende. Strategierna är ofta av skiftande karaktär och delvis beroende av elevers motiv.
När motivet är att upprätthålla en bild av sig själv som kunnig kan det leda
till att sådant som uppfattas som svårt undviks. Om motivet istället är att
lära sig något kan det få till följd att elever hellre söker stöd och hjälp.
Detta sätt att förstå elevers agerande kan vara ett stöd i sökandet efter en
fördjupad förståelse för delar av den beslutsamhet som knyter an till elevers bild av sig själv i relation till särskoletillhörigheten. Där motivet handlar om att utveckla en självbild som bekräftar bilden av dem själva som
kunniga, men också deras normalitet i förhållande till andra människor.
Något som framstår som än mer angeläget i de fall eleverna inte upplevt ett
sådant erkännande genom andra i sin närhet.
Bland de elever vars erfarenheter domineras av osäkerhet framstår mottagandet i särskolan som en kritisk punkt i livet. Att kategoriseras som elev
i gymnasiesärskolan upplevs som ett hot mot deras identitet. Det har visat
sig genom att elever ifrågasätter andras bild av dem som individer, omfattandes en funktionshinderroll som de har svårt att identifiera sig med. Ett
sätt att förstå hur människor övertygar sig själv om det riktiga i sättet att
vara och bete sig handlar om att välja det alternativ som är mest tillta72
Inom domänteorin beskrivs självet, med referens till sociologen Jonathan H.
Turners definition, som bestående av en relativt konstant kärna, men också av mer
påverkbara delar som är föränderliga över tid. Det innebär att kärnan ses som det
unika som karaktäriserar individualiteten samtidigt som sättet att agera eller presentera sig på är skiftande i förhållande till det som Layder, med inspiration av
Goffman, beskriver som den aktuella publiken (Layder, 1997).
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lande, vilket kan innebära en form av självbedrägeri (Layder, 1997). Såsom
jag tolkat elevernas beskrivningar av synen på sig själva, i förhållande till
andra, utmärks de istället av elevernas försök till att integrera olika bilder
av sig själva. Detta genom en förhandling som innebär att de, snarare än
förnekelse, beskriver sig själva som att de tidvis behöver ett utökat stöd i
skolan. Däremot beskrivs upplevda svårigheter sällan som en funktionsnedsättning, vilket inte är detsamma som att de förnekar sina svårigheter.
De elever vars erfarenheter domineras av osäkerhet markerar ofta med ord
och handling sitt avstånd till särskolan. Framförallt görs detta för att
kunna upprätthålla en självbild som de kan känna igen sig i. Detta görs
också genom att de betonar sin normalitet i förhållande till andra elever.
Dels beskriver de likheter med elever utanför gymnasiesärskolan, dels markerar de hur de skiljer sig från andra elever i gymnasiesärskolan, till exempel i fråga om mognadsgrad. Detta sätt att förhålla sig kan förstås med
hjälp av Goffmans (1972) beskrivning av stigmatiserades syn på sig själv
och andra. Ett sätt för att identifiera sig med de som inte betraktas som
avvikande är att övervinna svårigheter och genomföra sådant som uppfatttas vara över ens förmåga. Exempelvis har elever som tagit körkort beskrivit den prestationen i förhållande till elever i gymnasieskolan som haft
svårigheter med detta. Samma sak har gällt för de elever som nått upp till
godkänt betyg i något eller några ämnen inom gymnasieskolan. Jämförelserna har inneburit att tron på de egna förmågorna stärkts, liksom bilden
av sig själv som lik andra.
För de elever som är positivt inställda till grund- och gymnasiesärskolan
förefaller inte deras mottagande i de här skolformerna få ett lika stort inflytande över deras självbild. För att förstå de skillnader som råder ur ett
domänteoretiskt perspektiv måste det studeras utifrån elevernas individuella erfarenheter och utgångspunkter, vilka omfattar unika personliga,
likväl som sociala, faktorer (Layder, 1997). Många elever ger exempel på
hur andras bekräftelse och konkreta stöd varit av betydelse för hur deras
skolsituation utvecklat sig, liksom deras självild. Till exempel har elever
beskrivit att de känt den typen av stöd både av föräldrar och av personal i
skolan genom att de ställt sig på deras sida och stöttat dem när de hävdat
sina rättigheter i olika situationer. Vidare har bilden av dem själv som
kunniga personer bekräftats av andra. Här finns en tydlig skillnad mot de
elever vars erfarenheter av särskoletillhörigheten domineras av osäkerhet.
De ger sällan eller aldrig uttryck för att ha fått stöd eller bekräftelse från
andra i sin närhet, vare sig i skolan eller utanför. Istället har de ofta upplevt att det i omgivningen saknats en lyhördhet för deras uppfattningar och
upplevelser, vilket fördjupar förståelsen för de här elevernas uppgivenhet i
skolsammanhang. Eftersom deras identitet överskuggas av identiteten som
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elev i gymnasiesärskolan behöver de ta avstånd ifrån denna del av identiteten. Något som bland annat visar sig genom deras beslutsamhet om att i
framtiden lägga tiden som elev i särskolan bakom sig.
Elevernas erfarenheter av att kunna påverka sin situation har på olika
sätt lyfts fram i studiens tidigare resultatkapitel. I det första resultatkapitlet
har exempelvis elevernas skilda möjligheter att påverka olika situationer i
skolan framträtt. Något som bland annat varit beroende av elevernas roll
och status i gruppen. Det är också utifrån den här typen av faktorer som
elevers förhållningssätt i form av uppgivenhet och beslutsamhet delvis kan
förstås då det handlar om deras upplevelser av att kunna, eller inte kunna,
påverka sin situation i såväl nutid som i framtid. Förutom elevernas motiv
har deras inställning till skolan betydelse för deras förhållningssätt. Detta
kan förstås utifrån Layders resonemang73 om människors möjligheter att
välja hur de vill agera. För även om eleverna inte alltid upplever att de har
möjlighet att påverka sin situation i någon större mening kan de som
maktmedel välja hur de vill vara som elever. På det här sättet utövar också
elever sin makt och sitt motstånd, exempelvis genom att underlåta sig att
följa instruktioner och regler. Ett maktmedel som emellertid har visat sig
ha koppling till genusrelaterade maktstrukturer.

Sammanfattning av den domänteoretiska analysen
Avsikten med den domänteoretiska analysen har varit att ge en teoretiskt
förankrad förståelse för elevers erfarenheter och upplevelser av att vara
elev i gymnasiesärskolan. Med stöd i teorin har ambitionen varit att möjliggöra en fördjupad förståelse genom att sätta in elevers erfarenheter i ett
sammanhang, som beskriver faktorer på olika analysnivåer. I den inledande analysen har elevers erfarenheter visat sig kännetecknas av deras
medvetenhet, trygghet och osäkerhet, vilket i sin tur ger upphov till olika
förhållningssätt i form av beslutsamhet och uppgivenhet. I den domänteoretiska analysen har händelser som elever erfarit över tid visat sig vara
särskilt betydelsefulla för att förstå hur deras erfarenheter och upplevelser
yttrar sig i realtid. Detta i förhållande till några utmärkande faktorer inom
varje domän, vilka också är sammankopplade och har inflytande över
varandra. För att fördjupa förståelsen för elevernas erfarenheter har framförallt maktrelaterade faktorer visat sig ha en central betydelse.
Det handlar främst om de maktstrukturer som har sin grund i samhällets
förhärskande synsätt, särskilt i relation till genusrelaterade frågor. Det
73

Det resonemanget bygger Layder (1997) på filosofen Sartres beskrivning av människors medvetande och undermedvetna. I stora drag menar han att den person en
människa blir är delvis beroende av individens erfarenheter liksom överväganden.
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speglas genom de skillnader som råder gällande elevers möjligheter att
utöva sin individuella makt, där manliga elever i högre utsträckning än
kvinnliga elever har kunnat påverka och förändra sin situation. Skillnader
som råder mellan manliga och kvinnliga elevers erfarenheter kan även förstås i förhållande till genusrelaterade förväntningar och personalens bemötande. Makt är vidare förknippat med det funktionshindersynsätt som
framträder. Utifrån de skillnader som råder mellan olika skolformer upplever elever att de betraktas som annorlunda, och inte räknas i samma utsträckning som andra elever, vilket både inverkar på deras självbild och
deras agerande. Elever i gymnasieskolan upplevs sätta ramarna för förväntat uppträde i skolans gemensamma lokaler, vilket också har sin grund i
elevers olika status som är förknippat både med skolsystemets utformning
och med samhällets funktionshindersynsätt. Samtidigt innebär de skillnader som råder mellan skolformerna att elever i gymnasiesärskolan upplever
att de kan utöva inflytande över sin egen situation genom att närvara i den
utsträckning de själva vill, då lärarna saknar maktmedel för att motverka
detta. Även personalen på skolorna tycks uppfatta de yttre ramarna som
förhandlingsbara. Det yttrar sig genom att olika prioriteringar görs i förhållande till styrdokumentens riktlinjer, vilka man tidvis bortser ifrån.
Tillsammans med den lokala kultur som råder på varje skola ger detta
upphov till skilda skolförutsättningar. Kulturen påverkas också av de aktörerna som befinner sig där, vilket innebär att såväl elevernas som personalens inställning både till utbildningen och till varandra färgar den kultur
som råder. I detta sammanhang framträder exempelvis omsorgskulturen,
som är knuten till särskolediskursen. Elevers tidigare skolerfarenheter är av
betydelse för det som sker i de situationsbundna aktiviteterna. Något som i
sin tur har inflytande över hur relationerna till andra uppfattas och utvecklas. De synsätt som elever möter, som är färgade av samhällets maktstrukturer får också inflytande över elevers självbild. Särskilt påtagligt är det
utifrån om elever har, alternativt saknar, erfarenheter av att ha blivit bekräftade av andra som kunniga personer.
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KAPITEL 8

Avslutande diskussion
I den här studien har det övergripande syftet varit att öka kunskapen och
förståelsen för elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan. Vidare har ett delsyfte varit att öka kunskapen om hur verksamheten är organiserad i gymnasiesärskolan. En kunskap som relaterats
till elevers erfarenheter av att vara elev i gymnasiesärskolan. De resultat
som framträtt i de tre resultatkapitlen visar på att det inte går att skildra
erfarenheter av att vara elev i gymnasiesärskolan med några enkla beskrivningar, vilket knappast heller var väntat. Istället inbjuder elevernas komplexa erfarenheter av skolformen till att problematisera betydelsen av
denna skolform, vilket också är avsikten med den här avslutande diskussionen. Kapitlet inleds emellertid med ett avsnitt där jag mycket kort sammanfattar svaren på studiens frågeställningar. Vidare tydliggörs hur elevernas erfarenheter av skolformens komplexitet framträtt. Därefter följer tre
avsnitt där de diskussioner som förs tar avstamp i några övergripande slutsatser, vilka relateras till tidigare forskning/kunskap och implikationer för
praktiken. Kapitlet fortsätter med reflektioner över studiens genomförande
och avslutas med att frågor som väckts under studiens gång diskuteras
utifrån behovet av fortsatt forskning.

Sammanfattande resultat och skolformens komplexitet
Studien tog sin början i de frågeställningar som kan relateras till delsyftet
om att öka kunskapen om hur gymnasiesärskolans verksamhet är organiserad. Det fungerade sedan som utgångspunkt vid sökandet efter kunskap
och förståelse för elevers erfarenheter och upplevelser av skolvardagen i
gymnasiesärskolan och av särskoletillhörigheten. Nedan sammanfattas de
resultat som framträtt i förhållande till de enskilda frågeställningarna.
• Hur är undervisningen för elever i gymnasiesärskolan organiserad
och vilka faktorer har betydelse för de eventuella skillnader som råder?
En majoritet av alla elever undervisas i traditionella gymnasiesärskoleklasser. Det förekommer dock en variation av undervisningslösningar som
innebär att elever får delar eller hela sin undervisning tillsammans med
elever i gymnasieskolan eller i form av utökad praktik. De bakomliggande
faktorer som främst motiverar olika lösningar, oberoende av vilken lösning
det gäller, utgörs av pedagogiska incitament, elevers förutsättningar och
elevers önskemål.
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• Hur ser undervisningsinnehållet ut och i vilken utsträckning anpassas undervisningen efter elevernas förutsättningar, behov och/eller
önskemål?
Trots skolors olika organisering är mycket likt gällande innehåll och arbetssätt i skolorna, framförallt inom kärnämnena där syftet med olika
uppgifter sällan tydliggörs för eleverna. Undervisningsinnehållet är delvis
också beroende av de undervisningslösningar som förkommer och bygger
på de prioriteringar som görs mellan karaktärsämnen och kärnämnen. För
elever som har utökad praktik domineras undervisningsinnehållet av karaktärsämnen, genom praktisk verksamhet i skolan och APU. Något som
ofta är en följd av elevers önskemål. Elevers behov av ökade utmaningar i
skolan tillgodoses, enligt elevernas erfarenheter, sällan inom den ordinarie
undervisningen i traditionella gymnasiesärskoleklasser. Istället görs detta
genom att en del elever får utökad praktik eller ges möjlighet att läsa gymnasieskolans kurser tillsammans med andra elever i gymnasiesärskolan eller
inom någon klass i gymnasieskolan.
• Vilka förändringar i verksamheten har varit utmärkande för gymnasiesärskolan under de senaste åren samt vilka är tendenserna för
framtiden?
Resultaten visar på att det skett en utveckling av verksamheten i gymnasiesärskolan under senare år. Framförallt handlar det om förändrade arbetssätt genom ökad individualisering vilket också uppges vara den mest framträdande tendensen för framtiden. Vidare uppges samarbetet med gymnasieskolan ha ökat, något som förväntas utvecklas ytterligare. Därutöver
uppges nivån i verksamheten och kraven på eleverna ha ökat, vilket dock
inte bekräftas av eleverna. Förändringar i verksamheten anses också ha sin
grund i förändrade elevgrupper, i form av elevers högre kunskapsnivå och
ökade ifrågasättande av verksamheten.
• Vilka erfarenheter har elever av sin skolvardag i form av kunskapsutveckling och sociala relationer?
Elevers erfarenheter av skolvardagen skiljer sig åt, delvis som en följd av
olika undervisningslösningar, vilket är beroende av de prioriteringar som
görs och det budskap som skolans personal förmedlar. Elever anammar
ofta personalens budskap om vad som anses vara viktig kunskap för dem i
relation till deras framtida möjligheter i yrkeslivet. Elevers erfarenheter av
kamratrelationer i skolan är beroende av deras tidigare erfarenheter av
kamratskap respektive utanförskap under tiden i grundskolan eller grundsärskolan. Majoriteten av eleverna har erfarenheter av relationer till personalen som går utöver en formell lärar-elev relation, relationer som upplevs
vara betydelsefulla för dem som individer.
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• Hur beskriver och bedömer elever den egna identitetsutvecklingen i
relation till tillhörigheten i gymnasiesärskolan?
Bland majoriteten av elever omfattar inte deras identitet en funktionshinderroll. Detta är inte detsamma som att elever inte är medvetna om sina
svårigheter. Däremot är elever mer osäkra på sina skolrelaterade styrkor då
de jämför sig med elever i andra skolformer. Majoriteten menar att de har
utvecklats på ett positivt sätt som individer under gymnasieåren, vilket
bland en del elever upplevs vara en följd av tillhörigheten i denna skolform
och relationerna till andra inom skolformen. Bland de elever vars erfarenheter av att vara elev i gymnasiesärskolan domineras av osäkerhet upplevs
tillhörigheten i särskolan som ett identitetshot. Därför tar eleverna avstånd
till särskoletillhörigheten och är starkt beslutsamma om att inte förknippas
med särskolan i framtiden.
• Vilka erfarenheter har elever av de krav som ställs på dem, i förhållande till undervisningen, och det stöd de får?
De krav som ställs på elever i gymnasiesärskolan upplevs inte alltid vara
anpassade efter individuella förmågor och förutsättningar, istället har elever erfarenheter av att de krav som ställs på dem i skolan utgår från de
elever som har stört svårigheter i klassen. En majoritet av eleverna har
erfarenheter av ett utökat stöd i gymnasiesärskolan, ett stöd som delvis går
utöver skolrelaterade frågor. Det stödet ger upphov till ökad trygghet,
eftersom elevers upplevda skolsvårigheter reduceras. Samtidigt ger ett alltför utbrett stöd upphov till osäkerhet eftersom elever upplever att de blir
bemötta som mindre kunniga än vad de är.
• Hur erfar elever sin tillhörighet i gymnasiesärskolan när det gäller
personliga möjligheter och/eller begränsningar nu och i framtiden?
Elevers erfarenheter av att vara mottagna i gymnasiesärskolan kännetecknas av medvetenhet, trygghet och osäkerhet, vilket har inflytande över det
förhållningssätt de antar till sin skolsituation och livet efter skolan. Förhållningssätten är uppgivenhet respektive beslutsamhet. Elevers erfarenheter vittnar om en medvetenhet om de skillnader som råder mellan en utbildning i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. I en sådan jämförelse upplevs den egna utbildningen vara av lägre värde och därför inte heller konkurrenskraftig. Majoriteten av elever ser tillhörigheten i gymnasiesärskolan
både som en möjliggörande och begränsande faktor. Möjliggörande genom
den personliga utveckling de erfarit som en följd av ökat stöd i skolan, men
begränsande i mötet med andra människor utanför skolformen liksom för
de framtida möjligheterna i yrkeslivet.
Studiens resultat visar sammantaget på den komplexitet som omgärdar
gymnasiesärskolan och innebörden av att vara elev i denna skolform, vilket
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också speglas i de övergripande slutsatser och diskussioner som förs i de
följande avsnitten. Komplexiteten framgår av elevers erfarenheter som
vittnar om att skolformstillhörigheten sällan upplevs som antingen en fördel eller en nackdel, utan snarare som både ock. Det visar sig också i elevers förhållningssätt, då majoriteten av elever antar både ett uppgivet och
ett beslutsamt förhållningssätt till skolsituationen och framtiden. Analysen
har visat på hur liknande erfarenheter under skoltiden har yttrat sig genom
att elevers erfarenheter utmärkts av medvetenhet, trygghet eller osäkerhet.
Samtidigt kan helt olika erfarenheter leda till samma förhållningssätt i
form av beslutsamhet och/eller uppgivenhet. Exempelvis visar elever på ett
beslutsamt förhållningssätt som ett resultat av att de blivit mottagna i
särskolan, då förutsättningarna som råder där upplevs ha ökat elevers tro
på den egna förmågan. Andra elever antar ett beslutsamt förhållningssätt
som en konsekvens av det motstånd och den frustration de upplevt över att
vara mottagna i denna skolform. Komplexiteten har också framträtt i den
domänteoretiska analysen. Bland annat har kontextuella resurser, i form av
skolformens reglering och maktstrukturer, framstått som betydelsefulla
faktorer som både underlättar och begränsar elevers möjligheter att påverka sin skolsituation. Att elevers erfarenheter av att vara elev i gymnasiesärskolan visar på skolformens komplexitet kan relateras till skolformens
komplexa utformning. En utformning som utgår från det paradoxala i att
det råder en strävan om att utbildningen ska vara särskilt utformad och
anpassad efter en viss elevgrupp, samtidigt som den ska vara så lik gymnasieskolans utbildning som möjligt (SOU 2011:8).

Skolformens olika organisering och särskilda kultur
Organiseringen av gymnasiesärskolans verksamhet varierar mellan olika
skolor, men olika lösningar för enskilda elever har visat på ett genusrelaterat mönster. Trots olika undervisningslösningar finns det likheter mellan
skolorna gällande innehåll och utformning av undervisningen, liksom ett
förhållningssätt, som kan beskrivas som en särskild skolkultur.
De elever som är mottagna i gymnasiesärskolan är en heterogen elevgrupp, vilket bland annat innebär att deras behov, förmågor, intressen och
önskemål skiljer sig åt. Något som ställer krav på verksamheten om att
anpassa innehåll och undervisning efter elevers olikhet. Enligt skollagstiftningen har skolan ett ansvar för att hänsyn tas till detta, liksom att arbeta
för att främja elevers förmågor men också uppväga elevers olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i skolan. Utöver elevers förutsättningar ska också hänsyn tas till elevers önskemål (SFS 2010:800). Rektorers beskrivningar av alternativa lösningar för elever i gymnasiesärskolan,
som har sin grund i elevers önskemål och förutsättningar, ligger således i
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linje med skollagstiftningens intentioner. Frågan är för vilka elever detta
gäller? Låt oss först slå fast att elever med erfarenheter av anpassningar i
skolmiljön som grundar sig i deras önskemål förekommer på samtliga fem
skolor. Det innebär att oavsett om organiseringen karaktäriserats av en
blandad eller traditionell undervisningsmodell så har det förekommit alternativa lösningar för enskilda elever. Med det sagt är det viktigt att tydliggöra att ett genusrelaterat mönster framträtt i de analyser som gjorts. Resultaten visar på tendenser som innebär att alternativa lösningar oftare blir
ett alternativ för manliga elever. Ett sätt att förstå det här skulle kunna
relateras till personalens uppfattningar om elevers olika förmågor. Exempelvis utifrån det faktum att det enbart är manliga elever som fått bekräftat
att de i enlighet med de bedömningskriterier som föreligger inte längre
bedöms ha någon intellektuell funktionsnedsättning. Därmed kan det tänkas att förväntningarna på de eleverna delvis reviderats. Elevers erfarenheter indikerar dock att det handlar om något som går utöver en sådan förståelsegrund. För det rör sig inte enbart om skillnader i fråga om faktiska
lösningar utan också om kvinnliga och manliga elevers olika erfarenheter
av andras bemötande i skolans kontext. Tidigare studier har visat på hur
personer som bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning ofta bemöts
som könsneutrala (Umb-Carlsson, 2005) och funktionshinder beskrivs
ibland som en så dominerande del av identiteten att andra identitetstillhörigheter, såsom kön osynliggörs (Barron, 2004a). I Umb-Carlssons (a.a.)
studie visade sig trots allt den könsneutralitet som hon identifierade vara
undantagen traditionella kvinnliga respektive manliga yrkesroller. Att de
genusrelaterade skillnader som framträtt i den här studien grundar sig i
förhärskande sociala strukturer kan exemplifieras med lärares sätt att beskriva olika förväntningar på manliga och kvinnliga elever. Framförallt
genom att manliga elevers status inte anses vara hotad av bristande teoretiska skolkunskaper, då de kan uppvägas av att de uppfattas som praktiskt
lagda. Skillnader i lärares förväntningar på manliga respektive kvinnliga
elever är inte på något sätt unikt för gymnasiesärskolan (se exempelvis
Wahlgren, 2009). En skillnad som råder mellan skolformerna rör programstrukturen som innebär att det inte funnits något teoretiskt program i
gymnasiesärskolan. Ytterligare en viktig skillnad rör de yrkesinriktade
nationella gymnasiesärskoleprogrammen där ett par program, såsom fordons- och industriprogrammet haft en tydlig manlig dominans (SOU
2011:8). Det har däremot inte funnits några motsvarigheter till gymnasieskolans nationella program som tydligt riktat sig till kvinnliga elever, som
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exempelvis barn- och fritidsprogrammet74. De program som haft kvinnlig
dominans i gymnasiesärskolan har istället utgjorts av specialutformade
program, exempelvis med omvårdnadsinriktning. Några motiv till att programstrukturen sett ut som den gjort har inte angetts (SOU 2011:8) och
det kan bara spekuleras i vilken betydelse förhärskande maktstrukturer
haft. Som jag ser det får det, oavsett motiv, inflytande över kvinnliga och
manliga elevers skilda möjligheter i skola och samhälle (jämför Layder,
1997).
Om genusrelaterade skillnader i skolans kontext kan beskrivas som något som förekommer oavsett skolform återstår det att beskriva vad det är
som kännetecknar den särskilda skolkultur som gymnasiesärskolorna, som
ingår i studien, har gemensamt. Tidigare har jag med stöd i Layder (1997)
och Foucault (2008) beskrivit att det inom en diskurs skapas vetande som
är unikt där, vilket fungerar som förståelseramar och riktlinjer för alla
inom den diskursen att förhålla sig till. Enligt elevers erfarenheter framstår
det som att elever, och för den delen även personal, inom gymnasiesärskolan förenas i ett vetande som är obekant för andra utanför skolformen. På
så sätt kan de sägas vara förenade i en särskild diskurs. Enligt den bild som
framträder handlar det dock om något mer än gemensam kunskap, vilket
närmare kan beskrivas som en gemensam kultur. Definitionen av begreppet
kultur är flertydigt och delvis motsägelsefullt. Enligt ett hermeneutiskt
perspektiv beskriver Fornäs (2012) kultur som dialektiskt. ”Det binder
samman inre subjektiva skeenden med yttre objektiva artefakter och bygger på att erfarenheter och uttryck delas av fler än en individ” (a.a., s.
102). Genom de resursmässiga förutsättningar som förekommer i gymnasiesärskolan, i jämförelse med andra skolformer, torde rimligtvis förutsättningarna för att skapa lokala lösningar och därmed också skillnaderna
skolor emellan vara relativt stora. Resultat från tidigare studier och
granskningar har emellertid visat att det är mycket som är likt, gällande
såväl det pedagogiska arbetet (Blom, 2003; Berthén, 2007; Reichenberg,
2012; Skolinspektionen, 2010) som delaktigheten inom särskolan liksom
utanförskapet i förhållande till andra skolformer (Frithiof, 2007; Molin,
2004; Nordström, 2002; Szönyi, 2005) men också den utbredda omsorgsfokuseringen (Reichenberg, 2012; Skolinspektionen, 2010; Skolverket,
2001a, 2002a; SOU 2004:98; SOU 2011:8). Generellt tycks mycket av det
som sker i skolan vara cementerat i gamla traditioner, som är svåra att
förändra. Blom (2003) och Berthén (2007) har exempelvis båda gjort jämförelser och visat på likheter mellan det nutida pedagogiska arbetet i
74

Med den nya programstrukturen, från och med augusti 2013, är den uttryckliga
ambitionen att nå en ökad likvärdighet och flexibilitet för eleverna (SOU 2011:8).

256

I THERÉSE MINEUR Skolformens komplexitet

grundsärskolan och de pedagogiska metoder som utvecklades i början av
förra århundrandet.
Genom att lyfta fram elevers erfarenheter i förhållande till det som jag
menar utmärker en särskild skolkultur inom gymnasiesärskolan är det
möjligt att peka på de mest betydelsefulla innebörderna i denna. Innebörder som behöver synliggöras i skolpraktiken för att kunna stärka sådant
som har ett positivt inflytande över elevers möjligheter i skolvardagen och
motverka annat. Att det överhuvudtaget går att prata i termer om en särskild skolkultur handlar inledningsvis om det som markeras genom ett
”vi”, det vill säga personal och elever inom gymnasiesärskolan, i förhållande till aktörer inom andra skolformer. Något som innebär en markering
om att det är fråga om en särskild personal- och elevgrupp. Det som framförallt utmärker personalen i gymnasiesärskolan i jämförelse med personalen i gymnasieskolan är den närhet som de bjuder in eleverna till och vice
versa, vilket delvis suddar ut de gränser som annars ofta förekommer i
skolan. Som istället brukar innebära att ett ”vi” och ”dem” markerar förhållandet mellan personal och elever. Det är i det här sammanhanget som
den ofta uppmärksammade och även kritiserade omsorgsfokuseringen
framträder. Med stöd i elevers erfarenheter, som synliggör hur betydelsefull
lärares omtanke om dem varit för deras upplevda trygghet och trivsel i
skolan, är det av vikt att inte oreflekterat kritisera detta förhållningssätt
(jämför Östlund, 2012). Personalens omtanke om eleverna sänder viktiga
signaler om att eleverna är betydelsefulla. För en del elever står exempelvis
erfarenheterna av att vara saknad vid frånvaro från skolan i kontrast till
tidigare erfarenheter från grundskolan, då de upplevt att såväl personal
som andra elever signalerat att deras frånvaro inte varit någon förlust för
övriga i klassen.
Den särskilda skolkulturen i gymnasiesärskolorna utmärks av en gemensam strävan om trivsel i skolan, vilket tidvis innebär stora ansträngningar
bland personalen. Detta tycks vara en strävan med hög prioritet som omfattar även de elever som motsätter sig skolformstillhörigheten och som på
sikt ofta resulterar i en delvis förändrad inställning, eller åtminstone en
form av acceptans, bland de eleverna (jämför Molin, 2004, 2008). I den
här studien har många av de elever som gett uttryck för en kritisk inställning till skolformstillhörigheten, på ett generellt plan, hållit fast vid sin
kritiska inställning. Med tiden har de dock accepterat, och även beskrivit
sig som nöjda med den egna specifika situationen. Ofta är den förändrade
inställningen en följd av de relationer som etablerats till personalen. I det
här sammanhanget bör det tilläggas att människor i allmänhet har en tendens att anta en positiv inställning och nöjd hållning till den rådande situationen. Bland annat som en strategi för att klara av sin situation. Det är
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också viktigt att tydliggöra att närheten till personalen och skolan riskerar
att få till följd att elever fostras till att bli mindre självständiga och mer
beroende av andra. Något det på många skolor finns en uttalad intern
kritik emot. Paradoxalt nog beskriver personalen inom gymnasiesärkolan
att elevers framtida självständighet är ett prioriterat mål. Frågan är om den
kultur som råder främjar detta? Den särskilda skolkulturen förenar också
gymnasiesärskolor i liknande sätt att utforma innehållet i verksamheten,
trots skolors specifika inramningar och förutsättningar. Vilka kan då förståelsegrunderna vara till att gymnasiesärskolor, trots de lokala kulturer
som råder, förenas i en gemensam kultur som utmärker skolformen?
Att gymnasiesärskolan har gemensamma kursplaner och kursmål skulle
kunna vara ett argument och en förståelsegrund till att mycket är likt. Exempelvis innebär programmens yrkesinriktning att det i hög grad förekommer praktiska inslag. Det finns emellertid ingen reglering för hur
kursmålen uppnås i övrigt och det är häri skolornas frihet ligger i att utforma verksamheten efter eleverna. Utifrån heterogeniteten bland eleverna
samt skolors skilda resurstillgångar och delvis olika organisering torde
olika lösningar möjliggöras i undervisningspraktiken. Exempel på detta har
förekommit genom praktiskt utformade uppgifter även i de teoretiska ämnena, framförallt för elever som bedömts ha svårt för mer abstrakta eller
teoretiska uppgifter. Det har dock utgjorts av undantag snarare än regel.
Däremot har samma, eller liknande, inslag återkommit i den teoretiska
undervisningen vecka efter vecka på samtliga skolor. Ett argument för det
skulle kunna vara att rutiner och välbekanta inslag i skolpraktiken inger en
trygghet som är betydelsefull för en del elever. Det argumentet är trots allt
inte hållbart i förhållande till alla elever i gymnasiesärskolan. Att frågesport eller Tv-tittande är pedagogiska metoder som optimerar elevers kunskapsutveckling är det vidare svårt att hitta några hållbara argument för.
Nu tycks det heller inte vara det främsta målet med den typen av aktiviteter. Snarare verkar en del av den särskilda skolkulturen i gymnasiesärskolorna omfattas av lättsamma aktiviteter som inte upplevs som alltför krävande. Något som kan relateras till den fokusering på trivsel som råder.
Vidare kan det betraktas som en del av lärares omsorg som innebär att
eleverna inte ska utsättas för alltför stora utmaningar som riskerar att leda
till misslyckande. Detta bekräftas av att liknande tendenser har framträtt i
tidigare studier (se exempelvis Blom, 2003; Reichenberg & Lundberg,
2011). Det skulle kunna argumenteras för att det finns skäl till att prioriteringen i utbildningen istället ligger på de yrkesinriktade och praktiska inslagen. Framförallt som det är betydelsefullt för elevers utveckling att de
får möjlighet att ytterligare utveckla förmågor som de redan upplever att
de är bra på. Samtidigt är det viktigt att reflektera över vilken syn på ele-
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verna det är som ligger till grund för att omsorg om eleverna visas på det
här sättet och som också är en utmärkande del av skolkulturen i gymnasiesärskolorna. Med utgångspunkt i elevers erfarenheter menar jag att den här
delen av lärares missriktade omsorg riskerar att motverka den effekt som
andra delar av deras uppvisade omsorg om eleverna ger upphov till. Liksom personalens omtanke och stöd stärker elevers självförtroende så riskerar en missvisad omsorg, utifrån alltför lågt ställda krav och förväntningar,
ge upphov till en osäkerhet i elevers identitetsskapande. Den kritik som
elever ger uttryck för riktar sig emellertid sällan mot personalen. Istället
riktas den mot skolsystemets utformning, som innebär att utbildningen i
gymnasiesärskolan inte ses som likvärdig med annan utbildning i gymnasieskolan, vilket kan sägas vara inbyggt i systemet. Därför upplevs utbildningen som mindre meningsfull. Något som får betydelse för den kultur
som råder, då detta har inflytande över förväntningarna på såväl personal
och elever som på verksamheten, vilket i sin tur riskerar att leda till att
elever i gymnasiesärskolan upplever att de är mindre betydelsefulla än elever i andra skolformer.

Skolformens betydelse för konstruktionen av funktionshinder
Elevers tidigare erfarenheter under skoltiden och upplevelser av relationer
till andra i skolan, liksom möjligheter till inflytande över sin skolsituation,
har betydelse för hur deras erfarenheter av att vara elev i gymnasiesärskolan yttrar sig. Skolformstillhörigheten innebär att upplevda svårigheter och
hinder både reduceras och konstrueras.
Utbildningen i grund- och gymnasiesärskolan beskrivs ibland som en
förutsättning för att elever, som har bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning, ska möta krav och förväntningar som är anpassade efter deras
förmågor. Resultaten har visat på hur elevers tidigare skolerfarenheter och
relationer till andra varit av betydelse för i vilken utsträckning deras erfarenheter främst kännetecknats av medvetenhet, trygghet eller osäkerhet och
ett förhållningssätt som yttrar sig genom beslutsamhet och/eller uppgivenhet. I det här sammanhanget är det viktigt att belysa att elevers erfarenheter också säger något om hur funktionshinder konstrueras. Det formella
synsättet i Sverige som ligger till grund för lagstiftningen inom funktionshinderområdet är det miljörelativa synsättet, vilket betyder att funktionshinder inte är en egenskap hos individen utan uppstår i relationen mellan
de förutsättningar som omgivningen skapar och individens förmågor (Söder, 1982). Genom anpassningar i miljön reduceras hindren, vilket i hög
grad är en förutsättning för ett tillgängligt samhälle och är att betrakta som
en mänsklig rättighet (Ds 2008:23). Ur ett miljörelativt synsätt skulle anpassningar i skolans verksamhet efter elevers förmågor och förutsättningar
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innebära att något funktionshinder inte kvarstår eller uppstår i skolmilön75.
Med stöd av elevers erfarenheter finns det sådant som både bekräftar och
talar emot ett sådant resonemang. Eleverna i den här studien pratar sällan
om sig själva i funktionshindertermer, framförallt inte ett intellektuellt
funktionshinder. Det bekräftar resultat från tidigare studier som visar på
att detta inte ses som förenligt med den egna bilden av vem man är (Beart
et al., 2005). Det är trots allt inte detsamma som att elever inte är medvetna om sina svårigheter (jämför Jahoda et al., 2010; Szönyi, 2005).
Många beskriver hur deras svårigheter har yttrat sig i skolsammanhang
och som de ofta menar har varit grunden till skolformsbytet.
Definitionen av intellektuellt funktionshinder är inte helt entydig, men
en definition som överensstämmer med ett miljörelativt synsätt framträder
i AAIDD (2010). Enligt den definitionen uppstår funktionshindret när
anpassningen i den kontext som individen ska fungera i inte motsvarar
individens förmågor. Elevers sätt att beskriva sina svårigheter i förhållande
till sina skolerfarenheter har mycket likt ett sådant synsätt. Det visar sig
exempelvis genom att elever beskriver att svårigheter som de tidigare erfarit i grundskolan inte längre kvarstår. Även om ett skolformsbyte beskrivs
som en möjlighet, att få ingå i ett sammanhang som innebär att elever inte
upplever sig ha några skolsvårigheter, är omständigheterna mer komplexa
än så. Det har bland annat visat sig i analysen, genom att elevers erfarenheter kännetecknas av både medvetenhet och trygghet men också osäkerhet. Szönyi (2005) problematiserar i sin studie det som hon beskriver som
avvikelse och normalitetsproblematiken och visar på hur särskolan kan
vara en lösning på en delaktighetsproblematik samtidigt som den formella
skolformstillhörigheten ger upphov till nya problem. Resultat som framträtt i den här studien överensstämmer med ett sådant resonemang. Som
jag ser det betyder det att ett mottagande i gymnasiesärskolan kan innebära att elever inte upplever sig ha några skolsvårigheter eller funktionshinder i en undervisningskontext, som en följd av förändrade förutsättningar. Att kategoriseras som en särskild sorts elev som en följd av skolformstillhörigheten får dock till följd att elever upplever ett hinder i relationen till andra. Skolformstillhörigheten markerar nämligen ett annorlundaskap i förhållande till andra elever. Genom andras bemötande,
men också fördomar, bekräftas ofta den upplevelsen. På så sätt innebär ett
mottagande i gymnasiesärskolan att funktionshinder både reduceras och
konstrueras. I vilken utsträckning ett miljörelativt synsätt genomsyrar sko75

För tydlighetens skull ska det klargöras att en mindre grupp människor har så
omfattande funktionsnedsättningar att det alltid har stort inflytande över deras liv
oavsett anpassningar i miljön.
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lans organisering kan dock ifrågasättas. Elevers erfarenheter av att bli bemötta som annorlunda än andra elever indikerar ett synsätt som istället
fokuserar på individuella brister och svagheter, i likhet med ett medicinskt
funktionshindersynsätt och ett kategoriskt perspektiv (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Det bekräftas också av den utveckling som inneburit att svar på elevers skolmisslyckande allt oftare söks hos eleverna, som
också i allt högre grad diagnostiseras (jämför Hjörne, 2004).
I enkätsvaren gavs en bild av de förändringar i gymnasiesärskolans elevgrupp som skett över tid. Exempelvis genom att elever uppfattas ha bättre
utvecklade förmågor såväl socialt som kunskapsmässigt i jämförelse med
tidigare elevgrupper. Detta bekräftar hur synen på normalitet och avvikelse
är något som skiftar över tid (Tideman, 2000). Vidare bekräftas samhällets
behov av att kategorisera människor som ett led i att kunna rikta samhällets resurser till särskilda grupper (Danermark, 2005). Den fleråriga
elevökningen i särskolan har nu vänt, troligen som en följd av de förändringar som införts i skollagen76. Den elevökning som tidigare skett, liksom
den allmänt ökande diagnostiseringstrend som fortgår, får konsekvenser på
flera olika plan. På ett samhälleligt och organisatoriskt plan handlar det
exempelvis om hur olika grupper ställts mot varandra vid fördelandet av
resurser. Vidare är det, som beskrivits ovan, av betydelse för de synsätt
som råder gällande normalitet och avvikelse. De samhälleliga och organisatoriska konsekvenserna får även följder på individnivå. En uppmärksammad problematik rör de begränsade framtidsmöjligheter, avseende vidare
studier och lönearbete, som ett mottagande i särskolan kan få för enskilda
individer (Skolinspektionen, 2011a, 2011b). Den problematiken speglas
också väl i elevers erfarenheter och medvetenhet, då en majoritet av eleverna upplever att omständigheterna som är förknippade med att vara elev i
gymnasiesärskolan innebär vissa fördelar i den aktuella skolsituationen. I
ett större sammanhang, och ur ett längre perspektiv, upplevs det trots allt
som en nackdel. Både i förhållande till hur det påverkar deras relationer till
andra människor och i förhållande till hur de ser på sina möjligheter i
samhälls- och arbetslivet. För elever som fått sin utbildning i gymnasiesärskolan finns en ökad risk för ett utanförskap på arbetsmarknaden. Förutom svårigheterna med att konkurrera på arbetsmarknaden riskerar fort-

76

Däribland tydligare krav på utredning inför ett mottagande i särskolan och att
elever som diagnostiserats med autism enbart ska mottas i särskolan om de också
har bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning (SFS 2010:800).
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satt aktivitetsersättning77, istället för någon form av anställning, att bli
enda försörjningsalternativet. För elever som exempelvis redan har eget
boende kan det anses vara den bästa lösningen vid skolans slut. Under
besöken på skolorna har det visat sig att lagen tolkas på olika sätt i olika
kommuner. På en del håll kan aktivitetsersättning kombineras med att stå
till arbetsmarknadens förfogande medan det på andra håll är en fråga om
antingen eller. De geografiska/lokala skillnaderna är något som spär på
problematiken ytterligare då det innebär att möjligheterna i arbets- och
samhällslivet, för de unga vuxna som har en skolbakgrund i gymnasiesärskolan, delvis kommer att avgöras av var i landet de bor.

Olika organisering av undervisningen ger implikationer för
praktiken
Skolors olika sätt att organisera undervisningen har betydelse för elevers
inställning till skolarbetet och deras kunskapssyn, liksom synen på den
egna kunskapsutvecklingen och möjligheterna i arbetslivet. Det är också av
betydelse för elevers upplevelser av trivsel och samhörighet på skolan och i
vilken utsträckning de har erfarenheter av kontakt, samspel eller relationer
till elever i gymnasieskolan.
Enligt skollagen är syftet med den anpassade utbildningen i gymnasiesärskolan att den ska ge eleverna en god grund till både yrkesverksamhet
och fortsatta studier. Utbildningen ska också vara en grund till elevers
personliga utveckling och aktiva deltagande i samhällslivet. Dessutom ska
utbildningen ges på ett sådant sätt att den främjar social gemenskap och
utvecklar elevernas förmåga att både fördjupa och tillämpa kunskaper (SFS
2010:800, 18 kap. 2 §). Den bild av utbildningen som framträder i denna
avhandling enligt elevers erfarenheter är snävare. Enligt resultaten i studien
har ett samband framträtt mellan olika sätt att organisera undervisningen
och elevers syn på vad som är viktigt att lära sig i skolan, liksom hur de ser
på utbildningens betydelse för deras framtida yrkesmöjligheter. Att utbildningen i gymnasiesärskolan bland annat ska syfta till att ge en god grund
till fortsatta studier framstår inte som realistiskt enligt eleverna i studien.
De enda elever som menar att detta kan möjliggöras tack vare och inte
trots deras utbildning är de elever på Storskolan som getts möjlighet till
utökad tid för kärnämne och eventuellt betyg enligt grundskolans och/eller
77

Att aktivitetsersättning riskerar att leda till ett beroende av socialförsäkringssystemet är ett av de skäl som anges för att aktivitetsersättning och förlängt barnbidrag i framtiden föreslås ersättas med studiehjälp för elever i gymnasiesärskolan.
Detta enligt samma studiestödssystem som gäller för elever i gymnasieskolan (SOU
2013:52).
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gymnasieskolans kursmål och betygskriterier. Elever som gått en utbildning
med utökad praktik menar att det är yrkesämnena, främst i form av praktik, som är av betydelse för både deras kunskapsutveckling och framtida
möjligheter i yrkes- och samhällslivet. Andra elever har haft svårt att se
meningen med deras utbildning eftersom de upplever att den inte varit av
betydelse för deras utveckling. De eleverna menar att utbildningen inte
heller kommer att ha något positivt inflytande över deras framtidsmöjligheter, framförallt inte i yrkeslivet. Mot bakgrund i elevernas erfarenheter
och utifrån det syfte med utbildningen som beskrivs i skollagen framträder
några viktiga implikationer för praktiken. Inte minst gäller det skolans
ansvar för att synliggöra utbildningens innebörd och syfte för eleverna. Det
har sedan tidigare formulerats kritik mot den otydlighet som förekommer i
informationen som elever och vårdnadshavare får i samband med att ett
mottagande i särskolan aktualiseras (Skolinspektionen, 2011b; Skolverket
2002). Enligt resultaten som framträder i den här studien tycks det finnas
ett behov av en ökad tydlighet i dialogen med eleverna, om utbildningens
innebörd, med koppling till styrdokumenten. Eftersom budskapet som
skolan förmedlar är en viktig grund till elevernas uppfattning om utbildningen är det av betydelse att tydliggöra både förtjänster och begränsningar. För att främja elevers kunskapsutveckling framstår även en ökad tydlighet om vad som är meningen med olika undervisningsmoment som viktigt, liksom vilka kraven är på eleverna. Elevers erfarenheter har synliggjort
hur andras förväntningar internaliseras med deras tro på sina egna förmågor, därmed är det också av betydelse för den egna självbilden (jämför
Layder, 1997). Till skillnad från annan gymnasieutbildning förutsätts ett
mottagande i gymnasiesärskolan av att elevers svårigheter identifierats
snarare än deras förmågor, vilket eleverna är medvetna om. Många elever
menar att insikten om vad de har svårt för är av betydelse för deras möjligheter att utveckla strategier för att hantera och övervinna svårigheterna.
Problematiskt blir det i de fall när alltför stort fokus riktas mot elevers
svårigheter istället för deras styrkor. Eftersom många elever redan är väl
medvetna om sina svårigheter är det inte kring dessa de behöver medvetandegöras. Generellt när vi pratar om elever i behov av särskilt stöd handlar det om att ge elever stöd för att överkomma svårigheter i skolan och
främja deras möjligheter att nå upp till kursmålen. Mot bakgrund av elevernas erfarenheter menar jag att det finns en viktig del av det särskilda
stödet som inte får förbises. Det gäller stödet i att bli medveten om sina
styrkor, positiva sidor och sitt värde som människa oavsett förmågor och
skolkunskaper.
Om vi återgår till skollagens formulering av syftet med gymnasiesärskolans verksamhet framgår det att en viktig del är att främja social gemen-
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skap (SFS 2010:800, 18 kap. 2 §). Huruvida detta syftar till gemenskap
inom skolformen eller i samhällslivet i allmänhet tydliggörs inte. Elevers
erfarenheter vittnar ofta om en gemenskap och samhörighet inom skolformen och som beskrivits ovan pågår på många skolor ett aktivt arbete för
att främja just detta. På så sätt fullgör skolor delar av sitt uppdrag, men ju
starkare gemenskapen blir inom skolformen ju större förefaller utanförskapet bli i förhållande till personal och elever i andra skolformer. Elevers
erfarenheter av gemenskap och relationer till gymnasieskolans elever har
visat sig ha visst samband med skolans organisering. Gymnasiesärskolans
fysiska lokalisering i förhållande till övriga gymnasieskolan är av betydelse
för den kontakt som sker över skolformsgränser, men främst gäller det
frekvensen av möten. Att bara mötas, om än ofta, är dock inte tillräckligt
för att nå målet om social gemenskap, som istället förutsätts av ett målmedvetet arbete över skolformsgränser. Den bild som framträtt i tidigare
studier gällande betydelsen av ett aktivt och engagerat arbete för att främja
samverkan mellan olika elevgrupper (Siperstein et al., 2007) bekräftas
också här. På de skolor där det pågår ett aktivt arbete för att främja gemenskap och samverkan över skolformsgränser har elever oftare gett uttryck för att ha positiva erfarenheter av gemenskap.
Främjandet av social gemenskap kan även förstås i förhållande till skolans värdegrund. Där framgår att samhällets grundläggande demokratiska
värderingar såsom ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män
samt solidaritet med svaga och utsatta” (Lgrsä11, s. 7) ska genomsyra och
förmedlas i all utbildning inom det svenska skolväsendet. I skolans uppdrag ingår också att främja förståelsen för andra människor och att motverka all form av diskriminering och intolerans. Det här ger indikationer
om att utbildningens syfte, enligt skollagen (SFS 2010:800, 18 kap. 2 §),
om att uppnå social gemenskap går utöver skolformsgränser. Mot bakgrund av elevers erfarenheter är det här en diskussion som bör involvera
grundskolans och gymnasieskolans arbete och ansvar i de här frågorna. Ett
ansvar som sällan tas enligt rektorer som besvarat enkäten. De har gett
uttryck för att den samverkan som sker mellan skolformerna är helt beroende av de initiativ som gymnasiesärskolan tar och det arbete som de sedan
aktivt driver, vilket tycks spegla den skolpolitik som förs. Det kan exemplifieras av att det i gymnasiesärskoleutredningens uppdrag (Dir. 2009:84)
uttryckligen ingick att utreda möjligheter för ökad samverkan med gymnasieskolan. Ökad samverkan med gymnasiesärskolan har däremot aldrig
uppdragits åt gymnasieskolan (Dir. 2007:8), vilket ger signaler om vilken
av skolformerna som är ägare av inkluderings- och exkluderingsproblematiken. Det här genomsyrar också det som sedan händer i skolan, vilket
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yttrar sig på flera olika sätt. Exempelvis är det gymnasieskolans verksamhet som sätter agendan, i de fall det förekommer någon gemensam agenda.
Vidare är det gymnasieskolans norm som uppfattas råda i skolformernas
gemensamma utrymmen. För att främja samverkan mellan skolformer har
tidigare studier synliggjort vikten av att involvera all personal (Göransson
et al., 2000; Karlsudd, 2002) och att formulera gemensamma mål och utgångspunkter (Göransson et al., 2000). Den här problematiken är också
nära förknippad med frågor som rör elevers attityder till varandra. I den
här studien har inte andra elevers attityder till eleverna i grund- och gymnasiesärskolan explicit studerats. Genom de erfarenheter som eleverna i
studien har av möten och relationer till andra har de här frågorna ändå
blivit belysta. I tidigare studier har attityder till elever som bedömts ha en
intellektuell funktionsnedsättning bland annat visat sig påverkas på ett
positivt sätt i en inkluderande verksamhet (Dolva et al., 2010; Georgiadi et
al., 2012). Andra studier har visat på att attityder är svåra att förändra
(Siperstein et al., 2007) och uttryck för positiva attityder visar sig inte alltid
genom faktisk handling (Manetti et al., 2001). Eleverna som ingår i den
här studien har erfarenheter av att ha blivit utsatta för kränkningar, antingen under sin tid i grundsärskolan eller under åren i gymnasiesärskolan,
vilket vittnar om andra elevers mindre positiva attityder till elever i särskolan. Detta bekräftar resultat från tidigare studier som visat på att elever i
både inkluderande och exkluderande skolmiljöer har erfarenheter av stigmatiserande behandling (Cooney et al., 2006). Vidare finns det elever som
känt sig utsatta av sina tidigare klasskamrater innan skolformsbytet, därför
att de uppfattats vara annorlunda. Det har visat sig att den typen av erfarenheter ofta delas av de elever vars erfarenheter av att vara elev i gymnasiesärskolan kännetecknas av framförallt trygghet. Den tryggheten bottnar i
betydelsefulla relationer med kamrater och personal i gymnasiesärskolan,
något de tidigare saknat i skolan. Elevers komplexa erfarenheter av att
vara elev i gymnasiesärskolan säger oss således inte bara något om den
skolformen, utan också något viktigt om den skolan som de lämnat. En
skola som inte alltid klarat av att fullfölja den del av uppdraget som utgår
från skolans värdegrund (Lgr11; Lpf94).

Reflektioner kring studiens genomförande
Genom att utgå från ett relativt interaktionistiskt perspektiv har ambitionen varit att göra en studie utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Det
har framförallt inneburit att erfarenheterna av att vara elev i gymnasiesärskolan har studerats genom att involvera flera analysnivåer (jämför
Gustavsson, 2004b). Elevers erfarenheter och upplevelser har varit den
centrala utgångspunkten men eftersom en ökad förståelse har eftersträvats
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har erfarenheterna satts in i ett större sammanhang genom att betydelsen
av faktorer på samhälls-, organisations- och gruppnivå, men även individnivå, involverats i analysen. De faktorer som knyter an till en individnivå
har emellertid inte handlat om elevers förmågor eller begränsningar utifrån
vad som kan betraktas som biologiskt givet. Det vill säga sådant som i ICF
termer kan refereras till som kroppsstrukturer och kroppsfunktioner (Socialstyrelsen, 2003). Snarare har det handlat om faktorer som omfattas inom
det som Layder (1997) beskriver som den psykobiografiska domänen,
såsom elevers självbild, tidigare livserfarenheter och upplevelser av känslor.
Genomgående i avhandlingen har jag tagit avstamp i de förutsättningar
som skolsystemets utformning och skolornas organisering ger upphov till
och betraktat detta som betydelsefulla förståelsegrunder till hur elever erfar
sin skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan. En följd av detta är att
de resultat som framträtt fokuserar på olika omgivningsfaktorers betydelse
för hur elevers erfarenheter yttrar sig. Om förståelsen för de resultat som
framträtt hade sökts i individbundna faktorer hade resultatet sannolikt sett
annorlunda ut. Som jag ser det hade ett sådant fokus varit svårförenligt
med ett miljörelativt synsätt. Framförallt som det hade inneburit att elevers
olika sätt att erfara sin skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan
hade förståtts utifrån elevers individuella förmågor alternativt bristande
förmågor att förstå och hantera skolsammanhangets förutsättningar. En
sådan utgångspunkt hade haft mer gemensamt med ett medicinskt synsätt
(se exempelvis Shakespeare, 2006) eller det som Emanuelsson, Persson och
Rosenqvist (2001) beskriver som det kategoriska perspektivet. Detta eftersom det hade betytt att exempelvis ett intellektuellt funktionshinder
främst hade setts som att det har sin grund i avvikelser som uppstår inom
individen (APA, 2000).
Enligt min övertygelse färgas alltid forskningsresultat av forskarens kunskapssyn och antaganden om världens beskaffenhet (jämför Danermark,
2005). Jag ansluter mig till tron om att involvera förförståelsen för det
fenomen som studeras under tolkningen och analysen och se den förståelsen som en viktig del i processen för genererandet av ny kunskap, i enlighet
med delar av den hermeneutiska traditionen (Kvale & Brinkmann, 2009;
Skott, 2004). Det har varit en ökad förståelse för elevers erfarenheter som
eftersträvats och som i min tolkning och analys har visat sig kännetecknas
av elevernas medvetenhet, trygghet och osäkerhet, vilket leder till olika
förhållningssätt som yttrar sig genom elevers uppgivenhet och beslutsamhet. Även om min förförståelse liksom utgångspunkten i det relativa interaktionistiska perspektivet har haft betydelse för den analys som gjorts har
inte den inledande analysen styrts av någon deskriptiv teori, då det är först
i det avslutande analyssteget som förståelsen för de resultat som framträtt
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fördjupats med stöd i domänteorin (Layder, 1997). På så sätt kan forskningsansatsen beskrivas som induktivt tolkande. I den domänteoretiska
analysen har förståelsegrunder till elevers erfarenheter av att vara elev i
gymnasiesärskolan sökts med stöd i olika inverkande faktorer. Det har
handlat om det som, inom kritisk realism, beskrivs som sociala mekanismer. Enligt ett kritiskt realistiskt perspektiv kan ett fenomen vara producerat alternativt påverkat av sociala mekanismer (Danermark, 2001). Som
jag ser det är kategoriseringen ”elev i gymnasiesärskolan” en produkt av
skolsystemets utformning. Elevers erfarenheter av denna kategorisering
påverkas i sin tur av sociala strukturer och relationer till andra (jämför
Layder, 1997). Kanske vore det mer riktigt att beskriva den förståelse som
framträtt, i såväl den inledande som i den domänteoretiska analysen, som
bred snarare än djup. Genom att ta stöd i en teori som koncentrerar sig på
enbart en analysnivå hade eventuellt en djupare förståelse på antingen en
mikro eller makronivå kunnat synliggöras. Det hade emellertid inneburit
att delar av de förståelsegrunder som nu har framträtt på olika nivåer hade
förbisetts.
Den breda kunskap och förståelse som studien genererat grundar sig i
studiens omfattande empiri. De återkommande besöken på skolorna liksom upprepade intervjuer med eleverna har varit viktiga förutsättningar för
att kunna uppfylla studiens syfte. Samtidigt kan det inte bortses ifrån att
mängden av empirisk data delvis har varit en komplicerande omständighet,
som krävt viss prioritering. Datainsamlingen inleddes med den rikstäckande enkäten eftersom det saknats en övergripande bild av hur gymnasiesärskolans verksamhet organiseras. Den statistik som fanns gällande elever
mottagna i gymnasiesärskolan som fick delar eller i princip hela sin utbildning inom gymnasieskolan gav också olika besked (Skolverket, 2009a,
2009b). I jämförelse med elever i grundsärskolan var siffrorna trots allt
entydiga. I en sådan jämförelse var det tydligt att det var en liten andel
elever i gymnasiesärskolan som fick sin undervisning i inkluderande former. Syftet med enkäten var att undersöka den variation av lösningar som
förekommer och att fungera som en viktig utgångspunkt inför urvalet av
skolor till den kvalitativa datainsamlingen. Initialt fanns det en ambition
om att på sikt utveckla den kvantitativa analysen, efter att den kvalitativa
datainsamlingen påbörjats. Detta kom dock att bli en fråga om prioriteringar då de kvalitativa analyserna tog mycket tid i anspråk. En följd av
detta är att det stannat vid en grundläggande kvantitativ analys. Istället för
att utveckla den analysen, för att eventuellt fördjupa förståelsen för de
resultat som framträdde med hjälp av kvantitativa mått, valde jag att relatera elevernas erfarenheter av skolvardagen till delar av de resultat som
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framträtt i enkäten. En prioritering som jag menar ligger i linje med studiens övergripande syfte som fokuserar elevernas erfarenheter.
På samtliga skolor har det pågått diskussioner om vilka elever som bör
vara, respektive är, mottagna i skolformen. Personal på alla fem skolorna
har gett uttryck för farhågor om att det finns elever på deras respektive
skolor som inte borde vara mottagna i gymnasiesärskolan. Även bland
elever har det förekommit diskussioner och många elever har gett uttryck
för en medvetenhet om den subjektivitet som testsituationer och kategoriseringar innefattar. Den höga grad av medvetenhet kring den här problematiken och det faktum att de här frågorna diskuterats i den grad som de
har gjort måste förstås i relation till den samtida händelseutveckling och
offentliga diskussion som Skolinspektionens granskningar och rapporter
gett upphov till (Skolinspektionen, 2011a, 2011b). Delar av de resultat
som framträdde i enkäten visade på uppfattningar om att elevgruppen
förändrats över tid. Framförallt genom att elever uppfattats vara på en
högre nivå socialt och kunskapsmässigt i jämförelse med elever som tidigare blivit mottagna i skolformen. Som en följd av Skolinspektionens kritik
är det sannolikt att det resultatet inte skulle bekräftats om rektorer fått den
frågan idag. Detta eftersom medvetenheten generellt har ökat om de felaktigheter som tidigare har begåtts i samband med att elever mottagits i
särskolan. Uppmärksamheten kring bristfälliga utredningar och elever som
blivit mottagna på felaktiga grunder har varit påtaglig under den tid som
datainsamlingen pågick på skolorna, inte minst i media. Flera gånger när
jag befunnit mig på skolorna har det rapporterats om den här problematiken i nyhetsinslag som eleverna sett under lektionstid. Detta har mest troligt haft betydelse för att medvetenheten kring särskoletillhörighetens innebörd och betydelse för elevers nutida och framtida möjligheter och begränsningar varit så utbredd bland eleverna. För de elever som känt tvivel
kring den egna skolformstillhörigheten sedan tidigare kan uppmärksamheten gällande den här problematiken ha fungerat som en bekräftelse på
att felaktigheter kan begås, därmed kan det också gälla för dem.
När det gäller elevers medvetenhet kring skolformstillhörighetens stigmatiserande innebörd måste detta emellertid främst förstås utifrån de erfarenheter som elever gjort genom åren i mötet med andra. I tidigare forskning har den insikt som råder, bland personer som bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning, angående det stigma som är förenat med funktionsnedsättningen synliggjorts (Jahoda et al., 2010). Något som speglas i
den här studien genom elevers avståndstagande till den formella begreppsanvändning som kan relateras till skolformen och funktionsnedsättningen.
Under tiden för datainsamlingen har det förekommit en dialog med personalen på skolorna kring delar av de resultat som framträtt. Vidare har en
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del resultat presenterats och diskuterats med personal vid andra skolor. De
samtalen har ofta resulterat i bekräftelse i form av hög igenkänningsfaktor.
Det finns emellertid också exempel på personal som gett uttryck för att de
tycker att jag borde utöka min undersökning och inkludera fler skolor.
Framförallt som de menat att det på deras skolor förekommer ytterligare
exempel på alternativa lösningar. Till exempel har någon beskrivit hur de
arbetar i ett mycket nära samarbete med, och med samma upplägg som,
gymnasieskolans respektive yrkesprogram på deras skola. Det här bekräftar egentligen två saker, för det första innebär den höga igenkänningsfaktorn som beskrivits en slags validering av de resultat som framträtt. För det
andra bekräftas min kunskapssyn som innebär att det inte är fråga om att
presentera några absoluta sanningar. Inte heller utger jag mig för att ge en
fullständig bild som täcker in den totala variationen av utformning och
organisering samt de erfarenheter som detta ger upphov till. Det kan dock
med säkerhet sägas att de resultat som framträder visar på skolformens
komplexitet.

Fortsatt forskning om gymnasiesärskolans verksamhet och elever
I den här studien har resultaten som framträtt bekräftat tidigare kunskap,
till exempel i form av den utbredda omsorg om eleverna som råder inom
gymnasiesärskolan. Förståelsen för hur det kan erfaras att vara elev i gymnasiesärskolan har också fördjupats genom att studien bidragit med en del
ny kunskap. Exempelvis gällande kopplingen mellan elevers syn på utbildningen och skolors olika sätt att organisera undervisningen liksom betydelsen av elevers tidigare skolerfarenheter och könsrelaterade skillnader. Den
kunskap som genererats har också väckt nya frågor. En viktig fråga knyter
an till de skillnader som råder mellan skolors olika sätt att organisera verksamheten. På några av skolorna har både personal och elever gett uttryck
för en uppfattning om att utökad praktik ökar möjligheterna till att
komma in på arbetsmarknaden efter skolans slut. Det saknas studier som
kan ge svar på vilken faktisk betydelse den typen av alternativa lösningar
har för eleverna i deras framtida vuxenliv. Det här är viktig kunskap av
flera skäl. Både därför att det är betydelsefullt att öka kunskapen om i
vilken utsträckning detta kan bekräftas, men också för vilka elever detta i
så fall gäller. Kan det exempelvis sättas i samband med något eller några
specifika program i gymnasiesärskolan? I den här studien har utökad praktik företrädesvis gällt för manliga elever. Frågan är om det förekommer
könsrelaterade skillnader generellt i riket. I skolsammanhang har det uppmärksammats att pojkar missgynnas i betygssättningen därför att inte enbart måluppfyllelse premieras utan även beteende och uppträdande i skolan (Rosander, 2013; Wahlgren, 2009). I den här studien har inte några
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mönster framträtt som skulle kunna bekräfta att manliga elever missgynnas
i den utbildning som bedrivs i gymnasiesärskolan, snarare tvärtom. För
elever som har sin skolbakgrund i gymnasiesärskolan är det inte säkert att
jämförelser mellan skolresultat och betyg är av störst relevans. Däremot
skulle jämförelser mellan elevers möjligheter att komma in på arbetsmarknaden kunna ge vissa indikationer om i vilken utsträckning det råder könsrelaterade skillnader, som knyter an till elevers utbildning i gymnasiesärskolan. Även ur andra perspektiv är det av intresse att studera hur det
går i vuxenlivet för dem som har sin skolbakgrund i gymnasiesärskolan i
fråga om möjligheter i arbetslivet, liksom andra realiserade mål och önskningar. I den här studien har resultaten visat på att elevers erfarenheter och
upplevelser av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan delvis skiljer
sig åt. Frågan är vilken betydelse elevers inställning och förhållningssätt till
skolformstillhörigheten har för deras liv efter skolan. På vilket sätt har
exempelvis elevers beslutsamma förhållningssätt betydelse för hur deras
vuxenliv utvecklar sig? Innebär det att de realiserar sina mål om att leva ett
liv som alla andra, eller revideras målen efter de förutsättningar som råder?
Eller riskerar ett beslutsamt förhållningssätt att leda till ett ökat utanförskap i samhället för vissa, som en följd av deras starka avstånd till den
tidigare skolformstillhörigheten, och därmed också eventuella stödinsatser i
vuxenlivet?
Gymnasiesärskolan genomgår en reformering som innebär stora förändringar gällande både programstruktur, bedömning och betygssättning.
Avsikten med de förändringar som genomförs är bland annat att öka anpassningen till den nya gymnasieskolan och därmed öka möjligheterna till
samverkan mellan skolformerna men också öka flexibiliteten och elevers
valmöjligheter (Prop. 2011/12:50). Vilken överensstämmelse som råder
mellan de politiska intentionerna och elevers erfarenheter av skolvardagen
kommer på sikt att bli ett angeläget forskningsområde. I framtiden är det
också av vikt att studera personalens syn på undervisningen i särskolan.
Framförallt i förhållande till deras syn på de elever som de möter, liksom
de förutsättningar som styrdokumentens utformning och innebörd ger
upphov till.
Avslutningsvis är den händelseutveckling som blivit en följd av Skolinspektionens (2011a, 2011b) kritik en viktig grund till framtida studier. I
kontakt med rektorer har de beskrivit hur en del av de elever som tidigare
gjort störst motstånd mot skolformstillhörigheten nu blivit utskrivna från
särskolan. Detta eftersom en nygjord utredning visat att de inte tillhör
elevgruppen. Därmed har också eleverna fått bekräftelse på att de haft rätt
i sina tvivel gällande deras mottagande i grund- och gymnasiesärskolan.
Hur ska det förstås i förhållande till eleverna som ingår i den här studien?

270

I THERÉSE MINEUR Skolformens komplexitet

Kanske finns det fler exempel bland de här eleverna som inte hade bedömts
ha en intellektuell funktionsnedsättning om en sådan utredning hade gjorts
nu. Under den tid jag genomfört datainsamlingen på skolorna är det nästan
uteslutande manliga elever som genomgått nya testsituationer, men det är
framförallt kvinnliga elever som visat sitt motstånd mot skolformstillhörigheten. För de, uteslutande manliga, elever som har fått bekräftat att de
inte i juridisk mening ska tillhöra särskolan har testresultaten fungerat som
en bekräftelse på deras ”normalitet”, vilket haft ett positivt inflytande över
deras självförtroende. Det har emellertid också gett upphov till känslor av
mer splittrad karaktär, främst genom att en känsla av ovisshet infinner sig.
Känslor som kommer sig av att delar av det skyddsnät som eleverna tidigare fått klart för sig ska fungera runt dem i övergången mellan skolliv och
vuxenliv riskerar att försämras eller utebli helt. Vilket ansvar samhället tar
för att stötta dessa unga vuxna, liksom vilken betydelse den här händelseutvecklingen har för individer och samhälle är viktiga forskningsfrågor för
framtiden.
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English summary
Introduction
The Swedish educational system is made up of parallel types of schools,
among them compulsory and upper secondary school for pupils with intellectual disability78. The reason given for pupils being placed in one of these
types of school is that they have not been judged capable of attaining educational targets set for compulsory or upper secondary schools “as they
have an intellectual disability” (SFS 2010:800, 7 kap. 5 §). Special schools
have often been described as a way of ensuring resource allocation for
certain pupils (SOU 1991:30). At the same time, the vision of one school
for all goes way back in Swedish educational policies (SOU 1948:27), and
the education act (SFS 2010:800) clearly describes that schools shall take
differences in pupils’ abilities into account, and to compensate for and
provide educational support for them. With this as a tenet, criticism has
also been levelled at special schools. Such criticism has mainly claimed that
special schools risk segregating pupils and that this is not consistent with
inclusive education (Emanuelsson, 1997; Tideman, 2000). The educational
work carried out in special schools has been the subject of previous studies
to establish where the value of special actually lies (Berthén, 2007). In addition, educational practices have been studied from the conditions available for pupil participation (Östlund, 2012). In other research contexts
teachers (Blom, 2003) and parents (Tideman, 2000) have shared their
views and their experiences. There have also been studies where pupils’
voices have been most prominent, focusing mainly on their experiences of
participation and identity (Frithiof, 2007; Molin, 2004; Nordström, 2002;
Szönyi, 2005).
There is no sufficient knowledge of how upper secondary special schools
are organised and run; nor is there sufficient knowledge of pupils’ everyday
experience of upper secondary special schools. Attending upper secondary
special schools means that pupils are formally categorised as belonging to
this type of school and consequently as being a certain type of pupil.
Greater knowledge and understanding of pupils’ own experiences increase
opportunities to create conditions in school which are pupil-centred in
their perspective. As this thesis is written within the research field of disability research, this first-person perspective relating to the significance of
categorisation and its consequences is particularly relevant.
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In Swedish referred to as ”särskola”, in this text referred to as special schools.
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Aim of the study
The overall purpose of this study is to increase awareness of special-school
pupils’ experiences of everyday life and sense of belonging in upper secondary special schools, in relation to how teaching is organised. The main
focus is to increase knowledge and understanding of pupils’ experiences of
community and how they are treated. It also examines the importance of a
connection to a certain type of school in the development of a pupil’s
knowledge base and sense of identity, as well as how important this is for
the opportunities and limitations they face at school and in adulthood. As
there is insufficient knowledge about how upper secondary special programmes are organised and run, an additional aim of this study is to increase the knowledge of how teaching is built up and what it covers.

Theoretical framework
This study draws on the relative interactionist perspective. This is a perspective which focuses on the relative environmental approach when it
comes to defining disability. What is most salient for this perspective is that
disability cannot be studied as an individual-based medical shortcoming,
but has to be understood in the light of the interaction between the individual and the conditions surrounding them (Söder, 1982). The relative
interactional perspective makes it possible to adopt a research approach
where different levels of analysis are included. This creates opportunities to
achieve an understanding of the different shaping processes which lead to
functional limitation and its potential consequences, such as alienation and
discrimination (Gustavsson, 2004b). In this study, a basis in a relative interactional perspective means that understanding of pupils’ experiences of
attending upper secondary special school is what is sought after. This is
done in the relationship between individual and environmental factors
through an inductively interpretative approach. In the final stage of analysis pupils’ experiences are placed into a theoretical context by being anchored in Layder’s (1997) social domain theory. Four social domains constitute the foundation of this theory. The different domains are 1) the domain of contextual resources which focuses allocation of power and resources on a society-wide basis. 2) the domain of social settings, which
consists of the immediate surroundings in which activities take place 3) the
domain of situated activity, which have specific encounters and interactions between people as their focus, and finally 4) the domain of psychobiography, which builds on the individual’s unique life history, through previous experience, feelings and sense of identity.
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Method
A quantitative data collection method has been used to achieve greater
knowledge of the different ways available for organising teaching in upper
secondary special schools. A nationwide web-based survey was sent out to
headteachers in upper secondary special schools during the 2008/2009
school year. The survey was sent to 252 headteachers and the response rate
was 72 % (n=182). The questionnaire is descriptive and focuses primarily
on mapping the different ways of organising teaching which can be identified for pupils who attend upper secondary special schools. The analyses
have mainly consisted of univariate and bivariate analyses (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2012).
The quantitative data collection was followed by qualitative data collection. Selection of the five schools which constitute the qualitative data collection was done on the basis of the survey results. The goal was to find
schools which, together, reflect the variation in teaching set-ups contained
in the survey. The schools differ in size and number of pupils. Four of the
schools are state-run and the fifth is a voluntary aided school. The interview and observation periods were concentrated in the 2010 and 2011
spring terms. The schools were visited on 70 days in total and 26 pupils
were interviewed; 14 female and 12 male. The majority of the pupils were
interviewed twice. Observations have mainly served as a starting point for
the interviews. They have also been important opportunities for building
up relationships with the pupils. Situations, during the observations, have
also created a basis for the formulation of some interview questions.
Hermeneutics has been used during the analysis which builds on the two
main research areas of ”Our school” and ”Attending a special school”.
The analysis has evolved in stages and has gone from the experience-based
to exceeded experience, through an increasing level of abstraction. The
results which have emerged have also been studied in relation to previous
research (Gustavsson, 2000a), and in the final stage of analysis results have
been placed in a domain-theoretical context (Layder, 1997), to increase
even further the knowledge of pupils’ experiences.

Main results
How upper secondary special schools are organised and run
From the answers in the survey it appears that the majority of pupils are
taught in special classes along with other pupils who attend upper secondary special schools. However some pupils at upper secondary special
schools are provided with alternative teaching approaches such as being
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taught along with upper secondary mainstream school pupils or longer
work experience. The underlying factors behind different teaching solutions can best be described as a compromise between the prerequisites,
capabilities and wishes of the school and the pupils.
In the schools which are part of the qualitative data collection there are
different teaching approaches in different schools but also for different
pupils in the same school. In general, different ways of organising teaching,
such as longer work experiences, are of importance for pupils’ attitudes to
schoolwork, their view of what knowledge is and their potential future
employment. It is a question of pupils’ well-being and community at school
but also of the degree of contact, interaction and relationships they have
with upper secondary school pupils. Those pupils who are mainly taught
through work experience demonstrate an attitude to their school’s teaching
initiatives which is characterised by the importance given to such work
experience. This is the type of knowledge they claim is important for the
future, which corresponds to the message the school clearly communicates.
Pupils express the belief that their chances of future employment are greater as a result of the work experience network contacts they have made.
Furthermore, it is an acknowledgement that they are able, which is seen as
an affirmation of self. For those pupils who are given the opportunity to
take courses and eventually get grades from grade nine and/or upper secondary mainstream schools A courses in core subjects, this opportunity can
have a similar positive effect. It can also be the basis of increased selfconfidence, as pupils are given confirmation that their abilities are comparable to those of pupils who do not attend special schools.
Several headteachers claim that there is more required of pupils today
compared to several years ago. Higher requirements are not often confirmed by pupils. At the same time, headteachers describe a changed pupil
profile; pupils are often judged to have higher levels of knowledge compared to pupils previously placed in upper secondary special schools. The
demands and expectations placed on pupils might still be too low in relation to pupils’ abilities. The similarities between the schools in the question
of working methods have become apparent through similar assignments in
theoretical subjects. The purpose of many of the assignments is not clear to
pupils, which means that pupils cannot see the point of some parts of their
schoolwork. Their everyday experience of school, as well as their motivation and behaviour, are associated with relationships with staff at their
school; for many this means close connections over and above formal pupil-teacher relationships.
A majority of headteachers claim that increased collaboration with upper secondary mainstream schools is an important development for the

276

I THERÉSE MINEUR Skolformens komplexitet

future, as it may be a source of fruitful interaction and increased opportunities for pupils at upper secondary special schools. The results show that
opportunities for collaboration between different types of schools vary
depending on how the schools are run and where they are located. It has
not been possible to link the different ways schools are organised and run
to pupils’ attitudes to being placed in a particular type of school. Nevertheless, pupils' experiences of attending upper secondary special school have
proved to have an effect on events, sometimes conflicts, which take place at
school. Pupils’ negative attitudes have generally left their mark on everyday
schooling and have thereby had an effect on other pupils. Staff members’
sensitivity to a pupil’s negative attitude has proved to be significant in
much the same way as teacher affirmation has affected pupils in cases
where they have felt themselves unfairly treated. Staff members’ care and
sensitivity have meant that pupils have not distanced themselves from their
school.

Being a pupil at an upper secondary special school
Analysis of the main research area “Attending an upper secondary special
school” produced five comprehensive concepts which together provide a
basis for how pupils’ experiences of a sense of belonging to upper secondary special manifest themselves. The first three concepts, awareness, confidence and uncertainty deal with what characterises pupils’ experiences of
what a certain type of school means for the development of their
knowledge and identity, as well as their opportunities in life and relationships with others. The picture which comes across shows that pupils are
aware of individual and environmental factors which may be related to
their schooling situation. The prevailing factors are the basis of pupils’
confidence but also of their feelings of uncertainty. This means that it is
not simply a case of some pupils feeling confident while others feel uncertain. The two remaining concepts, dejection and determination, are of a
different nature and describe instead the approach pupils adopt towards
the type of school they attend to on the basis of their experiences.
Even if pupils’ experiences are not exclusively characterised by awareness, confidence or uncertainty the results of the study show that one of
them will prevail over the others. This does not mean that pupils can be
sorted into three different “types” of pupil who behave in a specific way as
individuals. On the other hand, there are a numbers of variables which link
them and which are basic to the fact that their experiences of attending
upper secondary special schools manifest themselves as they do.
In the majority of pupils their experiences manifest themselves in their
awareness, which is the foundation for how they experience confidence as

THERÉSE MINEUR

Skolformens komplexitet I 277

well as uncertainty. It is mainly these pupils who describe the importance
of several combined factors, both individual and environmental. Although
they realise that several factors are at play, these pupils often find it easier
to describe the difficulties they face rather than their own abilities when it
comes to school-related knowledge. This is understandable from the perspective of their own awareness of how their abilities compare to those of
pupils in upper secondary mainstream schools. Even though adjustments to
demands and expectations may mean that the school-related difficulties
they experience are reduced or even disappear, leaving them with an increased sense of confidence, it may also give rise to feelings of uncertainty.
This is mainly due to the fact that pupils are unsure of how great their
strengths are in comparison to other pupils.
Pupils’ awareness of the fact that their grades are not as “valuable” in
relation to the grades given in upper secondary mainstream schools leads
to a lack of motivation for schoolwork. Pupils having future educational
targets they claim they cannot attain by attending upper secondary special
school leads to a situation where their efforts are not considered of any
worth. This may sometimes result in a sense of dejection regarding schoolwork. However for these pupils determination generally appears to prevail
over a more dejected approach. This is true of both male and female pupils, but is mainly true of male pupils. What unite these pupils and what
constitute important tenets for their experiences to manifest themselves as
they do are the following conditions:
• They all have experience of being able to influence a situation
which they wanted to change.
• They all have experience of others showing them sensitivity and understanding when they have felt themselves the objects of injustice
or prejudice.
• Irrespective of whether pupils distance themselves from upper secondary special school, or whether they feel it is an acceptable or a
positive educational solution for them, they all have very good relationships with their teachers.
Where pupils’ experiences are mainly characterised by their feeling confident, they feel that upper secondary special school is the best alternative
for them. Their experiences can be best understood from the perspective of
the great sense of well-being they feel when at school. It is grounded in
their experience of needs-based teaching, which gives them confidence as
they are not exposed to any insurmountable demands on them. This means
in part that they enjoy increased self-confidence as they feel they are capable in relation to the demands placed on them. The self-confidence this
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type of schools provides many of these pupils with is in contrast with the
uncertainty they feel in relation to pupils who do not attend upper secondary special schools. The consequence of this is that these pupils have a
strong physical connection to upper secondary special school, in the premises they are housed in, as well as a social one in that they associate with
others who attend upper secondary special school.
These pupils’ approach to their schooling situation is not as obvious, in
terms of dejection or determination, as for other pupils. It generally appears to be a consequence of the fact that they do not have a desire to
change their situation. It is seen to an equal extent in both male and female
pupils. The following conditions form the basis of understanding for their
experiences being expressed as they are:
• Either these pupils have no other experience of any other type of
school or they have earlier negative experience of compulsory
school.
• All the pupils who have previously attended compulsory school
have experience of being bullied or verbally abused by other pupils.
• Attending special schools is felt to be the basis of pupils feeling that
they are part of a social community.
• They all have good relationships with members of staff at school
who are described as people who are important to them.
Pupils whose experiences are dominated by uncertainty say they want to
belong to upper secondary schools rather than to upper secondary special
school. However, it is also seen as difficult to collaborate with upper secondary school pupils. This is based partly on the fact that they do not want
other pupils to know what type of school they attend, mainly because they
cannot, themselves, identify with that role, but also because they are unsure how it will affect others’ view and treatment of them. These pupils feel
exposed as a direct result of attending an upper secondary special school,
rather than as a consequence of what they are like as individuals.
The approach these pupils adopt is often one of dejection. They are unsure about what opportunities they have to make a difference in their
school situation, which means that they do not often think that it is even
worth trying. The low expectations others have of them mean that they do
not feel there is any point in making an effort. In addition, belonging to
upper secondary special schools gives rise to a feeling of uncertainty connected to the transition from school life to adult life. Like many of the
other pupils, these pupils are unsure whether a future employer could consider taking on young adults who have an upper secondary special school
background. Among those pupils whose experiences are mainly marked by
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uncertainty it is when they talk about their future that their determination
becomes apparent. It is a matter of being determined to put time at special
school behind you once school has finished and keeping it secret or blocking it out. This is to prevent their school background affecting future relationships or opportunities in different contexts. What these pupils have in
common is that they are all female and are also connected by the following
shared experiences:
• These pupils feel that they have not had an opportunity to influence
their situation, mainly regarding the type of school they attended.
• They all have experience of spending many years in compulsory
school where they have enjoyed themselves and had friends.
• They all feel that they have not had the support from school which
was promised them when they had to change type of school.
• They rarely have close relationships with members of staff at
school.
To sum up, it should be made clear that pupils can adopt the same approach even though they have had different experiences. A pupil’s determination can, for example, be a consequence of their frustration about attending this type of school. For other pupils it might instead be a result of
being taught in a special school, as they feel that conditions there have
increased their belief in their own abilities.

Being a pupil in an upper secondary special school from a domaintheoretical perspective
In a domain-theoretical analysis there has been greater understanding for
the importance pupils’ previous experience of school has had for how their
experiences of being pupils in an upper secondary special school manifest
themselves. Power-based factors have proved to be fundamental in a deeper understanding of pupils’ experiences. It is mainly a question of the power structures which have their foundation in society’s dominant stance,
from a contextual resource level (Layder, 1997). It has effects on the prevailing differences regarding how pupils exercise their individual powers.
Male pupils have been able to influence and change their situation to a
greater degree than female pupils. Apparent differences between male and
female pupils’ experiences may also be seen from gender-related expectations and how staff members have treated them. In addition, power is associated with the dominant views on intellectual disability. Based on the
differences between the different types of schools pupils feel that they are
regarded as different, and are not valued to the same degree as other pupils. This affects their self-image and how they behave. Nevertheless, the
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differences between how types of schools are run mean that pupils at upper
secondary special school feel that they can exercise some influence over
their own situation. An example is attending school as much as they themselves want as teachers have no instruments of power to counteract this.
Even staff members at the schools appear to consider external boundaries
as negotiable. This is seen in the different priorities made in relation to
guidelines set out in policy documents. This, together with the culture
which prevails at each school, produces different conditions at specific
schools. According to domain theory (Layder, 1997) the prevailing culture
is also influenced by the actors who are within it, which means that pupils,
and staff members’, attitudes to teaching and to each other colours that
culture. A care-giving culture manifests itself, which is connected to the
special schools discourse and to the particular culture which unites upper
secondary special schools. Pupils’ previous school experiences are also of
importance for what happens in situated activities. This in turn affects how
relationships with others are viewed and how they develop. The views
pupils come across which are coloured by society’s power structures also
affect their self-image. This is particularly apparent depending on whether
pupils lack or have experience of being affirmed by others as people of
value.

Concluding discussion
The aim of this study has been to increase understanding of pupils’ experiences of everyday life and sense of belonging in upper secondary special
schools, in relation to how teaching is organised and run. The results show
that a majority of all pupils at upper secondary special schools are taught
in traditional upper secondary special school classes. There is some variation where pupils are taught together with upper secondary school pupils,
while others are mainly taught through work experience. The way teaching
is organised affects the contents of the teaching by focusing on practical
skills as opposed to theoretical knowledge. This in turn is important for
how pupils experience everyday school life and how their skills develop.
Different ways of organising teaching have not proved to have a clear connection to pupils’ sense of belonging in this particular type of school. Pupils’ previous school experiences, as well as their experience of the expectations other have of them and how they are treated, weigh heaviest in how
pupils feel about attending a particular type of school. What mainly characterises the results shown is that it is not possible to describe the experience of being a pupil at an upper secondary special school in a simple fashion. Rather, the complexity this type of school is associated with has become apparent.
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The different ways upper secondary special schools are organised and run
and their particular culture
An important conclusion of the study is that the way teaching in upper
secondary special school is organised varies between different schools while
there are similarities which can be described as a particular culture. In addition, a gender-related pattern has emerged.
It has been established that there are pupils with experiences of adjustments made in their school environment based on their wishes at all five
schools, irrespective of other aspects of how the schools are run. However
the results also show that there are tendencies which mean that different
solutions are often an alternative offered to male pupils. The different expectations teachers have of male and female pupils are not unique to upper
secondary special schools (e.g. Wahlgren, 2009), but programme structure
in upper secondary special schools is different from that of upper secondary schools. This structure runs the risk of affecting male and female pupils’ separate opportunities at school and in society (cf. Layder, 1997).
How important this actually is for pupils’ chances of finding employment
needs to be studied further in future research.
Based on the resource premises prevailing in upper secondary special
schools, the opportunities for creating local teaching solutions should be
relatively great. The results from earlier studies and reviews have nevertheless shown that there are many similarities in compulsory and upper secondary special schools (Blom, 2003; Berthén, 2007; Frithiof, 2007; Molin,
2004; Nordström, 2002; Reichenberg, 2012; Skolinspektionen, 2010;
Skolverket, 2001a, 2002a; SOU 2004:98; SOU 2011:8; Szönyi, 2005). The
particular culture which I claim prevails in upper secondary special schools
is initially about what is highlighted by an “us” in relation to the actors in
other types of school. It is characterised by staff at upper secondary special
schools making pupils part of a close relationship and vice versa, which
partly erases the boundaries which are often found in schools. It is in this
context that the oft-noted, but much-criticised, focus on care-giving makes
an entrance. Supported by pupils’ experiences it is important that we do
not criticise this approach without due reflection (cf. Östlund, 2012). The
consideration staff members show pupils sends them important signals that
they are people of value. The culture at upper secondary special schools is
also characterised by a common desire for school to be a place associated
with well-being. This seems to be a high priority which also includes pupils
who are resistant to identifying with this type of school; over time it also
results in a somewhat altered attitude or at least in some form of acceptance (cf. Molin, 2004, 2008). Despite schools’ specific frameworks and
conditions they are joined in the way they shape the contents of the teach-
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ing. For example, the same, or similar, elements have appeared in the theoretical teaching at all schools. One argument for this might be that routine
and familiar elements in school practices instil pupils with an important
feeling of confidence. This argument does not, however, hold true for all
pupils at upper secondary special schools. It is difficult to find any solid
arguments that quizzes are, for example, a teaching method which optimises pupils’ skills development, but that is not their principal reason they are
used. It is rather that upper secondary special school culture includes easy
activities which are not considered too demanding. This can be related to
focusing on pupil well-being, which is part of teacher care-giving. Caregiving which means that pupils should not be overly exposed to challenges
which might lead to failure. Criticism from pupils is rarely directed towards staff. Instead, it is directed towards the way the school system has
been built up, which means that education at upper secondary special
schools is not equal to other programmes at upper secondary school. Consequently, it is felt to be of less value, which can be said to be embedded in
the system. This is important for the prevailing culture and affects expectations of staff and pupils as well as the ways the school is organised and
run.

The importance a type of school has for how disability is constructed
Another conclusion is that pupil’s previous experiences of school and the
way they have experienced interactions and relationships with others at
school are important for how pupils’ experiences of being pupils at upper
secondary special schools manifest themselves. Belonging to this type of
school means that perceived difficulties and constraints are both reduced
and constructed.
It is important to highlight that pupils’ experiences say something about
how disability is constructed in interactions with the immediate environment. A belonging to upper secondary special school might mean that,
because of adjustments made, pupils may not feel they have difficulties or
disabilities in a school context. Being classified as an “upper secondary
special school” pupil may, however, result in pupils feeling some kind of
barrier in relationships with others. The sense of belonging to a certain
type of school emphasises a feeling of “otherness” in relation to other pupils. This feeling is often confirmed through the way other behave and the
prejudices they hold. The way someone is treated at upper secondary special school can therefore mean that disability is reduced or built up.
The previous increases in pupil numbers attending upper secondary special schools, and the generally increasing diagnostic trend we see, have
consequences on different levels. On social and organisation levels the re-
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sult is seen, for example, in how different groups are weighed against each
other when resources are allocated. In addition, it is of importance to prevailing attitudes, which vary over time (Tideman, 2000) as to what is normal and what is not. The social consequences also have effect on individuals. A much-noticed set of problems is connected to the limited future opportunities individuals may face as a result of the fact that they have received their education at upper secondary special school (Skolinspektionen,
2011a, 2011b). This set of problems is also reflected in pupils’ experiences
and in their determination. The majority of pupils feel that conditions related to attending upper secondary special school may bring some benefits
in their current school situation. In a wider context and from a longer-term
perspective this is, however, seen as a drawback both in relation to how it
affects their relationships with other people and in relation to how they
view their opportunities in social and work situations. During visits to the
schools it has transpired that different municipalities interpret legislation,
relating to support initiatives for pupils to get into the labour force, in
different ways. This is something which exacerbates problems as it means
that opportunities in work situations for young people with an upper secondary special school background will partly be decided by where in the
country they live.

The different ways a type of school is run has implications for school
practices
A third and final conclusion is that the different ways schools organise and
run teaching is important for pupils’ attitudes to schoolwork, and for their
own skills development and their opportunities in the labour force. The
way teaching is organised is also important for pupils’ well-being and
community at school as well as for their experiences of contact, collaboration and relationships with other upper secondary school pupils.
The Education act makes it clear that needs-based teaching at upper
secondary school should provide pupils a good foundation for both work
and further education. Teaching should also be a foundation for pupils’
personal development and active participation in civic life. Teaching should
be performed in such a way that it promotes a sense of community and
develops pupils’ ability both to acquire in-depth knowledge and apply it
(SFS 2010:800, 18 kap. 2 §). The picture of teaching which emerges from
pupils’ experiences is narrower. The fact that teaching in upper secondary
special schools is supposed to be the foundation for further education is
not viewed as realistic by the majority of pupils in the study.
Drawing on pupils’ experiences and with the teaching aims set out in the
Education act a number of implications arise for school practices. The
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school is responsible for making it clear to pupils what the purpose of their
education is, what they are supposed to learn, why they are set certain
assignments and what they need to do to pass their courses. For some time
criticism has been made of the lack of clarity in the information pupils and
parents are given when a place in upper secondary special school is allocated (Skolinspektionen, 2011b; Skolverket 2002). According to the Education act one important part in upper secondary special school is to promote
a sense of community (SFS 2010:800, 18 kap. 2 §). Whether a sense of
community refers to a sense of community within that type of school or to
society in general is not made clear. Pupils’ experiences often indicate a
sense of community within this type of school. In this way schools achieve
part of their mission, but the stronger the sense of community within this
type of school the greater the alienation from staff and pupils in other
types of schools. Upper secondary special schools are now being reformed
which means a number of changes. The intension of the changes being
made are to increase the degree of adapting to the new type of upper secondary schools, thereby increasing the possibilities of collaboration between the different types of schools (Prop. 2011/12:50). How political
intentions correspond to pupils’ everyday school experiences will, in time,
become a compelling field of research.
The promotion of a sense of community can be understood in relation
to education’s basic values. They show that society’s fundamental democratic values such as “the inviolability of human life, the freedom and privacy of the individual, the equal rights of all people, equality between men
and women, and solidarity with the weak and the vulnerable” (Lgrsä11, s.
7) are to permeate and be conveyed in all education. Part of a school’s
mission is to promote understanding of others and counteract all forms of
discrimination and intolerance. This indicates that the purpose of education is to foster a sense of community (SFS 2010:800 18 kap. 2 §) which
transcends the boundaries presented by different types of schools. Against
the background of pupils’ experiences of treatment by others and of others’
attitudes towards them this would appear to be a discussion which should
involve the work done in compulsory and upper secondary schools and the
responsibility they have for these issues. Pupils’ complex experiences of
upper secondary special school do not only say something about this type
of school, but also something about the school they previously attended.
One which was not always able to fulfil its commitment as set out in education’s basic values (Lgr11; Lpf94).

THERÉSE MINEUR

Skolformens komplexitet I 285

Referenser
Alvesson, M., & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur.
American Association on Intellectual and Developmental Disabilities
(AAIDD) (2010). Intellectual Disability: Definition, Classification, and
systems of Supports. (11th Edition). Washington: AAIDD.
American Psychiatric Association (APA) (2000). Diagnostic and Statistical
Manual of the Mental Disorders (Fourth Edition- Text Revision, DSMIV-TR). Washington DC: APA.
American Psychiatric Association (APA) (2013).
http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx (2013-07-14).
Areschoug, J. (2000). Det sinnesslöa skolbarnet: undervisning, tvång och
medborgarskap 1925-1954. Avhandling. Linköping: Linköpings universitet.
Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Teachers’ attitudes towards integration/inclusion: a review of the literature. European Journal of Special
Needs Education, 17(2), 129-147.
Bahcke, C. C. (2006). Utviklingshemming: betegnelser i endring i Norden?
En litteraturstudie i et terminologisk villnis. Specialpedagogikk, 71, 1828.
Barnes, C., & Mercer, M. (1999). Granskning av den sociala handikappmodellen. I Tideman, M. (Red.), Handikapp, Synsätt, Principer, Perspektiv. Lund: Studentlitteratur.
Barnes, C., Oliver, M., & Barton, L. (2002). Disability Studies Today.
Oxford: Polity Press.
Barron, K. (2004a). Vem är jag? Utvecklingsstörda kvinnor (re)konstruerar
sin identitet. I Barron, K. (Red.), Genus och funktionshinder. Lund:
Studentlitteratur.
Barron, K. (Red.) (2004b). Genus och funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.
Barow, T. (2012a). Inkludering och exkludering i sinnesslövården 18781954. I Larsson, S. (Red.), Utanförskapets historia. Lund: Studentlitteratur.
Barow, T. (2012b). Normaliseringens uppkomst och tidiga utveckling i
Sverige. Handicaphistorisk tidsskrift, 28, 73-100.
Beart, S., Hardy, G., & Buchan, L. (2005). How People with Intellectual
Disabilities View Their Social Identity: A review of the Literature.
Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 18, 47-56.
Bengtsson, B-O. (2008). Den svårfångade genen. Dagens nyheter 10:e jan
2008.
Berthén, D. (2007). Förberedelse för särskildhet. Särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. Avhandling.
Karlstad: Karlstad universitet.

THERÉSE MINEUR

Skolformens komplexitet I 287

Blom, A. (1999). Särskilda elever. Om barn i särskola – bedömningsgrunder, ställningstagande och erfarenheter. (FoU – rapport
1999:28). Stockholms stad.
Blom, A. (2003). Under rådande förhållanden. Att undervisa särskoleelever – nio lärare berättar. Delrapport 2 i projektet ”Det särskilda
med särskolan”. Socialtjänstförvaltningen. Forsknings- och utvecklingsenheten. (FoU-rapport 2003:3). Stockholms stad.
Brante, T. (2006). Den nya psykiatrin: exemplet ADHD. I Hallerstedt,
G. (Red.), Diagnosens makt: om kunskap, pengar och lidande. Göteborg: Daidalos.
Bryman, A. (2012). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 2. Malmö:
Liber AB.
Burge, P., Ouellette-Kuntz, H., & Hutchinson, N. (2008). A quarter
century of inclusive education for children with intellectual disabilities in Ontario: Public perceptions. Canadian Journal of Education
Administration and Policy, 87, 1-22.
Burgoyne, K., Duff, F. J., Clarke, P. J., Buckley, S., & Snowling, M. J.,
et al. (2012). Efficacy of a Reading and Language Intervention for
Children with Down Syndrome: A Randomized Controlled Trial.
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(10), 1044-1053.
Burnard, P. (1996). Teaching the analysis of textual data: an experiential approach. Nurse Education Today, 16, 278-281.
Börjesson, M., & Rehn, A. (2009). Makt (Begreppbart). Malmö: Liber
AB.
Carr, A., O´reilly, G., Noonan Walsh, P., & Mcevoy, J. (Eds.) (2007).
The handbook of Intellectual Disability and Clinical Psychology
Practice. London and New York: Routledge.
Cooney, G., Jahoda, A., Gumley, A., & Knott, F. (2006). Young people
with learning disabilities attending mainstream and segregated
schooling: Perceived stigma, social comparisons and future aspirations. Journal of Intellectual Disability Research, 50, 432-445.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design. Choosing
among five approaches. 2nd Ed. London: SAGE Publications.
Dagens nyheter. (2011). http://www.dn.se/nyheter/sverige/dom-omtvillingar-i-sarskola-i-dag (2011-08-25).
Dahmström, K. (2005). Från datainsamling till rapport - att göra en statistisk undersökning. Lund: Studentlitteratur.
Danermark, B. (2001). Tvärvetenskapens förutsättningar och dynamik –
exemplet handikappforskning. Socialvetenskaplig tidskrift nr 4,
288-305.
Danermark, B. (Red.) (2005). Sociologiska perspektiv på funktionshinder
och handikapp. Lund: Studentlitteratur

288

I THERÉSE MINEUR Skolformens komplexitet

Danermark, B. (2006). Socialt arbete och kunskap – tre metateoretiska
mönster. I Blom, B., Morén, S., & Nygren, L. (Red.), Kunskap i socialt
arbete: om villkor, processer och användning. Stockholm: Natur och
Kultur.
Danermark, B., & Coniavitis Gellerstedt, L. (2003). Att höra till – om
hörselskadades psykosociala arbetsmiljö. Örebro: Örebro universitet.
Danermark, B., Ekström, M., Jakobsen, L., & Karlsson, J. Ch. (2003). Att
förklara samhället. Lund: Studentlitteratur.
Danermark, B., Larsson, S., Lewin, B., Lindqvist, B., & Tideman, M.
(2009). Angående Socialstyrelsens nya terminologi. Brev till representanter på Socialstyrelsen, Handisam Sveriges Riksdag och HSO. (200905-13).
Denscombe, M. (2004). Forskningens grundregler. Samhällsforskarens
handbok i tio punkter. Lund: Studentlitteratur.
Dessemontet, S. R., Bless, G., & Morin, D. (2012). Effects of Inclusion on
the Academic Achievement and Adaptive Behaviour of Children with
Intellectual Disabilities. Journal of Intellectual Disability Research,
56:6, 579-587.
Dir. 2007:8. En reformerad gymnasieskola. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Dir. 2009:84. Den framtida gymnasiesärskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Djurfeldt, G., Larsson, R., & Stjärnhagen, O. (2012). Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur.
Dolva, A-S., Hemmingsson, H., Gustavsson, A., & Borell, L. (2010).
Children with Down syndrome in mainstream schools: peer interaction in activities. European Journal of Special Needs Education,
25(3), 283-294.
Ds 2008:23. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Stockholm: Socialdepartementet.
Ds 2009:25. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet.
Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Ekeensten, V. (1996). Från objekt till subjekt i sitt eget liv. I M. Tideman
(Red.), Perspektiv på funktionshinder och handikapp. Lund: Studentlitteratur.
Emanuelsson, I. (1997). En skola för alla – en hotad målsättning? I Sonnander, K., Söder, M., & Ericsson, K. (Red.), Forskare om utvecklingsstörning. Perspektiv, Kunskaper, Utmaningar. Uppsala: Uppsala
universitets förlag.
Emanuelsson, I. (2004). Integrering/inkludering i svensk skola. I Tössebro,
J. (Red.), Integrering och inkludering. Lund: Studentlitteratur.
Emanuelsson, I., Persson, B., & Rosenqvist, J. (2001). Forskning inom det
specialpedagogiska området. Skolverkets monografiserie. Stockholm:
Liber distribution.

THERÉSE MINEUR

Skolformens komplexitet I 289

Ericsson, K. (2005). Den svenska handikappreformen och 1946 års normaliseringsprincip. Handicaphistorisk tidsskrift, 13, 36-50.
European Agency for Development in Special Needs Education (EADSNE).
(2012). Special Needs Education. Country Data, 2012.
http://www.european-agency.org/publications/ereports/sne-countrydata-2012/SNE-Country-Data2012.pdf (2013-03-25).
Fernell, E., Andelius, R., Wiberg, E., & Bråkenhielm, G. (2005). Lindrig
utvecklingsstörning – dags att se över definition och terminologi. Läkartidningen, 102, 2064-65.
Fornäs, J. (2012). Kultur (Begreppbart). Malmö: Liber AB.
Forssman, H., & Olow, I. (1961). De psykiskt utvecklingsstörda, deras
utbildning och vård. Stockholm: Bonnierförlaget.
Foucault, M. (1980). Power/knowledge. Brighton: Harvester.
Foucault, M. (1992). Vansinnets historia under den klassiska epoken.
Lund: Arkiv förlag.
Foucault, M. (2008). Diskursernas kamp. Stockholm: Brutus Östlings Bok
förlag Symposium.
Frithiof, E. (2007). Mening, makt och utbildning – delaktighetens villkor för personer med utvecklingsstörning. Avhandling. Växjö:
Växjö universitet.
Förenta Nationerna (FN) (1995). Standardregler för att tillförsäkra
människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet.
Stockholm: Utrikesdepartementet.
Georgiadi, M., Kalyva, E., Kourkoutas, E., & Tsakiris, V. (2012).
Young Children's Attitudes toward Peers with Intellectual Disabilities: Effect of the Type of School. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 25(6), 531-541.
Goffman, E. (1972). Stigma: Den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Rabén & Sjögren.
Goffman, E. (1983). The interaction order. American Sociological Review, 48, 1-17.
Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis
in nurse research: concepts, procedure and measures to achieve
trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 105-112.
Grunewald, K. (2008). Från idiot till medborgare. Stockholm: Gothia.
Grönvik, L. (2005). Funktionshinder - ett mångtydigt begrepp. I Söder,
M. (Red.), Forskning om funktionshinder. Problem – utmaningar –
möjligheter. Lund: Studentlitteratur.
Grönvik, L., & Söder, M. (2008). Bara funktionshindrad? Funktionshinder och intersektionalitet. Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Guba, E. G. (1982). Criteria for Assessing the Trustworthiness of Naturalistic Inquiries. Annual Review Paper, ECTJ, 29(2), 75-91.
Gustavsson, A. (2000a). Tolkning och tolkningsteori 1 – introduktion.
Texter om forskningsmetod nr 3. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

290

I THERÉSE MINEUR Skolformens komplexitet

Gustavsson, A. (2000b). Tolkning och tolkningsteori 2 – fördjupning.
Texter om forskningsmetod nr 4. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.
Gustavsson, A. (2001). Inifrån utanförskapet. Om att vara annorlunda
och delaktig. Lund: Studentlitteratur.
Gustavsson, A. (Red.) (2004a). Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur.
Gustavsson, A. (2004b). The role of theory in disability research –
springboard or straitjacket? Scandinavian Journal of Disability Research, 6(1), 55-70.
GySär2002:01. Gymnasiesärskolans nationella och specialutformade
program. Programstrukturer, kursplaner och kommentarer. Skolverket. Stockholm: Fritzes.
Göransson, K., Nilholm, C., & Karlsson, K. (2010). Inclusive education
in Sweden? A critical analysis. International Journal of Inclusive
Education, 15(5), 541-555.
Göransson, K., Stéenson, A-L., Roll-Pettersson, L., Stenhammar, A-M.,
& Thorsson, L. (2000). Om alla är lika skulle det inte vara roligt.
Att bygga en skola – Samverkan mellan särskola och grundskola.
Stockholm: Stiftelsen ala.
Halldén, G. (2003). Barnperspektiv som ideologiskt och/eller metodologiskt begrepp. Pedagogisk forskning i Sverige. Tema Barns perspektiv och barnperspektiv. Nr 1-2.
Hansson, B. (2012). Skapa vetande. Vetenskapsteori från grunden.
Lund: Studentlitteratur.
Haywood, C. H. (2006). Broader Perspectives on Mental Retardation. I
Switzky, H. N., & Grennspan, S. (Eds.), What is Mental Retardation? Ideas for an Evolving Disability in the 21st Century. Washington, DC, USA: American Association on Mental Retardation.
Hjelmquist, E. (2005). Svensk handikappforskningspolitik. I Söder, M.
(Red.), Forskning om funktionshinder. Problem – utmaningar –
möjligheter. Lund: Studentlitteratur.
Hjörne, E. (2004). Excluding for Inclusion? Negotiating School Careers
and Identities in Pupil Welfare Settings in the Swedish School. Avhandling. Göteborg: Göteborgs universitet.
Holme, L. (1999). Begrepp om handikapp. En essä om det miljörelativa
handikappbegreppet. I Tideman, M. (Red.), Handikapp, synsätt,
principer, perspektiv. Lund: Studentlitteratur.
Högberg, B. (2004). ICF – ett verktyg för hälsa och delaktighet? I
Gustavsson, A. (Red.), Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur.
Jahoda, A., Wilson, A., Stalker, K., & Cairney, A., (2010). Living with
stigma and the self-perceptions of people with mild intellectual disabilities. Journal of Social issues, 66(3), 521-534.

THERÉSE MINEUR

Skolformens komplexitet I 291

Janson, U., Nordström, I., & Thunstam, L. (2006). Funktionell olikhet
och kamratsamspel i förskola och skola – en kunskapsöversikt.
Stockholm: Specialpedagogiska institutet.
Johannisson, K. (2006). Hur skapas en diagnos? Ett historiskt perspektiv. I Hallerstedt, G. (Red.), Diagnosens makt: om kunskap, pengar
och lidande. Göteborg: Daidalos.
Johansson, T., & Hammarén, N. (2009). Identitet (BeGreppbart).
Stockholm: Liber AB.
Karlsudd, P. (2002). ”Tillsammans”. Integreringens möjligheter och
villkor. Erfarenheter från ett projekt där mötet mellan särskola och
grundskola fokuserats. Rapport, Högskolan i Kalmar.
Kilminster, R. (1998). Modern Social Theory: Key Debates and New
Directions by Derek Layder. Review by: Richard Kilminster. The
British Journal of Sociology, 49(3), 503-504.
Kittelsaa, A. (2008). Et ganska normalt liv: utviklingshemming, dagligliv och selvförståelse. Avhandling. Trondheim: Trondheims universitet.
Klotz, J. (2004). Sociocultural study of intellectual disability: moving
beyond labelling and social constructionist perspectives. British
Journal of Learning Disabilities, 32, 93-104.
Kontu, E. K., & Pirttimaa, R. A. (2010). Teaching methods and
curriculum models used in Finland in the education of students diagnosed with having severe/profound intellectual disabilities. British
Journal of Learning Disabilities, 38, 175–179.
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun.
Lund: Studentlitteratur.
Kåks, H. (1987). Från idiot till självständig människa, bilder från omsorgen i Dalarna. Falun: Dalarnas museum.
Körner, S., Ek, L., & Berg, S. (1984). Deskriptiv statistik. Lund: Studentlitteratur.
Larsson-Severinsson, M-L., Andersson, O., & Tideman, M. (2009). Det
relativa handikappbegreppets framväxt och etablering. Rapport om
förutsättningar för det relativa handikappbegreppets tillkomst och
etablering i Sverige. Rapport, Halmstad: Högskolan i Halmstad.
Laws. G., & Kelly, E. (2005). The attitudes and friendship intentions of
children in United Kingdom mainstream schools towards peers with
physical or intellectual disabilities. International Journal of Disability, Development and Education, 52(2), 79-99.
Layder, D. (1993). New strategies in social research: An introduction
and guide. Oxford: Polity press.
Layder, D. (1997). Modern Social Theory, Key debates and new
Directions. London: Routledge.
Lgr11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
Stockholm: Utbildningsdepartementet.

292

I THERÉSE MINEUR Skolformens komplexitet

Lgrsä11, Läroplan för grundsärskolan 2011. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Lpf94, Läroplan för det frivilliga skolväsendet. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Lpo94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklasser och
fritidshem. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Löfgren-Mårtensson, L. (2003). ”Får jag lov?” Om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning. Avhandling. Göteborg: Göteborgs universitet.
Löfgren-Mårtensson, L. (2005). Kärlek.nu. Om Internet och unga med
utvecklingsstörning. Lund: Studentlitteratur.
Mead, G. H. (1976). Medvetandet jaget och samhället från socialbehavioristisk ståndpunkt. Lund: Argos förlag.
Manetti, M., Schneider, B. H., & Siperstein, G. (2001). Social acceptance of children with mental retardation: Testing the contact
hypothesis with an Italian sample. International Journal of
Behavioral Development. 25(3), 279-286.
Michailakis, D. (1998). När åsikter blir till handling. En kunskapsöversikt om bemötande av personer med funktionshinder. SOU
1998:16. Stockholm: Fritzes kundtjänst.
Mineur, T. (2010). Gymnasiesärskolans organisering och verksamhet:
En rikstäckande enkätstudie. Rapport, Halmstad: Högskolan i
Halmstad.
Mineur, T., Berg, S., & Tideman, M. (2009). Livssituationen för unga
vuxna med lindrig utvecklingsstörning – en kunskapsöversikt baserad på skandinavisk forskning 1998- 2009. (FoU-rapport 2009-01).
Stockholm: Handikapp & Habilitering Stockholms läns landsting.
Mineur, T., & Tideman, M. (2008). I en klass för sig eller i klass med
alla andra: grundskoleplacerade särskoleelevers upplevelser av sin
skolvardag. Rapport, Halmstad: Högskolan i Halmstad.
Mineur, T., & Tideman, M. (2010). Skolledares syn på gymnasiesärskolans individuella program. Rapport, Högskolan i Halmstad.
Molin, M. (2004). Att vara i särklass – om delaktighet och utanförskap
i gymnasiesärskolan. Avhandling. Linköping: Linköpings universitet.
Molin, M. (2008). Delaktighet i olika världar – om övergången mellan
gymnasiesärskola och arbetsliv. (Rapport 2008:01). Trollhättan:
Högskolan väst.
Nationalencyklopedin (NE). (2011). http://www.ne.se/lang/diagnos
(2011-08-25).
Nationalencyklopedin (NE). (2012). http://www.ne.se/identitet/209858
(2012-12-21).
Nirje, B. (2003). Normaliseringsprincipen och dess innebörder för omsorgerna och de psykiskt utvecklingsstörda. Lund: Studentlitteratur.

THERÉSE MINEUR

Skolformens komplexitet I 293

Nordenfeldt, L. (2006). On health, ability and activity: Comments on
some basic notions in the ICF. Disability and Rehabilitation,
28(23), 1461-1465.
Nordström, I. (2002). Samspel på jämlika och ojämlika villkor. Om
lindrigt utvecklingsstörda skolbarns samspel och relationer med
kamrater. Avhandling. Stockholm: Stockholms universitet.
Novicki, E. & Sandieson, R. (2002). A meta-analysis of school-age children’s attitudes towards persons with physical or intellectual disabilities. International Journal of Disability, Development and
Education, 49, 243-265.
Olsen, T. (2009). Versjoner av arbeid: dagaktivitet og arbeid etter avvicklingen av institusjonsomsorgen. Avhandling. Uppsala: Uppsala universitet.
Prop. 2011/12:50. En gymnasiesärskola med hög kvalitet.
Qvarsell, B. (2003). En skola för barn? Eleverna, styrdokument och åtgärderna. Locus. Nr. 3.
Reichenberg, M. (2012). Gränser på gott och ont: Undervisning i särskolan
förr och nu. Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns, 143-155.
Reichenberg, M., & Lundberg, I. (2011). Läsförståelse genom strukturerade textsamtal för elever som behöver särskilt stöd. Stockholm: Natur
och Kultur.
Renblad, K. (2003). Empowerment: A question about democracy and ethics in everyday life. Avhandling Stockholm: Stockholms universitet.
Ringsby Jansson, B. (2002). Vardagslivets arenor – Om människor med
utvecklingsstörning, deras vardag och sociala liv. Avhandling. Göteborg: Göteborgs universitet.
Rosander, P. (2013). The importance of personality, IQ and learning approaches: Predicting academic performance. Avhandling. Lund: Lunds
universitet.
Rosenqvist, J. (1996). Slutrapport från projektet: Integrering av elever med
psykisk utvecklingsstörning. En utvärdering i teori och praktik. Pedagogiska rapporter nr. 69. Lund: Pedagogiska institutet Lunds universitet.
Rosenqvist, J. (2001). Integration – ett entydigt begrepp med många innebörder. I Rabe, T., & Hill, A. (Red.), Boken om integrering. Idé, teori
och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Rosenqvist, J. (2007). Landvinningar på väg mot en skola för alla. Pedagogisk Forskning i Sverige. 2007, 12(2), 109-118.
Rosenqvist, J. (2009). Specialpedagogik i mångfaldens Sverige. Delstudie
II: Särskoleelever med utländsk bakgrund i storstäder. Specialpedagogiska rapporter och notiser, Nr 4. Högskolan Kristianstad.
Sauer, L. (2004). Teater och utvecklingsstörning. En studie av Ållateatern.
Avhandling. Umeå: Umeå universitet.

294

I THERÉSE MINEUR Skolformens komplexitet

Scior, K., Addai-Davis, J., Kenyon, M., & Sheridan, J. C. (2012). Stigma,
public awareness about intellectual disability and attitudes to inclusion
among different ethnic groups. Journal of Intellectual Disability Research, Published online 29 July 2012. Blackwell Publishing Ltd.
SFS 1994:741. Förordning om gymnasiesärskolan.
SFS 2003:460. Etikprövningslag.
SFS 2010:800. Skollag.
SFS 2010:2039 Gymnasieförordning.
SFS 2011:185. Skolförordning.
Shakespeare, T., & Watson, N. (2002). The social model of disability: an
outdated ideology? Research in Social Science and Disability, 2, 9-28.
Shakespeare, T. (2006). Disability rights and wrongs. London:
Routledge.
Siperstein, G. N., Parker, R., Bardon Norins, J., & Widaman, K.F.
(2007). A National Study of Youth Attitudes Toward the Inclusion
of Students With Intellectual Disabilities. Council for Exceptional
Children, 73(4), 435-455.
Siperstein, G.N., Parker, R., Norins, J., & Widaman, K.F. (2011). A
national study of Chinese youths´ attitudes towards students with
intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research,
55(4), 370-384.
Skolinspektionen (2010). Undervisningen i svenska i grundsärskolan.
Kvalitetsgranskning. Rapport 2010:9. Stockholm: Skolinspektionen.
Skolinspektionen (2011a). Särskolan. Granskning av handläggning och
utredning inför beslut om mottagande. Regeringsuppdrag. Dnr
2010:2593. Stockholm: Skolinspektionen.
Skolinspektionen (2011b). Mottagandet i särskolan under lupp.
Granskning av handläggning, utredning och information i 58 kommuner. Rapport riktad tillsyn Dnr 40-2011:348. Stockholm: Skolinspektionen.
Skolverket (1999). Kvalitet i särskolan samt Skolverkets planerade insatser och prioriteringar. Dnr 1996:565. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2000). Hur särskild får man vara? En analys av elevökningen i särskolan. Regeringsuppdrag. Dnr 2000:2037. Stockholm:
Skolverket.
Skolverket (2001a). Kvalitet i särskola – en fråga om värderingar. Regeringsuppdrag. Dnr 2000:2037. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2001b). Rutiner för utredning och beslut om mottagande i
obligatoriska särskolan. Skolverket. Allmänna råd. Stockholm:
Skolverket.
Skolverket (2002a). I särskola eller i grundskola? Rapport 216. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2002b). Efter skolan. En utvärdering av gymnasieutbildningen. Rapport 223. Stockholm: Skolverket.

THERÉSE MINEUR

Skolformens komplexitet I 295

Skolverket. (2006). Kommunernas särskola. Elevökning och variation i
andel elever mottagna i särskolan. Skolverkets aktuella analyser
2006. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2009a). Skolverkets lägesbedömning 2009. Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Rapport 337.
Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2009b). Beskrivande data 2009. Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Rapport 335. Stockholm:
Skolverket.
Skolverket (2009c). Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers
och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier.
Rapport 326. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2011). Skolverkets lägesbedömning 2011. Del 1 - Beskrivande data. Förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning. Rapport 363. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2013a). PM Elever i obligatoriska skolan läsåret 2012/13.
Enheten för utbildningsstatistik. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2013b). http://www.skolverket.se/statistik-ochanalys/statistik/2.4400/2.4407/elever-i-gymnasiesarskolan-lasar2012-13-1.193066 (2013-03-28)
Skott, C. (2004). Innebörd och mening – det hermeneutiska perspektivet. I Skott, C. (Red.), Berättelsens praktik och teori – narrativ
forskning i ett hermeneutiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.
Socialstyrelsen (2003). Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder
och hälsa. Svensk version av International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF). Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen. (2011).
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfu
nktio (2011-08-24).
SOU 1948:27. 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling.
SOU 1976:20. Kultur åt alla. Betänkande av handikapputredningen.
SOU 1991:30. Särskolan – en primärkommunal skola. Betänkande av
särskolekommittén.
SOU 1999:21. Lindqvist nia – nio vägar att utveckla bemötande av personer med funktionshinder. Slutbetänkande från utredningen om bemötande av personer med funktionshinder.
SOU 2003:35. För den jag är – om utbildning och utvecklingsstörning.
Delbetänkande från Carlbeck-kommittén.
SOU 2004:98. För oss tillsammans – om utbildning och utvecklingsstörning. Slutbetänkande från Carlbeck-kommittén.
SOU 2004:116. Skolans ledningsstruktur – om ledning och styrning i skolan. Betänkande av utredningen om skolans ledningsstruktur.

296

I THERÉSE MINEUR Skolformens komplexitet

SOU 2011:8. Framtidens gymnasiesärskola – en likvärdig utbildning för
ungdomar med utvecklingsstörning. Slutbetänkande Gymnasiesärskoleutredningen.
SOU 2013:52. Moderniserad studiehjälp. Betänkande av 2012 års studiehjälpsutredning.
Spradley, J. P. (1980). Participant observation. New York: Holt, Rinehart
and Winston.
Strömberg, A. (2000). Nya stora synonymordboken. Stockholm: Strömbergs förlag.
Sunesson, S. (2002). Beständig ojämlikhet – vem är en outsider? I Meeuwisse, A., & Swärd, H. (Red.), Perspektiv på sociala problem.
Stockholm: Natur och Kultur.
Svensson, O., & Tideman, M. (2007). Motvärn, motståndsidentitet och
empowerment bland personer med intellektuella funktionshinder.
Socialmedicinsk tidskrift, 84, 193-204.
Sydsvenskan. (2009).
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/article616601/Elever-sattsfelaktigt-sarskola--.html (2011-08-25).
Sydsvenskan. (2012).
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/hd-beslut-ger-broderskadestand/ (2012-12-18).
Szönyi, K. (2005). Särskolan som möjlighet och begränsning – elevperspektiv på delaktighet och utanförskap. Avhandling Stockholm:
Stockholms universitet.
Szönyi, K., & Söderqvist Dunkers, T. (Red.) (2012). Där man söker får
man svar. Delaktighet i teori och praktik för elever med funktionsnedsättning. Stockholm: Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Söder, M. (1979). Skolmiljö och integrering. En empirisk studie av
särskolan och integrering i olika skolmiljöer. Stockholm: Pedagogiska institutionen.
Söder, M. (1982). Handikappbegreppet: en analys utifrån WHO:s terminologi och svensk debatt. Stockholm: Socialdepartementet.
Tetler, S., & Baltzer, K. (2010). The climate of inclusive classrooms: the
pupil perspective. London Review of Education, 9(3), 333-344.
Thomas, C. (2006). Disability and Gender: Reflections on Theory and
Research. Scandinavian Journal of Disability Research, 8 (2-3),
177-185.
Thomsson, H. (2010). Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur.
Thyberg, M., Nelson, M. C., & Thyberg, I. (2010). A definition of disability emphasizing the interaction between individual and social aspects that existed among Scandinavian precursors of rehabilitation
medicine as early as 1912. Letter to the editor. Journal of Rehabilitation Medicine, 42, 182-183.

THERÉSE MINEUR

Skolformens komplexitet I 297

Tideman, M. (1994). Särskolan och de särskilda omsorgerna i Halland
1990-1993. Statistisk uppföljning. Intresseorganisationernas och
ansvariga tjänstemäns bedömningar av huvudmannaskapsreformens
effekter. CFM. Halmstad: Högskolan i Halmstad.
Tideman, M. (1998). I gränslandet mellan grundskola och särskola –
intervjuer med föräldrar till barn som blivit individuellt integrerade.
Wigforssinstitutet för välfärdsforskning, Rapport nr 3, Halmstad:
Högskolan i Halmstad.
Tideman, M. (2000). Normalisering och kategorisering – om handikappideologi och välfärdspolitik i teori och praktik för personer med
utvecklingsstörning. Avhandling. Göteborg: Göteborgs universitet.
Umb-Carlsson, Ö. (2005). Living conditions of people with intellectual
disabilities. A study of health, housing, work, leisure and social relations in a Swedish county population. Avhandling Uppsala: Uppsala
universitet.
UNICEF (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: UNICEF Sverige.
Wahlgren, V. C. (2009). Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola. En studie om genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans
jämställdhetsarbete. Avhandling. Jönköping: Högskolan i Jönköping.
Vetenskapsrådet. (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.
World Health Organization (WHO). (1993). The ICD-10 Classification
of Mental and Behavioural Disorders: Diagnostic Criteria for Research. Geneva: WHO.
Östlund, D. (2012). Deltagandets kontextuella villkor. Fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik. Avhandling. Malmö: Malmö högskola.

298

I THERÉSE MINEUR Skolformens komplexitet

BILAGOR

Bilaga 1

Högskolan i Halmstad
Sektionen för Hälsa och Samhälle
Centrum för forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott (CVHI)
Halmstad 2009-05-11

Rikstäckande Enkätstudie, Till Ansvariga för verksamhet där elever mottagna
i gymnasiesärskolan ingår
Vi vet idag lite om vilka olika sätt som råder vid organiserandet av skolgången för
gymnasieelever med särskoletillhörighet. Enligt aktuell statistik från Skolverket
undervisas närapå samtliga elever som är mottagna i gymnasiesärskolan i traditionella
gymnasiesärskoleklasser. De uppgifterna är emellertid osäkra då det enligt en av
Skolverkets rapporter framgår att många kommuner uppger att de ofta gör individuella
lösningar med utgångspunkt från enskilda elevers behov och önskemål. Vilka
individuella lösningar som görs samt vilken variation som råder kommuner emellan vid
organiserandet av skolgången för gymnasieelever med särskoletillhörighet är dock oklart.
Syftet med den här studien, som utgörs av en rikstäckande enkätstudie, är att göra en
kartläggning av vilka olika modeller som råder vid organiserandet av undervisningen för
gymnasieelever med särskole-tillhörighet samt vad som föranleder de olika
organisationsmodellerna. Därför är Du en viktig kontakt för mig.
Jag som genomför studien heter Therése Mineur och är anställd som doktorand i
Handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Intresset angående skolverksamhet för
gymnasieelever med särskoletillhörighet kommer sig dels av det rådande
kunskapsbehovet inom området men också av att jag har min bakgrund inom särskolan.
Till största del som lärare inom gymnasiesärskolan men också som rektor för
obligatoriska särskolan.
Den förestående avhandlingen består av olika delstudier där den inledande studien utgörs
av den här rikstäckande enkätstudien. De uppföljande studierna kommer sedan att ta sin
utgångspunkt i elevernas upplevelser och erfarenheter i skolvardagen, i förhållande till
den verksamhet de befinner sig i.
Enkäten utgörs av en webbenkät som tar 15-30 minuter att besvara, vilket kan göras vid
olika tillfällen då de uppgifter som du fyllt i sparas automatiskt och du kan återgå till
enkäten när tillfälle ges. Som framgår av mailet består det här första utskicket enbart av
information. Med nästkommande mail följer en länk, som, när du klickar på den, leder
dig till enkätens startsida. Ditt svar önskar jag senast till midsommar, den 18 juni.
Under sensommaren kommer insamlad enkätdata att bearbetas och sammanställas. De
resultat som framträder kommer att presenteras i slutet av året, alternativt i början på
nästa år, i form av en kortare rapport, för att sedermera ingå i en doktorsavhandling
senast i augusti 2013. Resultaten kommer att presenteras på ett sätt som inte gör det
möjligt att identifiera några enskilda skolor. Samtliga skolor som deltar i studien
kommer naturligtvis att få del av enkätresultaten.
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Halmstad 2009-05-11

En hög svarsfrekvens är en av förutsättningarna för att en studie ska bli så tillförlitlig
som möjligt och som ansvarig för studien ser jag Ditt bidrag som en mycket viktig del av
studiens slutgiltiga resultat. Jag vill dock understryka att Ditt deltagande i studien är
frivillig.
Om Du inte har något ansvar för gymnasieelever med särskoletillhörighet vore det
mycket tacksamt om Du tar kontakt med mig, alternativt min handledare, professor
Magnus Tideman. Har Du några andra frågor eller funderingar angående Din
medverkan är Du mycket välkommen att kontakta någon av oss.

Vänliga hälsningar

Therése Mineur
035-16 78 82
Therese.Mineur@hh.se

Magnus Tideman
035-16 71 81
Magnus.Tideman@hh.se
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Till elever i gymnasiesärskolan –
Information om doktorsavhandlingen ”Elevernas gymnasie(sär)skola”
Hej!
Jag heter Therése Mineur och är doktorand på Högskolan i Halmstad. Det betyder att
jag utbildar mig till forskare. Under de närmaste åren ska jag ta reda på mer om vad
elever som tillhör gymnasiesärskolan tycker om skolan och sedan skriva en bok om det.
Innan jag började som doktorand jobbade jag som lärare på en gymnasiesärskola och
som rektor för en obligatorisk särskola. När jag jobbade som lärare och rektor pratade
jag med många elever om vad de tyckte om skolan. Då blev jag också nyfiken på vad
elever på andra skolor tycker.
Jag är mest nyfiken på hur ni elever trivs med skolan och era kamrater. Men jag vill
också veta mer om vad ni tycker är viktigt att man lär sig i skolan, hur ni tycker att det
går för er i skolan och vilka tankar ni har om framtiden.
För att jag ska kunna få veta vad ni tycker behöver jag komma och vara med på er
skola. Jag skulle då vilja vara med på er skola några dagar under några olika veckor
under vårterminen. Sen kommer jag att vara på Högskolan under höstterminen och
skriva om allt jag har fått veta, därefter kommer jag tillbaka till er skola igen några
dagar i veckan vid olika tillfällen när ni går er sista termin på gymnasiet. När jag har
varit på er skola ett tag och sett hur ni har det kommer jag också att vilja göra intervjuer
med de elever som vill bli intervjuade.
Att vara med i en sådan här forskningsstudie (som det heter) är frivilligt och man har
rätt att säga nej. Om man bestämmer sig för att man vill vara med och säger ja så kan
man säga nej i efterhand om man skulle ändra sig.
Det som jag får veta när jag är på er skola och när jag intervjuar er kommer jag att
skriva om i boken. Det betyder att jag vet vem som har sagt vad, men i boken kommer
jag att ändra era namn (och namnet på era skolor) så att de som läser boken inte kan
veta vem ni är, det kallas att det är konfidentiellt.
Det tar långt tid att bli helt färdig med en sådan här bok. Det kommer att ta lite mer än
tre år tills boken är helt klar och när den är det så kommer alla elever som har varit med
och som är intresserade att få reda på resultatet.
Om ni vill fråga om något får ni gärna ringa eller maila till mig eller min handledare,
som heter Magnus Tideman.
Med Vänliga Hälsningar
Therése Mineur
Tel. 035-16 78 82
Therese.Mineur@hh.se

Magnus Tideman
Tel. 035-16 71 81
Magnus.Tideman@hh.se
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Till elever i gymnasiesärskolan – Informerat samtycke

Härmed säger jag Ja till att vara med i forskningsstudien ”Elevernas gymnasie(sär)skola”
på det sättet som beskrivs i informationsbrevet.
Jag har fått skriftlig och muntlig information om vad studien ska handla om och på vilket
sätt jag ska delta. Jag har också blivit informerad om att jag när jag vill kan avsluta mitt
deltagande i forskningsstudien.

_______________________________________
Ort och Datum

______________________________________________
Elevens namnunderskrift

______________________________________________
Namnförtydligande

______________________________________________
Ort och Datum

______________________________________________
Forskarens namnunderskrift

______________________________________________
Namnförtydligande

Högskolan Halmstad
Sektionen för Hälsa och Samhälle (HOS)
Örebro Universitet
Institutet för Handikappvetenskap (IHV)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bakgrund
Berätta om dig själv.
Beskriv dig själv som person
Beskriv dina tidigare skolerfarenheter
Vilka är dina upplevelser av att vara mottagen i särskolan?
Upplevelser av skolvardagen i förhållande till organisationen
Vad tycker du om den här skolan?
I vilka olika grupper får du din undervisning?
Vad skiljer gymnasiet från tidigare stadier/klasser?
Vad är det bästa med den här skolan?
Finns det något på skolan som du tycker är mindre bra och som du skulle
vilja ändra på?

•
•
•
•
•
•
•

Trivsel, tillhörighet och delaktighet
Berätta hur det känns när du ska gå till skolan på mornarna.
Har du några kompisar i klassen/utanför klassen?
Vad är det som gör att de är bra kompisar?
Vad brukar ni göra tillsammans?
Får alla vara med när ni ska göra något tillsammans i klassen?
Vilka gemensamma arrangemang finns det på skolan?
Vilka relationer har du till andra på skolan?

•
•
•
•
•
•
•
•

Skolarbetet, kunskaper
Vad tycker du är viktigt att lära sig i skolan?
Vilket ämne tycker du är roligast?
Vilket ämne tycker du själv att du är bäst i?
Finns det något ämne som du har speciellt svårt för?
Vad är det som gör att det är svårt?
Vad får du för hjälp eller stöd i skolan?
Hur vet du vad du behöver kunna i de olika ämnena?
Är det viktigt med betyg för dig? Varför/varför inte?
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Uppföljningsfrågor från sist (olika beroende på elev)
Förra gången jag intervjuade dig…
Att tänka tillbaka
Vad är du mest nöjd med under din skoltid? Gymnasietiden?
Vad är det du skulle önska hade varit annorlunda? Varför?
Är det någon/några personer som du mött i skolan och som har betytt särskilt
mycket för dig under skoltiden? På vilket sätt?
På vilket sätt har du förändrats under gymnasietiden? Vad beror det på?
Vilka kunskaper från skoltiden (och specifikt gymnasietiden) tror du att du
kommer att ha mest nytta och glädje av i livet?
Sista året
Hur har det här sista året skiljt sig från de andra åren på gymnasiet?
På vilket sätt har du förberetts för livet efter skolan? I vilka ämnen? Av vem?
Hur har du upplevt de förberedelserna? Något som skulle varit annorlunda?
Hur pass förberedd känner du dig inför ”livet efter skolan”?
Vilken kontakt har ev. skapats med arbetsförmedlingen? Vad har ni gjort på de
mötena? (Inskriven på arbetsförmedlingen?)
Hur mycket praktik har du haft det här sista året? Var? Vad har varit
bra/mindre bra med det?
Hur skulle du bedöma dina egna ansträngningar under sista året (ev. i
förhållande till tidigare år)?
Vad vet du om dina betyg? Nöjd? Hur viktigt känns det?
Vilka arrangemang är det på skolan inför studenten (planering, andra
festligheter)?
På vilket sätt kommer du att förbereda dig för studentdagen?
Vad händer under själva studentdagen?
Hur skulle du vilja beskriva dina förväntningar på studentdagen?
Att tänka framåt
Vad händer närmast efter studenten? (jobb, semester eller annat?)
Vilka framtidsplaner har du när det gäller arbete? (kommer du att arbeta med
något som du utbildat dig för under gymnasietiden)
Vilka framtidsplaner har du privat (ex. boende, familj?)
Vilken betydelse tror du att din skoltid kommer att ha för din framtid?
(möjligheter alt. hinder)
Vilka relationer tror du att du kommer att ha till personer, som du lärt känna
under skoltiden, i framtiden?
Om du fick önska fritt, hur skulle du önska att ditt liv var om fem år? Hur tror
du att det kommer att vara?
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