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Abstract 
The purpose of this study is to examine a student’s experiences from going to school in a seg-
regated special school, called särskola. That is a special educational schools for individuals 
with intellectual disabilities. Furthermore, the study has examined a student’s experiences of 
exclusion and inclusion.  By doing a life story interview with a former student, who has expe-
riences from both non-segregated school and segregated special school, särskola, the student’s 
experiences will come visible.  
 
By using life story interview the aim is to gain access to a person’s experience of, in this 
study, schooling. The student is familiar with both non-segregated and segregated schools. 
Disabled or not, everyone is part of metanarratives that influences one’s life story, within the-
se metanarratives it becomes clear what society demands of the intellectual disabled.  
The experiences of the student are analyzed through governing documents and other norma-
tive documents with critical theory. 
 
The result of the study indicates that there are obvious advantages and disadvantages with 
segregated schools from the student´s experiences. In the segregated school the student feels 
confident and feels that she has gained adequate knowledge in the different school subjects, 
but at the same the segregated special school create the experiences of exclusion. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka en elevs erfarenheter av sin skolgång i grundskolan 
och i särskolan. Vidare ska även studien undersöka en elevs erfarenheter av inkludering och 
exkludering i skolan. Detta är gjort genom att studera en före detta elevs erfarenheter både 
från grundskolan och särskolan. 

Metoden för studien är livsberättelse som är passande för denna studie då det är 
erfarenheterna från en elevs skolgång som är av intresse. Eleven har erfarenheter av både 
grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Funktionsnedsättning eller ej så är alla 
individer i samhällen en del av olika metanarrativ som starkt påverkar allas livsberättelser. I 
de olika metanarrativen blir det tydligt vilka krav och förutsättningar som de intellektuellt 
funktionsnedsatta möter och kommer att möta. Att genom kritisk teori belysa elevens 
erfarenheter, som kommer fram genom livsberättelsen, i förhållande till gällande 
styrdokument och andra normerande dokument.  

Resultatet av studien visar att det finns tydliga för och nackdelar med särskolan utifrån 
elevens erfarenheter och tidigare forskning. I särskolan upplever eleven trygghet och känner 
att hon tillgodogjorde sig adekvata kunskaper inom skolans olika ämnen, men samtidigt 
skapar särskolan erfarenheter av exkludering. Dessa erfarenheter är en del av individens 
identitetsskapandet som sker i skolan och således påverkas detta mycket av 
särskolekontexten. 
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Bakgrund 

Introduktion  
Det specialpedagogiska forskningsområdet är ett mångfacetterat område där många olika 
vetenskaper gör anspråk på att ha en del av svaren på en rad komplicerade frågor.  Att röra sig 
inom den specialpedagogiska sfären innebär att man per automatik diskuterar och bemöter 
elever som ställts utanför det samhället har valt att bedöma som normativt. Det 
specialpedagogiska relateras till de krav och behov som samhället ställer på sina 
samhällsmedborgare. Således strävar lärare att förstå det avvikande eller kompensera det 
avvikande från normen.  

Enligt Skolverket (2005) har det under lång tid förekommit utbildning för de som inte anses 
tillhöra det som vid ett givet tillfälle anses som normalt. Redan när den allmänna folkskolan 
infördes 1842 fanns det föreskrifter om att särskilja de fattiga, så kallade obegåvade och 
mindre bildningsbara eleverna. 

Läroplanen (Skolverket 2013b) fastställer att eleverna i särskolan ska ges möjlighet att 
utveckla en tilltro till sin egen förmåga. Detta sammanfaller även med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning där individer med funktionsnedsättning 
enligt artikel 24 har rätt till att kunna utveckla den mänskliga potentialen och känna sitt 
egenvärde (Socialdepartemenet, 2008). Även här sätts normativitets och normalitets 
begreppen på sin spets då många professioner gör anspråk på att veta vad som gör att en 
person med funktionsnedsättning ska kunna utveckla sina förmågor och sedan få en ökad 
tilltro till sina förmågor vilket leder till att känna och öka sitt egenvärde. 

Ofta möts man som lärare av elever som delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser, 
för att kunna systematisera och analysera dessa erfarenheter skrivs detta arbete. Det finns 
också ett värde i att sprida dessa erfarenheter som elever gör till andra speciallärare och 
blivande speciallärare så att de kan få utökad förståelse för de elever som deltar i undervisning 
i särskolan. 

I Konventionen om barnets rättigheter artikel 23 fastställs det att ” Ett barn med fysiskt eller 
psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som sä-
kerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i sam-
hället” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 43). I artikel 12 står det att varje barn har rätt att 
uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne eller honom. Barnets åsikt ska beak-
tas i förhållande till barnets ålder och mognad. Dessa två artiklar är av stor vikt för personal 
som arbetar i särskolan. Vidare stipulerar 3 kap. 3 § i Skollagen (SFS 2010:800) att elever i 
skolan ska ges den stimulans som krävs för att eleverna ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt utifrån sina egna förutsättningar utifrån de mål som finns inom den utbildning som 
eleverna verkar inom. För att kunna följa dessa styrdokument krävs att speciallärare har för-
ståelse för elevernas erfarenheter av särskolan. 
 
Under den tid som jag arbetat i särskolan har det alltid fascinerat mig hur eleverna som går 
där skapar sin identitet och hur de upplever sig själva som individer. En stor del av ett  
identitetsskapande sker i relation till andra människor i de olika kontexterna eleverna befinner 
sig i. Inkludering diskuteras ofta utifrån ett skolperspektiv, men sällan utifrån ett individuellt 
elevperspektiv.  Jag har valt att studera hur en elev, med erfarenhet av skolgång i både 
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grundskolan och särskolan, som har avslutat sin utbildning inom särskolan har uppfattat sin 
skolgång. Ofta studeras elever i särskolan utifrån ett lärarperspektiv, utan att ta elevens röst i 
beaktning, anser jag. För verkligen kunna se huruvida eleven upplever sig som en del av 
skolan vilket styrdokumenten tydligt stipulerar måste elevperspektivet undersökas och 
elevernas erfarenheter måste få komma till tals. 

Begrepp på funktionsnedsättningen 
Skollagen 11 kap. 2 § fastslår att ”Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en 
för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga 
att tillägna sig dessa.” (SFS 2010:800). 
I Sverige används utvecklingsstörd som den administrativa beteckningen för att beskriva den 
intellektuella funktionsnedsättningen. Begreppen för att definiera den intellektuella 
funktionsnedsättningen har varierat över tid och dessa variationer lever kvar även i nutid, 
något som Szönyi, Bergh och Tideman (2014) fann i sin utvärderingsrapport av diverse 
projekt för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. I projektansökningarna 
benämns den intellektuella funktionsnedsättningen bland annat som utvecklingsstörning och 
förståndshandikappad” (Szönyi, Bergh och Tideman 2014, s.13). Skolverket påvisar vidare 
hur en med begreppsförändringar kan ändra synsättet på funktionsnedsättningar, där 
funktionshinder uppstår i invecklade relationer och samband till omvärlden (Skolverket, 
2006). Så länge som det finns ett samhälleligt behov för att skapa begrepp och definitioner 
som berättigar en individ till stöd. Stödet som kommer till inom den varande kontexten, 
behovet till stöd existerar och rätten till stöd finns vid diagnostisering (Shoegren, 2013; 
Skolverket, 2006).  

I denna studie kommer intellektuell funktionsnedsättning användas som begrepp för det som 
skollagen definierar som utvecklingsstörd och som i vissa texter definieras som intellektuell 
funktionsnedsättning. Detta då begreppet känns mer relevant och adekvat. 
 

Integrering eller Inkludering 
Läroplanen (Skolverket 2013b) fastställer att eleverna i särskolan ska ges möjlighet att 
utveckla en tilltro till sin egen förmåga. Detta sammanfaller även med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning där funktionshindrade enligt artikel 24 har 
rätt till att kunna utveckla den mänskliga potentialen och känna sitt egenvärde 
(Socialdepartemenet, 2008). Även här sätts normativitets och normalitetsbegreppen på sin 
spets då många professioner gör anspråk på att veta vad som gör att en person med 
funktionsnedsättning ska kunna utveckla sina förmågor och sedan få en ökad tilltro till sina 
förmågor vilket leder till att känna sitt egenvärde och öka det. Inom diskursen en skola för alla 
talar en ofta om hur inkludering är en väg mot att lyckas med detta (Nilholm, 2007). Groth 
(2007) definierar inkludering som att redan exkluderade elever är att gå från sin gängse 
undervisningssituation för att delta i en annan i den större undervisningsgruppen. Den gängse 
synen på inkludering är att elever får stöd i sin ordinarie undervisnings situation, men 
ovanstående är för de elever som redan tillhör en exkluderad grupp. Vidare tydliggörs det att 
inkluderingen inte enbart är positiv då elevernas upplevelse ofta är att det stärker deras 
självbild som normbrytande och avvikande.  
Allan (2003) hävdar att för att kunna förstå inkludering, måste det först klargöras vad 
exkludering är då detta föregår varje inkludering.  
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I den svenska kontexten råder det även en viss begreppsförvirring kring huruvida begreppet 
inkludering eller begreppet integrering bör användas. Skolverket (2014) hänvisar till att att en 
elev som är inskriven i särskolan kan få sin utbildning eller delar av sin utbildning som 
integrerad elev i grundskolan. Inkludering handlar om huruvida en elev ses som en naturlig 
del av den kontext eleven ingår i.  
I denna studie kommer inkludering användas som begrepp för bägge formerna, att en elev går 
i inkluderande undervisning och/eller känner sig eller upplevs som en självklar del av den 
kontexten eleven ingår i. Med exkluderingsbegreppet kommer i denna studie att användas om 
elever inte igår i den gängse kontexten och/eller inte känner sig eller upplevs som en självklar 
del av den kontexten eleven går i. 

 

Rätten till särskola 
Skollagen (SFS 2010:800) fastslår att barn rätt till särskola baserat på att barnet inte bedöms 
uppnå grundskolans kunskapskrav. Det är barnets eller ungdomens hemkommun som ska 
pröva det eventuella mottagandet. Ett mottagande baseras på en pedagogisk, en psykologisk, 
en medicinsk och en social bedömning. Dessa bedömningar ska ligga till grund för det 
eventuella mottagandet och utredningarna utformning, struktur och dylikt är upptill varje 
profession att välja (Skolverket 2013a).  

I denna studie kommer begreppet särskola primärt användas som ett samlingsbegrepp för alla 
delar av särskolan; grundsärskolan, grundsärskolan med inriktning mot ämnesområdena, 
gymnasiesärskolans nationella program och gymnasiesärskolans individuella program. I 
själva studien undersöks elevens erfarenheter av särskola och då blir det således den formen 
av särskola som Anna (fingerat namn) har gått i. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka en elevs erfarenheter av sin skolgång i grundskolan 
och i särskolan. Vidare ska även studien undersöka en elevs erfarenheter av inkludering och 
exkludering i skolan. Detta ska göras genom att studera en elevs berättelser om hennes 
erfarenheter, både från grundskolan och särskolan och lyfta elevens erfarenheter med 
utgångspunkt i ett kritiskt perspektiv. 

Frågeställningar 
Ø Vilka erfarenheter berättar eleven om från grundskolan och från särskolan?  
Ø När har eleven erfarit inkludering respektive exkludering?  
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Litteraturöversikt och Forskningsöversikt 
I följande avsnitt kommer kommer det att ske en litteraturöversikt och en forskningsöversikt 
där det kommer presenteras relevant litteratur och forskning rörande diverse områden. 
Litteraturöversikten ämnar att skapa en förförståelse inför forskningsöversikten. Översikten är 
tudelad då det bör tydliggöras vad som är litteratur och vad som är forskning. Den forskning 
som det hänvisas till nedan är peer reviewed, vilket innebär att den är granskad av andra 
forskare. Det är antingen texter som är publicerade i forskningsmagasin, rapporter eller 
doktorsavhandlingar 

Litteraturöversikt 
Under avsnittet särskola redogörs bland annat för vilka perspektiv som varit rådande inom 
forskningen för att skapa förklaringsmodeller för orsaken till att det finns olika former av 
skola och samhällets olika sätt att hantera de eleverna som avviker från normen. Vidare 
kommer det också diskuteras kring orsaken till det ökade elevantalet i särskolan. Under 
avsnittet funktionsnedsättning kommer det presenteras hur utbildningsväsendet uppfattat 
individer med intellektuella funktionsnedsättningar och bemött dem. Avslutningsvis kommer 
begreppet inkludering diskuteras och presenteras, det kommer att påvisas hur personal 
bemöter en inkluderad elev och vidare kommer det att presenteras en historisk 
orsaksförklaring till samhällets behov av inkludering. 

3 perspektiv på specialpedagogik 
Skolverket (2006) menar att det finns skillnader mellan skolor och således även mellan 
kommuner. Dessa skillnader beror på de olika kommunala prioriteringarna, men även i 
verksamheternas som präglas av dess personal. Elevernas upplevelse av sin skolsituation är 
även den olika, många elever upplever sig som utanför, detta märks ytterligare då vissa skolor 
väljer att inte anpassa till elever med funktionsnedsättning. Vidare anser många elever att de 
inte får komma till tals kring hur verksamheten kan utformas för att passa just deras behov, 
detta skapar en skola som inte motsvarar samhällets krav på en skola för alla.  

Nilholm (2007) beskriver hur forskningen tenderar att inordna sig inom tre perspektiv för att 
kunna ge olika förklaringsmodeller kring hur en bör angripa området specialpedagogik. De tre 
olika perspektiven som presenteras är det kompensatoriska perspektivet, det kritiska 
perspektivet och dilemma perspektivet.  

Nilholm (2007) menar att det kompensatoriska perspektivet utgår från en modell där de som 
har detta synsätt anser att det föreligger någon form av brist som på något sätt måste 
kompenseras. För att kunna se vad som behöver kompenseras måste det först identifieras de 
olika processer som skapar problem hos den grupp eller individ som anses ha problem. Efter 
att ha identifierat de eventuella problem som skapar en avvikelse från normen, dessa 
förklaringar hittas främst identifieras främst som psykologiska eller neurologiska. Då utreds 
vad som behöver kompenseras för att kunna nå normen eller i alla fall komma så nära som 
möjligt. En viktig aspekt inom det kompensatoriska perspektivet är att identifiera problem för 
att sedan kategorisera dessa och skapa grupper kring de kategorier som hör ihop. Detta görs 
för att kunna underlätta behandlingar och för att kunna skapa pedagogiska strategier. Ett 
exempel som  presenteras är hur intelligenstest skapas och hur det i dessa test skapas en 
standard, vid avvikelse från normen på den lägre skalan finns det som specialpedagogiken 
inom det kompensatoriska perspektivet riktar in sig på (Nilholm, 2007). Vid anläggande av ett 
kompensatoriskt perspektiv kommer skolan hela tiden sträva efter att uppnå någon form av 
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normalitet, detta beskrivs som ett tillstånd där inget ifrågasätts och ingen går över i ett 
normbrytande beteende (Bartholdsson, 2008). De elever som eventuellt skulle bryta mot 
normen skulle med det kompensatoriska perspektivet snabbt identifieras och sedan 
undersökas med en strävan efter att finna brister som specialpedagogiska insatser kan finna en 
lösning på och utveckla hos individen så att denne kan nå normalitet eller komma så nära som 
möjligt. Skolan kommer att finna fortsatta kategorier av elever som har ett behov av 
kompensatoriska insatser i form av nya diagnoser (Nilholm, 2007). 
Hjörne och Säljö (2009) anser att inom det kritiska perspektivet är det viktigt vad som 
identifieras som ett eventuellt problem. Genom att skapa kategoriseringar kring eleven så 
skapas också förklaringsmodeller kring problematiken. Om barnet eller eleven ses som bärare 
av en problematik så kommer det också med största sannolikhet också bli ett barn med just de 
problemen som de professionella yrkesverksamma individerna ser. Således befästs och stärks 
problematiken hos den som har den problematiken om den som möter individen förväntar sig 
att så är fallet. Således finner man det man söker. Letar man efter en specifik avvikelse finner 
man denna. Vidare innebär detta i sin förlängning också att den diagnostiserade också 
kommer att bli den som den förväntas att bli i en identifieringsprocess som det innebär att få 
en diagnos. Eleven presterar och beter sig således enligt den nya identiteten som diagnosen 
medför. I förlängningen så kommer också även utomstående att identifiera den 
diagnostiserade individen i ljuset av de föreställningar som följer diagnosen. Genom de 
förklaringar som används för att definiera problematiken skapas således även problematiken 
genom att detta definierar hur en ser på världen.  
Dilemmaperspektivet, det tredje perspektivet som presenteras, utgår från ett antagande om att 
moderna utbildningsystem står inför olika dilemma som måste identifieras för att kunna 
problematiseras och finna någon form av förhållningsätt till, menar Nilholm (2007) och 
Hjörne och Säljö (2009).  Vidare menar Nilholm att de olika dilemmana går inte att lösa i 
traditionell mening. Ett dilemma som identifieras är att genom diagnostisering så uppstår inte 
självklart någon ytterligare pedagogisk vägledning.  En kan även se att det kommer alltid 
finnas ett behov av att kunna möta elever inom skolan på ett differentierat och anpassat sätt. 
Således kan det ses som om att det finns ett behov av anpassad pedagogik, men inte 
nödvändigtvis kategoriseringar av olika elevtyper. Ett tredje dilemma som identifieras är om 
en ska se individen som problemet eller miljön som problemet. Det som blir dilemmat här är 
huruvida individen ska kompenseras mot miljön eller om miljön ska kompenseras mot 
individen. 
Vidare menar Nilholm (2007) att dilemmaperspektivet belyser endast svårigheter som finns i 
skolverkligheten, men skapar inga lösningar på dessa. Dilemmaperspektivet är således inte 
lösningsfokuserat. De som möter eleverna måste dock hela tiden problematisera och ta 
ställning kring dessa dilemman vilket torde utveckla verksamheter. Ett viktigt dilemma som 
påvisas är hur kommunens fördelning av resurser påverkar diagnostiseringsbehovet, detta 
skapar de förutsättningar inom vilka specialpedagogiken kommer att verka i denna kommun. 
Skolan har genomgått stora förändringar, där en stor del av förändringarna innebär att 
eleverna i skolan måste ta ett eget ansvar för sitt lärande, detta kan vara en orsak till den 
relativt stora ökningen av elevantalet i särskolan de senaste åren (Szönyi, Bergh, & Tideman, 
2014). Det självständiga arbetssättet präglar även de nationella programmen i 
gymnasiesärskolan då eleverna i sitt gymnasiesärskolearbete ska utföra ett arbete så 
självständigt som möjligt (Skolverket 2013b). För att kunna arbeta självständigt krävs en viss 
anpassning för elever med funktionsnedsättningar. Dessa individanpassningar kan leda till att 
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det utvecklas en pedagogik som till viss del förstärker och bekräftar funktionsnedsättningen, 
vilket leder till förstärkt utanförskap (Skolverket, 2006; Shoegren, 2013). Således bör det 
kontextuella vara det definierande och verksamheten måste vara flexibel. Det bör hela tiden 
undersökas hur en individs funktionsförmåga och individens miljö passar samman för att där 
avgöra behovet av stöd. Detta blir det kontextuella som ska avgöra hur stödet ska utformas 
(Shoegren, 2013). Den självständiga arbetsförmågan är eftersträvansvärd hos alla individer, 
även de med intellektuella funktionsnedsättningar. För att kunna skapa rätt förutsättningar för 
detta behövs det göras en analys av det kontextuella kring individen och den uppgift som ska 
genomföras. Dessa kontexter bör hela tiden utvärderas så att de inte reproducerar ett 
hjälpbehov som kan ha upphört (Shoegren, 2013; Szönyi, Bergh, & Tideman, 2014) 

Funktionsnedsättning  
Assarsson (2009) förtydligar via en historisk översikt hur det svenska utbildningsväsendet har 
sett på personer med olika funktionsnedsättningar över tid. Samhället har ett behov av att dela 
in dess medborgare i olika grupper för att kunna förklara beteendemönster.  Fram till 70-talet 
rådde det i Sverige en psykomedicinsk förklaringsmodell där svårigheterna återfinns hos en 
individ och dennes tillkortakommande är det som avgör det avvikande beteendet, enligt 
Skidmores (2004) förklaringsmodell. En institutionaliserade dessa individer för att på 
medicinsk väg kunna avhjälpa eller avskärma beteendet från samhället. von Wright (2002) 
visar på olika perspektiv som en kan anamma på individer med olika funktionsnedsättningar, 
det relationella och det punktuella. Det perspektiv som var rådande under den 
psykomedicinska paradigmen var den punktuella. Varje individ står utan relation till något 
annat och de eventuella svårigheter som uppstår kommer utan kontextuell påverkan. 
Förklaringen till de eventuella svårigheterna finns hos varje enskild individ. 
På 70-talet växte den sociologiska modellen i Sverige där en började att arbeta enligt 
normaliseringsprocessen. Enligt den skulle samhället, enligt Assarson (2009), anpassas så att 
alla gavs möjligheter till att kunna delta i det samhället erbjuder.  Således var det samhället 
som skapade det avvikande hos individen och detta kunde avhjälpas genom att förändra 
samhället. En förutsättning för att detta ska kunna ske är att ett samhälle har den ekonomiska 
kraften som behövs för att genomföra dessa stora förändringar. Under denna period kom det 
relationella perspektivet (von Wright, 2002 ) att bli allt mer rådande. Alla eventuella 
svårigheter uppstår i relation till någon eller något. Således finns även lösningen till 
problematiken i relationen, därav ovannämnda normaliseringsprincip.  
De vida olika begrepp som används för att definiera det intellektuella funktionsnedsättningen 
skapar också den kontext som individen vistas i. Beroende på hur den omgivande miljön 
definierar individen så kommer den också bli bemött och således blir detta avgörande för hur 
individen själv upplever sin kontext och sin funktionsnedsättning i just den kontexten. Därför 
är det tydligt hur viktig skolsituationen blir för eleverna då de där präglas som lärande 
samhällsmedborgare. Således kan det tyckas olyckligt att den administrativa benämningen 
som används är utvecklingsstörd och inte en mer lämplig benämning utifrån nutida diskurs 
(Shoegren, 2013; Skolverket, 2006; Szönyi, Bergh, & Tideman, 2014).  
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Inkludering  
Salamancadeklarationen stipulerar tydligt att en skola för alla innebär att det finns en skola 
som är sammanhållen för alla elever och där ges alla elever samma möjligheter och rätt till 
utbildning. Det tydliggörs även att alla elever ska inkluderas:  

Vi anmodar och uppmanar alla regeringar  att: i lagstiftning eller riktlinjer stadfästa 
principen om integrerad undervisning, som innebär att alla barn undervisas inom det 
ordinarie skolväsendet, om det ej finns tvingande skäl att handla på annat sätt, (Svenska 
Unescorådet, 2006)  

Assarson (2009) menar att den svenska utvecklingen och diskussionen rörande skola kom att 
hamna inom den organisatoriska paradigmen.  I och med att det diskuterades en skola för alla 
som demokratiskt koncept anpassades de olika lärarutbildningarna mot att läraren ska kunna 
anpassa sig till de givna förutsättningarna som ges i varje klassrum, där det strävas efter en 
stor inkludering.  

Alexandersson (2009) uppvisar i sin studie av eleven Sofia och dennes interaktion med vuxna 
och elever i skolan hur en kan, med hjälp av det relationella synsättet, anpassa den 
organisatoriska paradigmen till en viss elevs specifika behov. Både elever och lärare anpassar 
sig och förhåller sig till Sofia och anpassar sig till hennes behov och förmågor inom 
skolvardagen. Vissa gånger är Sofia deltagande och vissa gånger deltar hon inte, men då 
försöker lärare eller elever att bjuda in henne till deltagande. I Sofias skola ges det möjlighet 
till att delta inom verksamheten på ett inkluderande sätt genom att hon får möjligheter till 
samvaro, samspel, ömsesidighet och delaktighet, vilket definierar inkludering.  
Skolverksamheten bestäms av olika kulturella och traditionella system som är knutna till den 
tid som skolan verkar i.  Allan (2003) hävdar att för att kunna förstå inkludering, måste en 
först utveckla vad exkludering är. Följaktligen måste först exkludering definieras och då 
måste också de normer som söks hos individer definieras och sedan exkludera de icke-
normativa eleverna för att sedan kunna inkludera dem. Det krävs en stor acceptans hos alla 
individer på en skola för att en elev ska uppleva sig som inkluderad i den gängse skolmiljön 
(Ineland, Molin, & Sauer, 2009).  
 
Aspelin (2010) menar att vi själva skapar en bild av hur vi tror att vi uppfattas. Denna själv-
bild skapas genom hur vi beter oss inför den andra personen som vi ska möta, hur den som vi 
möter bedömer detta beteende och slutligen den känsla som finns i mötet. De känslor som 
framförallt uppstår i möten är skam eller stolthet. Eleverna som upplever den största osäker-
heten inför mötena diskuterar framförallt oron kring hur de andra eleverna ska tolka deras 
beteende och den oron skapar en stor osäkerhet som troligtvis kan uttryckas som en skam re-
dan innan detta möte sker.  
 
Stiker (2000) visar även att inkludering är ett sätt att normalisera det avvikande, då den väs-
terländska kulturen har svårt att acceptera det avvikande. De som en gång uppfattats som av-
vikande och placerats i periferin måste homogeniseras in i det centrala av samhället igen. 
Detta är det som är det centrala i de västerländska samhällena, då detta blir symbolen för vad 
som är essensen av att vara människa. Stiker kallar detta technocracy of absorbation. Inklude-
ringen har alltid varit central i människans samhällsbyggnad, detta har varit en större och vik-
tigare del än exkludering. Under hela den västerländska historien har olika människor identi-
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fierats som någonting som ska assimileras eller inkluderas i det normativa samhället för att 
visa på huruvida samhället är ett ansenligt samhälle. Toppen på detta skedde under mitten av 
1900-talet då det kompensatoriska perspektivet rådde och de avvikande individerna skulle 
rehabiliteras till att bli inkluderade in i samhället för att slutligen kunna utradera det avvi-
kande och endast ha ett normsamhälle där allt var stringent. Stiker menar att den tid som exi-
sterar då han publicerade sin text domineras av en kultur som vill göra alla individer till jäm-
likar. Detta innebär att individer med funktionsnedsättningar kommer att bli en del av ett stort 
och enhetligt samhälle. Varje samhälle med ekonomiska förutsättningar kommer att kompen-
sera de eventuellt rådande funktionsnedsättningar på så vis att de försvinner, vidare behov 
kommer att kompenseras på sätt som gör att ingen kommer att känna sig avvikande av detta 
stöd. Stiker ser dock att människor inom dessa samhällen fortfarande ser dessa avvikelser, de 
olika förutsättningarna som finns för individers existens blir tydliga, trots alla samhällets för-
sök till kompensation. Problemen kring inkludering kommer framförallt via samhällets försök 
till att tvinga fram inkludering via vetenskap, teknologi och politik där samhället vill göra 
detta i termer av jämlikhet och normalitet. Stiker menar att samhället numera  förvarar indivi-
der med funktionsnedsättningar inom inkluderingen i former av normalitet och det socialt 
acceptabla så att de olika avvikelserna upplevs som minimerade. 

Forskningsöversikt 
Under följande avsnitt kommer det att redogöras för resultat av tidigare forskning inom  detta 
område. En rad forskningslitteratur med olika innehåll och forskningsansatser kommer att 
redovisas nedan. Under särskoleavsnittet ligger ett stort fokus på hur särskolan bidrar till att 
skapa elevens identitet och hur olika specialpedagogiska insatser kan påverka elevens 
personliga utveckling. Under avsnittet funktionsnedsättning kommer den intellektuella 
funktionsnedsättningens diagnostiseringar att problematiseras och diskuteras utifrån vilket 
sammanhang de uppstår i, men även presenteras utifrån hur individer själva upplever sin 
intellektuella funktionsnedsättning. I avsnittet rörande inkludering kommer inkludering 
presenteras ur individorienterad syn och utifrån en samhällelig syn. 
Identitetsskapande hos individer med funktionsnedsättning  
Starke (2013) fokuserar på hur unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar upplever 
sitt vardagsliv. Genom både intervjuer och enkäter samlades data för analys in. Vid 
resultatsammanställningen av datan kom tydliga samstämmigheter, men även olikheter fram. 
Utifrån dessa blev olika typer av inkludering och exkludering tydliga. Starke använde sig av 
det teoretiska perspektivet av empowerment och motståndskraft vid analys av datan. 
Deltagarna var generellt nöjda med sin fritid och kontakt med vänner, för de flesta deltagarna 
var även kontakten med familjen god och viktig. För deltagarna i denna studie var det viktigt 
att kunna bo i en inkluderande miljö där förstärkning för att öka deras självständighet är 
möjlig. För deltagarna var det viktigt med oberoende och autonomi genom att bland annat ha 
mer kontroll över de sociala hjälpinsatser som de tar del av. Stora svårigheter hade upplevts 
vid kontakter med andra utanför familjestrukturen. Vidare menar Starke att deltagarna 
identifierade sig själva som annorlunda, samtidigt så ifrågasatte de även beslutet att sätta dem 
i olika former av specialskolor. Deltagarna förstod inte själva varför de blivit placerade i olika 
former av specialundervisning. Enligt deltagarna i studien var det de professionella i 
grundskolan som hade tagit beslutet om att de skulle placeras i olika former av 
specialundervisning. Detta beslut anser de har fattats av andra. I deltagarnas självuppfattning 
beskrev de sig själva som outsiders och exkluderade från andra. Detta utanförskap är särskilt 
tydligt i deras narrativ av skolgången. Deltagarna i studien upplevde det som  något positivt 
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att ha gått i specialskola, då de uttrycker oro inför huruvida de skulle kunna prestera i 
grundskolan eller om de skulle kunna få adekvat hjälp i en stor klass. Viljan att vara en del av 
den kontext där alla andra är, men samtidigt se att det finns ett potentiellt större stöd i i den 
kontexten där de faktiskt ingår, det vill säga specialskolan. Det kan förstås som att reflektera 
kring en process kring utanförskapet. Individens identitet blir det som omgivningen 
identifierar dem som. Såsom omgivningen identifierar individen blir detta en del i individens 
självuppfattning och således blir individerna deras funktionsnedsättning eftersom att detta 
varit så starkt i omgivningens definition av dem. Starke menar att denna process är en 
stigmatisering.  
Groth (2007) visar att normalitet är kontextbundet. Groth har i sin avhandling genomfört en 
kvalitativ intervjustudie med både elever och speciallärare som på olika sätt var knutna till 
specialpedagogiska insatser eller till det specialpedagogiska yrkesfältet. Där han framförallt 
har utgått från den symboliska interaktionismen och social konstruktionism. Grundskoleelever 
är normgivande och särskoleelever blir således det avvikande. Vidare menar Groth att en 
skola för alla är paradigmellt, kontextuell- och diskursellt knuten. Skolan är således styrd av 
den tid den existerar i och vilka antaganden som ligger till grund för den tradition och kultur 
som skolan existerar i. I interaktionen med andra elever, då eleven känner ett utanförskap i 
samband med de specialpedagogiska insatserna och detta skapas av en typifierad elevtyp, ele-
ver som behöver stöd och som till viss del arbetar mot andra mål. Eleverna i studien upplever 
att de isoleras från den ordinarie undervisningen då de i stället blir föremål för specialpedago-
giska insatser. Eleverna uppfattar också sig själva som speciella och normavvikande.  Speci-
allärarna påtalar det positiva och de möjligheter eleverna får via deras undervisning och för-
söker på så sätt öka elevernas självförtroende. Eleverna anser också att verksamheten påver-
kar deras skolresultat och deras akademiska förmåga på ett positivt sätt. Groth menar att det 
finns ingen generaliserad lösning för skolsystemet i stort. Skolpersonal måste utgå från varje 
enskild individ och se hur denna mår bäst, vilka insatser som är bäst och på vilket sätt dessa 
ska sättas in. Således förespråkar Groth det relationella synsättet, att varje elev måste ses som 
unik och att de eventuella svårigheter som uppstår måste lösas på ett unikt sätt för varje elev. 
Det finns inga generella lösningar då varje elevs självbild skapas i relationer och interaktioner 
med andra. 

Funktionsnedsättning 
Skidmore (2004) gör en sammanställning över tid och visar hur de olika rådande paradigmens 
förklaringsmodeller fungerar och påvisar orsaker till det specialpedagogiska behovet som 
uppstår i samhället i de olika paradigmerna. Enligt Skidmore är det tre olika paradigmer som 
är i huvudsak rådande; det psykomedicinska, det sociologiska och det organisatoriska. Dessa 
paradigmer har rått och råder kring elever i behov av särskilt stöd och hur de olika 
inlärningssvårigheterna uppstår. Inledningsvis, menar Skidmore, att det rådde en psyko-
medicinsk syn. Inom detta synfält ses inlärningssvårigheten som något som uppstår på en 
micronivå, det vill sägas inom eleven. Den nästkommande paradigmen är den sociologiska. 
Där orsaken till funktionsnedsättningen är reproduktionen av strukturella ojämlikheter inom 
samhället. Detta sker då en sorterar och delar in elever i olika fack och kategorier. Således ses 
funktionsnedsättningen som något som uppstår på samhällelig nivå. Den tredje och sista 
paradigmen som presenteras är den organisatoriska. Där tolkas det som att 
inlärningssvårigheterna uppstår på en mesonivå, d.v.s. en institutionell nivå. 
Inlärningssvårigheterna uppstår i och med att skolan organiserar sig på ett bristfälligt sätt.    
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Shoegren (2013) menar att vid diagnostiseringar och utredningar måste det tas hänsyn till de 
kontextuella faktorer som finns kring individen. Då dessa kan användas för att skapa en vidare 
syn kring individens förutsättningar och livsvillkor. Vidare menar Shoegren att det inte finns 
något ramverk kring detta inom fältet för intellektuella funktionsnedsättningar. 
Funktionsnedsättningarna kan ses inom ramen för den statliga modellen, likväl som den 
medicinska modellen och sociologiska modellen på så vis att vissa statliga beslut som fattas 
skapar olika kontexter inom vilka funktionsnedsättningarnas olika förutsättningar uppstår. 
Skapandet av diagnoser och klassificeringssystem sker inte i ett vakuum utan sker i en kontext 
och genom att se hur den kontexten influerar beslutsfattande kring funktionsnedsättningar. 
Diagnostiseringar och utredningar måste ta hänsyn till de kontextuella faktorer som finns 
kring individen. Då dessa kan användas för att skapa en vidare syn kring individens 
förutsättningar och livsvillkor. Vidare menar Shoegren att det inte finns något ramverk kring 
detta inom fältet för intellektuella funktionsnedsättningar.  
Brown, Dodd och Vetere (2009) har gjort en narrativ analys utifrån livsberättelserna  av sex 
individer med Down’s syndrom där det undersöks framför allt hur individerna uppfattar och 
pratar om sig själva. Genom att använda sig av en narrativ forskningsmetod så undersöks 
deltagarnas erfarenheter av det som undersöks således vill författarna utgå så mycket som 
möjlig ifrån deltagarnas ord vid analysen. Genom att använda sig av en narrativ analys får 
forskaren reda på hur en individs livsberättelse skapas av den historiska och kulturella 
kontexten som den sker i. Många individer med intellektuella funktionsnedsättningar 
identifierar sig inte med gruppen som har denna funktionsnedsättning. Möjliga förklaringar 
till detta kan vara att individerna blir skyddade av andra så att de är omedvetna om vad deras 
funktionsnedsättning är, individerna kan inte identifiera sig med funktionsnedsättningen då 
detta inte passar in i deras uppfattning av deras individuella identitet, individen kan leva i 
förnekande av att ha en funktionsnedsättning och slutligen kan individerna sakna den 
kognitiva förmåga som krävs för att förstå sin egen funktionsnedsättning. 

Inkludering 
Skidmore (2004) menar att för att kunna diskutera inkludering måste det först klargöras att 
undervisningen inte ska vara integrerande utan inkluderande om det ska kunna diskuteras som 
en utvecklande undervisningsform.  
Brown, Dodd och Vetere (2009) använder sig av social identitetsteori och vill se hur en grupp 
bemöter den förväntade uppfattningen av den undersökta gruppen. Social identitetsteori, 
innebär, enligt Brown, Dodd och Vetere, att vara en del av en social grupp är viktig del i 
skapandet av ens identitet. Författarna kommer fram till att varje individs historia är unik, 
men flera likheter identifierades såsom erfarenheter av bland annat upplevelser av förluster 
och i frågasättande av ens identitet. Flertalet av deltagarna såg sig inte som funktionsnedsatta 
utan primärt som människor.  

Meininger (2010) diskuterar hur social inkludering ses som ett av de viktigaste politiska 
målen för individer med intellektuella funktionsnedsättningar. Så länge som intelligens, betyg 
och utbildningsnivå ses som avgörande för social framgång, så är de intellektuellt 
funktionsnedsatta de socialt underlägsna personerna som de har varit sedan 1800-talet. 
Vidare menar Meininger att all inkludering sker inom det normativa ramverket som styrs av 
politiska, geografiska, administrativa, organisatoriska och ekonomiska faktorer. I detta 
ramverk är individualisering och autonomi i valfriheten det dominerande, sociala och 
kulturella faktorer är generellt sett relativt förbisedda. I den politiska beslutsfattarprocessen 
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tas det inte hänsyn till detta när det ska fattas beslut kring hur samhället ska lyckas med 
inkluderingen som det förutsatt sig att göra. I och med detta har det visat sig svårt för 
individer med funktionsnedsättningar att kunna delta i den sociala kontexten i deras 
omedelbara närhet och i samhället i stort.  Individer med intellektuella funktionsnedsättningar 
ska vara precis som alla andra och ska inkluderas och ha samma personliga friheter som 
övriga individer i samhället och således inte ges adekvat stöd för att nå detta, i förlängningen 
innebär detta en ny sorts beroende från ensamhet och fattigdom vilket många individer med 
intellektuella funktionsnedsättningar lider av oavsett var och hur de bor. Den sociala 
inkluderingen är en interpersonell process och inom den processen kan en rad livshistorier 
identifieras och det råder en brist i berättande av individer med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Det finns platser där personer med funktionsnedsättningar kan möta 
andra personer. På dessa platser kan interaktion uppstå där olikheterna och det avvikande 
känns igen men inte blir det avgörande i umgänget. Dessa platser skapas framförallt av 
personer som sedan tidigare har erfarenhet och relationer med personer som har 
funktionsnedsättningar. Som en motpol mot marginalisering och exkludering har dessa platser 
potential att skapa och odla kontakter mellan människor där olikheter och avvikelser kan få 
bestå. Meininger menar att dessa platser karakteriseras av följande; personen med den 
intellektuella funktionsnedsättningen vet att den är välkommen där oavsett individens 
funktionsnedsättning, platsen karakteriseras av vänlighet, platsen försöker inte skapa bevis för 
att den är en inkluderande verksamhet eller producerar något, platsen ska uppfattas som en 
frizon där normalitetsideologin upphör och slutligen ska platsen vara en plats för verklig 
dialog som är frihetsskapande. Den kontextuella mångsidigheten på en sådan plats gör att alla 
får en möjlighet till att delta i det sociala spelet. Den sociala interaktionen kan inte bli på 
riktigt om inte alla deltagarna deltar aktivt i samspelet. De moderna omsorgsinstitutionerna 
kan endast skapa dessa utrymmen för dialog om de går ifrån vårdparadigmet, även det 
tekniska och metodiska förhållningssättet där det ses som att personer utan 
funktionsnedsättningar har något som de med funktionsnedsättningar behöver. Detta 
grundläggande antagande härstammar från en distinktion mellan autonomi och beroende och 
normal och onormal. Denna distinktion styr förhållningsättet vid skapandet av de platser som 
ska skapa dialog på ett negativt sätt, då det finns en maktbalans inom detta som inte främjar 
den äkta dialogen.  
Forskningsöversikten visar på att särskolan är en organisation som bidrar till exkludering och 
elever med intellektuella funktionsnedsättningar upplever den största exkluderingen i skolan. 
Vidare upplevde elever i särskolan att det var de facto skolan som hade bestämt att de skulle 
gå i segregerade skolformer, men att detta hade varit bra för dem då de hade fått adekvat stöd 
och tillräckligt med hjälp i dessa klasser (Starke, 2013).  

Elevernas identiteter skapas i hur omgivningen uppfattar dem, då grundskolan är normen blir 
särskolan det avvikande och då blir även eleverna i särskolans uppfattning av dem själva att 
de är normavvikande och speciella (Groth, 2007; Starke, 2013). Individer med intellektuella 
funktionsnedsättningar identifierar sig dock inte med varandra (Brown, Dodd, & Vetere, 
2009). 
Det som gör eleverna till normavvikande gör också att samhället skapar diagnoser och dessa 
diagnoser skapas i den kontext där avvikelsen är påtaglig, i fallet av intellektuella 
funktionsnedsättningar sker detta i kontexten skola (Shoegren, 2013).   
Den social inkluderingen är det primära politiska målet i funktionsnedsättningsarbetet, då den 
sociala inkluderingen är viktig i den samhälleliga tanken på de personliga friheterna, men 
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även i skapandet av individens identitet. I skapandet av inkluderingstanken finns det 
grundläggande antagandet av normal och onormal, för att inkludering ska vara möjlig 
(Brown, Dodd, & Vetere, 2009; Meininger, 2010) 
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Teoretiska utgångspunkter  
Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är det kritiska perspektivet inom 
specialpedagogiken. Detta perspektiv har framför allt utvecklats av Skrtic (1991). Inom det 
kritiska perspektivet menas att det i skolan utvecklas två olika lärartyper. Där den ena typen är 
de lärarna som tar hand om de normativa eleverna och menar på att de inte besitter kompetens 
nog för att ta hand om de eleverna som avviker för mycket. För dessa elever finns 
specialpedagoger och speciallärare som då blir experter endast på dessa elever med de 
specifika svårigheterna som just de specialpedagogerna och speciallärarna är experter på. 
Således skapas ett system där lärarna blir låsta i sina specifika professioner. Lärare som endast 
bedriver undervisning för de elever som av skolan bedömts som en del av normen i till 
exempel grundskolan. Lärarna möter inte den möjliga utveckling som sker när de måste möta 
de normavvikande eleverna om dessa elever är placerade i olika former av specialpedagogiska 
verksamheter där de blir segregerade från undervisning i grundskolan och blir stämplade som 
normavvikande (Nilhom, 2011). 
Skrtic (1991) menar att inom det kritiska perspektivet identifieras specialpedagogik som något 
som marginaliserar den som blir föremål för specialpedagogisk verksamhet. 
Specialpedagogikens behov skapas snarare av bakomliggande faktorer i diverse strukturer så 
som socioekonomiskt förtryck, professionella diskurser och det faktum att skolan på något 
sätt misslyckats om specialpedagogiska insatser krävs. Specialpedagogiken inom det kritiska 
perspektivet ses som den verksamhet som ska hjälpa de som specialpedagogiken uppfattat 
som individer med funktionsnedsättning oavsett de ovanstående faktorerna. 
Specialpedagogiken självt som står för identifieringsprocessen av funktionsnedsättningen, 
förklaringsmodellen och lösningen. Med denna förklaringsmodell blir specialpedagogiken en 
del av det system som leder till och upprätthåller behovet av att se personer med 
funktionsnedsättningar som individer som behöver specialpedagogiken som system. Vid 
anläggandet det kritiska perspektivet på skolans verksamhet skulle det som beskrivs som 
normalitet och orsakerna till eventuella avvikelser förklaras enligt de ovanstående faktorerna. 
I ett kritiskt perspektiv vilar specialpedagogiken på sig självt, skulle specialpedagogiken inte 
finnas skulle det heller ej uppstå avvikelser som har ett behov av specialpedagogiska insatser. 
De insatser som krävs vilar snarare på organisationsnivå eller samhällelig nivå för att kunna 
korrigera de faktorer som skapar avvikelser från normalitet. Inom det kritiska perspektivet 
finns förklaringar såsom strukturellt förtryck och segregering. Nilholm (2007) menar att ur ett 
demokratiskt deltagarperspektiv ses specialpedagogik som ett bevis på skolans misslyckande. 
Skrtic (2005) menar att det kritiska perspektivet ses specialpedagogik som något som verkar 
under ett förgivettagandet av sin egen kunskapstradition.  

In this regard, my work focuses on the ”disciplinary power” of special education which, 
operating under the taken-for-granted conventions of its knowledge tradition, has the effect of 
constituting students as subjects for investigation, surveillance and treatment, a representation 
that has negative moral and political consequences because it involves various forms of 
medicalization, objectification, confinement and exclusion. (Skrtic, 2005, s. 149) 

Detta gör att specialpedagogiken upprätthåller det paradigm den verkar inom, genom att göra 
elever till subjekt för diverse undersökningar och diagnostiseringar för att sedan på olika sätt 
skapa ett behov som specialpedagogiken ska kunna fylla. Vidare bidrar även 
specialpedagogiken till att eleverna blir subjekt för olika former av utredningar som sedan kan 
bidra till att eleven blir till exempel objektifierad och exkluderad (Skrtic, 2005).   
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Traditionellt sett har specialundervisning fokuserat på elevernas svårigheter för att kringgå 
dessa eller att träna bort dem helt eller delvis. Detta, är ett exempel på undervisning som inte 
är relevant i förhållande till läroplaner. Det finns en form av specialpedagogisk kunskap som 
är enormt viktig. För att undervisa på ett adekvat sätt krävs kunskap om läroplanen och 
ämnesspecifika kunskaper, sociala förmågor, kunskap om inlärningsprocessen och de elever 
som ska undervisas. Författarna menar att det är pedagogens kunskap om elever och 
möjligtvis deras pedagogiska strategier och skicklighet som gör dem till specialister (Lewis & 
Norwich, 2005). 

Kunskap kan inte vara neutral då den är socialt situerad (Johansson, 2005). Den produceras i 
specifika sammanhang till exempel sociala, politiska eller språkliga. Detta betyder i 
förlängningen att ingen kunskap är konstant utan blir till beroende av i vilken kontext den 
skapas i och kunskapen förändras över historiens gång. Världen har kategoriserat och förståtts 
på en rad olika sätt över tidens gång, mycket beroende på vem som haft tolkningsföreträde. 
Förståelsen ser och har sett olika ut beroende på i vilken kulturell och social kontext den 
tolkas i. I samhället finns även en rad olika hierarkier som påverkar vem som har makt och 
vem som överordnas vem.  

Skrtic (1991) påvisar att det finns en gemensamt rådande uppfattning att ett antal elever som 
diagnostiseras som lindrigt funktionsnedsatta endast fått en diagnos baserad på patologisk bas 
och beroende på definitionssvårigheter och mätsvårigheter. Elever kan även på grund av 
bristande vilja eller kapacitet hos lärare och skola i att kunna ta hand om elevers olikheter så 
identifieras många elever som lindrigt funktionsnedsatta som inte är det. Detta är särskilt 
tydligt hos elever med inlärningssvårigheter. Vidare menar Skrtic att det finns ett behov av 
stöd för dessa elever, men eleverna har inte det som definieras som en funktionsnedsättning i 
diagnosisk mening. Det finns egentligen ingen orsak till att diagnostisera elever med mildare 
funktionsnedsättningar, då dessa borde kunna stöttas inom gängse skolkulturer i och med att 
alla elever har individspecifika inlärningsbehov.  

As we know, the professional bureaucracy is nonadaptable because it is premised on the 
principle of standardization (of skills), which configures it as a performance organization 
for perfecting standard program. (Skrtic, 1991, s. 170)   

Skrtic visar att skolan är anpassad och utformad för de eleverna som passar in i en standardi-
serad mall och de som inte passar in i gängse mallen behöver på olika sätt definieras om vil-
ken orsak som är den bakomliggande till denna avvikelse. 
  
Vidare menar Skrtic (1991) även att det kan ses som om att det är inom skolans organisation 
som svårigheterna finns och uppstår, elevernas svårigheter uppstår på grund av att skolan är 
organiserad enligt en tradition där avvikelser kategoriseras som onormalitet hos individen. 
Elevers funktionsnedsättningar är inte mänsklig patologi eller en objektiv distinktion. Det är 
en patologi beroende på att en individ inte passar in i den standardiserade skolans krav inom 
det rådande paradigmet av den professionella kulturen som råder inom skolan. Legitimiteten 
för diagnostiseringen av individers funktionsnedsättningar är artificiellt bekräftade genom 
skolans misslyckande att kunna ta hand om individen inom den specialpedagogiska praktiken. 
Specialpedagogiken är inte ett pedagogiskt rationellt system, utan är möjligtvis ett politiskt 
rationellt system för att kunna ta hand om elever som på olika sätt marginaliserats på grund av 
skolans misslyckande.  
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Resultatet av denna studie kommer att tolkas genom det kritiska perspektivet där det ses på så 
vis att det är specialpedagogiken i sig som segregerar elever från den normativa elevgruppen 
och skapar undervisning där det krävs olika former av specialundervisning. I denna 
konstruerade skolsituation uppstår det även hierarkier, där normen blir väldigt central. Skolan 
skapar elevernas utanförskap och organiserar sig även så att eleverna upplever exkludering då 
de befinner sig i lokaler eller miljöer som är avskilda från resten av skolan. 
Specialpedagogiken upprätthåller detta paradigm och  blir då inte en del av någon verksamhet 
som riktar sig utåt mot resten av skolan. 
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Metodologisk ansats och val av metod 

Narrativ metod och livsberättelse  
Metodvalet för detta arbete är livsberättelse, då ansatsen är att undersöka en individs 
erfarenheter av sin skolgång, både i grundskolan och i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 
Detta kommer i denna uppsats framför allt göras ifrån gällande styrdokument och andra 
normerande dokument. Detta för att visa på hur särskolekontexten skapar erfarenheter för 
eleven och påverkas av de rådande metanarrativen. Genom att här låta en individ som gått 
halva sin skolgång i särskolan delge sina erfarenheter av hur det är att gå i särskolan, kan vi 
förstå denna skolform och upplevelsen av att gå i den bättre. 

Metanarrativ 
Meininger (2010) visar på att individer med intellektuellt funktionsnedsättningars 
livsberättelser är, precis som alla livsberättelser starkt förknippade med metanarrativ av olika 
slag. De intellektuellt funktionsnedsatta är, precis som alla andra, sammanvävda med 
exempelvis det politiska metanarrativet som ser dem som delaktiga och rationella medborgare 
i ett samhälle. Det politiska metanarrativet är att dessa individer också ska vara delaktiga och 
rationella medborgare i en modern demokrati, vidare är de intellektuellt funktionsnedsatta 
inom det ekonomiska metanarrativet konsumenter inom den omsorg som de med extra behov 
har rätt till. Intellektuellt funktionsnedsatta ses också inom det biomedicinska metannarrativet 
som försvagade eller störda, avvikande eller dysfunktionella. Inom det samhälleliga 
metanarrativet kan intellektuellt funktionsnedsatta ses som ouppfostrade, som individer som 
hoppar av skolan, som en kollektiv börda eller som samhälleligt överflödiga, men även som 
hjältar som övervinner sina begränsningar och uppfyller sina drömmar. Vidare är de även 
sammanvävda med omsorgsnarrativet som ser dem som människor som ska tas om hand om, 
utvecklas, frigöras eller stöttas. Utan sammankopplingar med dessa metanarrativ kan inte 
individer bli källor till narrativ, oavsett om de har funktionsnedsättningar eller ej. Dessa 
metanarrativ kan också bli ett stort hinder särskilt om ett metanarrative har blivit till en cliché 
eller ses som en stereotyp inom vilket narrativ ska passa in. Således kan livsberättelser som är 
sammanlänkade med sådana stereotyper bli förenklade och sammankopplandet leder till en 
oro och assimilering. Vidare menar Meininger att metanarrativ inte bjuder in till dialog, 
föreställningar av verkligheten eller omtolkningar utan driver en till subjektivitet, 
anpassningar och härmningar av beteenden. Således kan metanarrativ vara något som ibland 
hindrar och kuvar individer och som ibland frigör och emanciperar individer. Sökandet efter 
denna skillnad kräver hermeneutik, en fortsättande process av förklaringar, en moralisk 
reflektion och ett moralisk fritänkande i praktiken. Berättelserna ska alltid omtolkas och 
omberättas. När berättelserna berättas och kopplas samman med metanarrativ kan det 
avvikande inte kastas åt sidan eller förnekas. Att ignorera eller undervärdera personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar livsberättelser såväl som ovilja att lyssna på dessa 
berättelser är ett allvarligt hinder för varje möjlighet att förändra och förnya invanda 
konventioner och idéer.  
I utbildningsvetenskapliga studier som arbetar med elever som är marginaliserade i termer av 
social makt, men det privata och det offentliga kan inte separeras, livsberättelser menar inte 
att separera detta, utan kräver snarare holism (Goodson & Sikes, 2001). Vidare menar 
Hamilton och Atkinson (2009) på att det är viktigt och stärkande för individer med 
intellektuella funktionsnedsättningar att få berätta sina livshistorier. Genom att sammanställa 
funktionsnedsattas livsberättelser så visas att även deras upplevelser och insikter är viktiga.  
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Livsberättelse  
Enligt Johansson (2005) verkar vara ett allmän mänskligt beteende att skapa berättelser om 
tillvaron, genom dessa berättelser skapas grunden för tänkande och således även grunden till 
kunskapande. Genom att återberätta sina erfarenheter skapar vi då vidare betydelser för dessa. 
I berättelsen skapar vi vår bild av omvärlden och hur vi ser på oss själva i relation till andra. 
Genom berättelsen kan vi visa andra våra moraliska värderingar och hur vi ser etiskt på 
tillvaron. Berättelsen blir till i mötet mellan en person som berättar och en som lyssnar, i 
mötet som sker vid en livsberättelse är den som lyssnar en professionell lyssnare. Kontexten 
för platsen där mötet sker är också relevant, hur den sociala situationen upplevs och hur 
miljön upplevs. Det är också viktigt att fundera kring hur det interpersonella samspelet 
påverkar den berättelse som skapas. I denna studie användes en semistrukturerad intervju, där 
den intervjuade fick prata fritt utifrån den förberedda intervjuguiden, (Bilaga 2). Goodson och 
Sikes (2001) menar att när forskare ska intervjua och analysera dessa bör forskaren vara 
noggrann med vilket språk denne använder sig av. Att använda sig av ett alltför akademisk 
och vetenskapligt språkbruk är oftast inte adekvat och olämpligt när det ska uttrycka 
mänskliga känslor, vilket är grunden i mänsklig uppfattning och erfarenhet. 

När forskare använder sig av livberättelser menar den att de historier personer berättar om 
sina liv kan ge oss viktiga insikter och ge oss viktiga ingångar till de stora frågorna som rör 
identitetsskapande. Dessa frågor visar på hur individer skapar och påverkar sin sociala 
tillvaro. När forskare väljer att arbeta med livsberättelser menar de att liven vi lever inte är 
hermetiskt slutna till hur en individ är på sin arbetsplats, sin skola eller hemma. Det som sker 
på en arena påverkar oss inte bara där utan kan även påverka oss i de andra arenorna som vi 
rör oss på. Det finns en avgörande interaktiv koppling mellan individers liv, deras 
uppfattningar och erfarenheter, samt i vilken social och historisk kontext det sker i. 
Livsberättelser visar på hur individer förhandlar fram sin identitet och sina erfarenheter, 
skapar och förstår de sociala rollerna och reglerna som existerar i  den sociala värld de lever i. 
När forskare använder sig av livsberättelser som metod är målet att få reda på hur individer 
som delar upplevelser, i detta fall att ha gått i särskolan, skapar mening i deras erfarenheter 
och upplevelser (Goodson & Sikes, 2001). Grunden i narrativa metoder, såsom livsberättelser, 
är att systematiskt tolka en individers tolkningar av sig själva och deras uppfattning av deras 
livsvärld. Som forskare går man ut och in i olika roller såsom lyssnare på en berättelse, som 
översättare av berättelse från talad till textform, som läsare av denna text. Under hela denna 
process är forskaren också en tolkare av det som förmedlas (Johansson, 2005).  
Livsberättelser används i forskning för att undersöka hur olika perspektiv och aspekter kan 
användas för att människor ska ge sin tillvaro betydelse, skapa mening i tillvaron och skapar 
en individs identitet (Johansson, 2005). När en individ delger sin upplevelse av något denne 
har varit med om i skolan utifrån sin minnesbild, så ger dessa upplevelser det som individen 
slutligen skapar som sin erfarenhet av skolan. Det största intresset riktas mot hur skolan är för 
den som har narrativet, det handlar om det hur den intervjuade upplevt det levda livet 
framförallt i skolan, det är berättelsen om det upplevda som utgör grunden för livsberättelser 
och som skiljer denna metod från de övriga narrativa metoderna (Pérez Prieto, 2006).  
Livsberättelser skapar betydelse av våra vardagserfarenheter. Det synliggörs människors 
livsvärld genom att skapa strukturer och teman kring det som sker i det dagliga livet. 
Livsvärlden ger en bild av de tolkningsramar som vi använder oss av för att förstå vår 
omvärld, de personer som finns där och oss själva. När forskare vill få reda på hur en individ 
uppfattar sig själv, får forskaren oftast en rad berättelser som visar på hur individen ser på sig 
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själv som subjekt i sin tillvaro. Vidare, när forskare får lyssna på en individs livsberättelse får 
forskaren också möjlighet att få en vidare förståelse av hur människor fungerar (Johansson, 
2005). En svårighet som kan uppstå i dagens postmoderna samhälle är att tillvaron blir mer 
fragmentarisk då traditioner och etablerade sociala mönster ifrågasätts, då blir 
identitetsskapandet svårare. All faktarepresentation av verkligheten är narrativt konstruerad, 
fakta skapas av ett narrativ och är således kreativt konstruerat. Livsberättelser kan här hjälpa 
till att skapa struktur och förståelse för hur individen skapar sin identitet och förstår sig själv 
(Goodson & Sikes, 2001). 

En berättelse kan aldrig bli en faktisk redogörelse för det liv som levts, berättelsen är alltid en 
del av konstruktionsskapandet av den historia, kultur och identitet av den som berättar sin 
historia. Dessa konstruktioner sker ofta under själva berättandet, då berättelsen och frågorna 
som ställs strukturerar upp det upplevda, de erfarenheter som skapats, de minnen som 
sammanknippas med de händelser som efterfrågas och hur de olika narrativen som skapar 
livsberättelsen hänger ihop. En individ skapar följaktligen sin egen självbiografiska berättelse 
när individen berättar om sitt liv (Johansson, 2005). Berättelserna som skapas utifrån en 
livshistoriemetod kan ses som sociala konstruktioner som sker i den konstlade situationen av 
intervju. Men de är också konstruerade och skapade utifrån minnen, handlingar och den 
kulturella kontext de sker i. När en individ ser tillbaka på sin skolgång och berättar om sina 
upplevelser konstrueras individens identitet i i berättelsen. Samtidigt som individen minns sin 
uppväxttid och den identitetsprocess som pågick då, så konstruerar individen också sig själv 
genom att välja vilka berättelser som används för att konstruera sin identitet, vilka som 
individen väljer att belysa och vilka individen väljer att inte alls berätta om (Pérez Prieto, 
2006).  
Livsberättelser är inte en rak väg till en absolut sanning, utan den ”sanning” eller ”verklighet” 
som återges under livsberättelsen bidrar till att visa på hur det dagliga livet ter sig inom ett 
visst område, i detta fall särskola. Livsberättelser måste användas med stor försiktighet, men 
belöningen för sociala undersökningar och för professions utvecklingen kan, hursomhelst, 
vara stort (Goodson & Sikes, 2001).  

Analysverktyg för livsberättelser 
Arvidson (1998) presenterar ett analysverktyg för att kunna analysera formen på en 
livsberättelse. Varje berättare väljer utifrån de erfarenheter som den har gjort, de som ses som 
mest signifikanta och ordnar dem i en viss ordning efter en logik. Berättelserna kan beskrivas 
som kronologiska eller deskriptiva. I de kronologiska sekvenserna skildras det berättade i 
tidsordning. I de deskriptiva sekvenserna beskrivs ofta miljöer, handlingar baserade på rutiner 
och attityder som kan beskrivas så att de tydliggörs i en beskrivning. De deskriptiva 
sekvenserna kan användas för att beskriva och tydliggöra en livsvärld som skiljer sig från den 
som intervjun sker i eller den nuvarande livsvärlden. Vidare finns även narrativer där 
intervjupersonen berättar en tydligt avgränsad berättelse, som följer den gängse berättelse 
formen med komplikationer och upplösningar. Intervjupersonen väljer att framföra detta 
narrativ för att visa på att detta är en särskild sekvens som personen tar extra ansvar för och 
att denna sekvens visar på något som är extra viktigt för berättaren. Således finns det flera 
diskurser inom varje livsberättelse. Det finns således en intrig för att en levnadshistoria ska 
kunna ses som en livsberättelse.  
Genom att analysera individers livsberättelser ser den som analyserar även de underliggande 
strukturer och krafter som konstruerar vardagslivet. Ett viktigt resultat som författarna till 
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artikeln hittade pekade på att ofta blir dessa individers, helt rimliga, krav och önskemål helt 
ignorerade av de olika styrande samhälleliga instanserna. Sammantaget måste forskaren vid 
arbetet med livsberättelser och narrativ lära sig särskilda förmågor i att lyssna och relatera till 
den som intervjuas (Hamilton & Atkinson, 2009).  

Johansson (2005) menar att vid själva analysen av livsberättelsen finns det tre dimensioner; 
innehållsanalysen, analysen av formen och analysen av den interpersonella dimensionen. I 
själva innehållsanalysen ges det svar på frågor om själva handlingen, vilka karaktärer av olika 
vikt som finns i berättelsen, den röda tråden i berättelsen, miljöer av vikt, vilka teman som är 
både ytliga och djupa, vad själva syftet med berättelsen är och vilka diskurser, sociala, 
politiska eller religiösa, som betonas i berättelsen. I formanalysen undersöks organisationen 
av berättelsen, kronologi, tematik, händelserna analyseras också utifrån varaktighet och 
frekvens, vilket perspektiv det berättas från, huruvida det finns skillnader i tempo när olika 
episoder berättas, ordval hur personen använder olika pronomen, vilket tempus berättelsen 
sker i, om det används metaforer, finns det en genre i berättelsen och hur framträder den i 
berättelsen. I analysen av den interpersonella relationen analyseras relationen mellan 
berättaren och lyssnaren. Hur ser relationen mellan de bägge ut, hur upprättades kontakten, 
vad är syftet med själva samtalet, vem talar till vem och hur, hur ser maktbalansen ut mellan 
parterna och hur ser maktbalansen ut under själva samtalet, hur är själva samspelet under 
samtalet, vilka strategier används under samtalet, finns det några missförstånd eller konflikter 
i själva samspelet under samtalet och slutligen analyseras även vilka identiteter skapas under 
samtalet. De tre olika analys dimensionerna är inte separerade och självständiga utan 
sammansatta och hänger ihop. Den ena dimensionen kan inte finnas utan den andra. Det är 
inte heller givet vilken dimension en viss del av en berättelse tillhör. 

Genomförande 

Urval 
Goodson och Sikes (2001) efter valet att arbeta med livsberättelser är det sällan det är ett 
slumpmässigt urval av informanter. Först och främst är forskaren inte ute efter att generalisera 
en grupps berättelser och således behövs ej en specifik grupp av informanter. Det är snarare 
viktigare att informanterna har de förutsättningar som krävs för att kunna tala och bli 
intervjuade under längre perioder. Vidare krävs det att informanter har adekvata erfarenheter 
och kunskap om just den social situationen som ska undersökas. Vid själva urvalet kan 
forskaren använda sig av en av flera av följande 6 metoder. Om urvalet görs på 
ändamålsenliga kriterier söks specifika egenskaper, kännetecken eller erfarenheter och 
informanterna väljs ut på att de passar dessa kriterier. Vidare kan urvalet göras på slump, 
forskaren möter en individ som frivilligt deltar som informant. Den tredje urvalsmetoden är 
att ett bekvämlighetsurval, forskaren har lätt att få kontakt med informanterna. Snöbollsurval 
är när forskaren inleder med en informant och sedan via denne söker fler informanter. 
Homogent urval, eftersöks flera individer med gemensamma erfarenheter, egenskaper eller 
kännetecken. Detta sker endast om forskaren är ute efter att undersöka och fokusera på en 
liten grupp. Extremurval görs om en individs erfarenheter, egenskaper eller kännetecken är 
påfallande avvikande från majoritetens i den potentiella undersökningspopulationen. 

För denna studie gjordes urvalet via ett bekvämlighetsurval där en rektor för en 
gymnasiesärskola i regionen ombads att välja en före detta elev som hade erfarenheter av 
både grundskola och särskola. Samt att rektorn skulle göra en första förfrågan om den före 
detta eleven var intresserad av att bli intervjuad för en studie. Orsaken till att urvalet gjordes 
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på dessa grunder var framför allt beroende på att det var viktigt att det var en före detta 
särskoleelev som hade erfarenheter av grundskola, särskola och inkludering. Intervjuaren 
hade aldrig tidigare mött den före detta eleven. Informanten kommer ges ett fingerat namn, 
Anna, som hon i fortsättningen kommer att benämnas som. 

Intervju 
Anna och jag möttes på den gymnasieskola som hon gick på under hela sin tid på 
gymnasiesärskolan, den rektor som hade etablerat kontakten mellan oss upplät ett rum för att 
kunna genomföra intervjun i. Detta var ett rum som var helt obekant för mig, men Anna hade 
varit där flera gånger. Rummet låg även i anslutning till de lokaler som Anna hade haft en 
majoritet av sina lektioner i under gymnasiesärskoletiden. Under intervjun användes en 
intervjuguide (Bilaga 2) för att säkerställa att alla frågor som skulle ställas fick svar, de blev 
dock inte ställda i den ordningen då intervjun flöt på relativt lätt. Totalt tog intervjun närmare 
60 minuter. Vissa frågor ställdes inte alls då Anna spontant gav svar på dessa. Under intervjun 
försökte jag att anamma ett aktivt och professionellt lyssnande, vara inkännande och inte dela 
med mig av mina tankar och åsikter kring de olika delarna av Annas berättelser.  
Under intervjun vidtogs Hamilton och Atkinson (2009) följande punkter som nödvändiga om 
man på något sätt ska arbeta med livsberättelser: 

1) Aktivt lyssnande, genom att notera vad som sägs och vad som inte sägs. 

2) Förstärka, genom att dela en annans värld utan att förlora sin egen 
3) Delta, genom att finnas där för människor 

4) Att vara icke dömande, genom att acceptera människor för vad de är. 
5) Inte bli rädd när starka känslor uttrycks 

6) Kunna uppskatta historier och vara intresserad av det förgångna 
7) Vara disciplinerad, men att dela med sig om ens egna tankar om de efterfrågas. 

8) Kunna reflektera och kritiskt utvärdera ens eget arbete. 
9) Kunna acceptera feedback och ge feedback till andra.  

Vidare blev det uppenbart att Anna under berättelsens gång var tvungen konstruera sig själv 
och sina erfarenheter av skolgången då hon inte reflekterat över många erfarenheter som 
efterfrågades och problematiserades. Det var viktigt att hitta Annas vardagserfarenheter och 
hur hon hade skapat strukturer och hur hon uppfattade sig själv under sin skolgång, både i 
grundskolan och särskolan.  

Under intervjun flöt samtalet fram och tillbaka i tiden föra att säkerställa att Annas 
erfarenheter kom fram på ett adekvat sätt. Att inte Anna berättade det som hon trodde att jag 
ville höra utan att det verkligen var hennes berättelse och erfarenheter av livet i skolan som 
kom fram.  

Vid användandet av livsberättelser är det viktigt att använda sig av ett språk som  är 
lättillgängligt, både i intervjun och i beskrivningarna av de erfarenheter som delges. Därför 
kommer inte begrepp skrivas om utan de begreppen som skrivs ut i detta avsnitt är de olika 
begrepp och definitioner som Anna använde sig av för att beskriva olika 
funktionsnedsättningar.  Vidare pratar Anna om gymnasiet för gymnasiesärskolan och övriga 
för resten av gymnasiet. 
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Analys 
Datan som samlats in via livsberättelseintervju har analyserats genom de tre dimensionerna 
som Johansson (2005) framförde; innehållsanalys, formanalys och interpersonellanalys. Det 
var under analysen tydligt att Anna hade en tydlig röd tråd i berättelsen där hon verkligen ville 
visa på de olika teman  som hon hade upplevt. Anna förhöll sig i princip  hela tiden till skolan 
eller erfarenheter som var direkt förknippade med skolan. Det var också tydligt att den 
diskursen som Anna framförallt förde fram var maktdiskursen. Anna var tydlig med att det 
finns strukturer inom skolan där normalitet blir avgörande och att det inom denna finns 
hierarkier som skapar makt. I formanalysen var Anna väldigt kronologisk i sitt berättande och 
hon ägnade mest tid kring hur hon hade upplevt gymnasiesärskolan, troligtvis på grund av att 
detta ligger närmast i tiden för henne. Under intervjun krävdes att vi flertalet gånger var 
tvungna att gå fram och tillbaka i kronologin, men allt som oftast tog Anna upp berättelsen 
kronologiskt där den avslutades. I interpersonella analysen ska det analyseras hur relationen 
mellan berättaren och lyssnaren är. Anna och intervjuaren kände inte varandra sedan tidigare, 
men snabbt uppstod ett förtroende mellan Anna och intervjuaren. Framförallt beroende på att 
intervjuaren var tydlig med att det var Annas erfarenheter och upplevelser som var det 
intressanta och att intervjuaren upplevt att detta saknats i svensk forskning. Vidare blev det 
tydligt att intervjuarens yrkesår i särskolan var viktiga för Anna, då detta innebar att hon 
kunde prata relativt öppet och fritt kring diagnoser och hur dessa kommit till uttryck hos Anna 
själv. 

Livsberättelser  ur den aspekten som de har använts i denna undersökning gör inga anspråk på 
att påvisa en sanning, då en individ som redogör för sina erfarenheter konstruerar sitt narrativ 
i detta görande. Det är svårt att avgöra kvaliteten på en narrativ analys, det handlar dock till 
syvende och sist om att göra sina reflektioner och slutsatser tydliga och delge dessa på ett 
adekvat sätt till de som är intresserade av resultaten (Johansson, 2005).  

Studiens tillförlitlighet  
För att kunna avgöra huruvida en narrativ analys är tillförlitlig bör en se om analysen håller, 
den ska innehålla en mängd citat och också påvisa olika rimliga förslag till rimliga tolkningar 
på dessa. Det bör även finnas ett mått av insiktsfullhet i analysen, där läsaren kan få nya 
insikter om sitt eget liv vid läsandet av analysen av livsberättelser. För att detta ska ske krävs 
det en originalitet och ett visst mått av nyskapande i presentationen av berättelsen och 
analysen av den samma. Det ska också i analysen skapas ett sammanhang mellan de olika 
tolkningarna så att det skapas en helhet och en meningsfullhet. Då värderas berättelsen internt 
gentemot hur de olika delarna hänger ihop och externt mot tidigare forskning inom samma 
fält. Slutligen kan en se huruvida det kan uppkomma någon nytta med arbetet det vill säga om 
studien kan ligga till grund för andras arbete. Denna tillförlitlighet skapas genom att beskriva 
hur tolkningarna genererades, tydliggöra vad som gjorts, klargöra hur en omvandlat det talade 
till text och genom att göra datan tillgänglig för andra (Johansson, 2005).  

Cohen, Manion och Morrison (2011) menar att tillförlitligheten i livsberättelser främst vilar 
på huruvida det finns några orsaker till partiskhet och vad som gjorts för att begränsa dessa. 
Partiskheten kan uppstå i relationen mellan informanten och intervjuaren.  
I och med att jag aldrig träffat Anna tidigare och endast hade begränsad vetskap om vem hon 
var. Anna fick information av rektor på hennes före detta gymnasiesärskola och missivbrevet. 
Således fanns det ingen tidigare relation, under intervju tillfället förklarades de 
forskningsetiska principerna tydligt.  
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Studiens giltighet 
I den berättelse som träder fram vid en livsberättelse är det viktigt att den analys som görs får 
hög trovärdighet, detta görs i former av giltighet. Då det finns många olika beskrivningar av 
samma sociala verklighet så är det viktigt att den uttolkning som görs av en viss verklighet är 
trovärdig. Det är viktigt att studien mäter det som den enligt syftet har förutsatt sig att göra.  
Det är således viktigt att en låter de som deltagit i studien få möjlighet att ta del av forskarens 
resultat för att bekräfta huruvida verkligheten och erfarenheterna har tolkats på ett relevant 
sätt (Bryman, 2011). 

Cohen, Manion och Morrison (2011)  ser att grunden till giltighet i en livsberättelse ligger i 
huruvida livsberättelse lyckas representera informantens subjektiva upplevda verklighet. Detta 
kan göras genom att jämföra med tidigare forskning då det kan finnas likheter eller skillnader.  
Det var en väldigt givande metod som krävde mycket av en som intervjuare. Det kräver ett 
relativt stort förarbete kring att lära sig hur en ska förhålla sig i intervjusituationen, vilket kan 
kräva en rad förintervjuer om en upplever sig som osäker kring de nio punkterna som som 
Hamilton och Atkinson (2009) anser som nödvändiga om en ska arbeta med livsberättelser. 
Dessa punkter bör en ha vid möten med elever och således kan en ha förvärvat dessa 
färdigheter i arbetet som speciallärare, men likväl kan en det vara bra att öva på dessa inför 
livsberättelseintervjun, något som jag också gjorde med de elever som jag just nu undervisar 
under våra mentorssamtal. Fram för allt för att utveckla min förmåga framförallt rörande 
lyssnade, att notera vad som inte sägs och att visa intresse för det som eleverna ser som viktigt 
i sina liv.. 

Forskningsetiska överväganden 
Narrativa analyser undersöker även identitetsskapandet och det är även ett etiskt sätt att forska 
kring funktionsnedsatta individer. Den som analyserar utgår från den intervjuades erfarenheter 
och ser dessa som erfarenheter som viktiga i skapandet av forskning, livsberättelser kan bidra 
till att belysa områden som tidigare inte belysts (Goodson & Sikes, 2001).  

När detta görs måste den som analyserar datan visa tillförsikt och hålla sig till de forskningse-
tiska principerna som gäller inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Veten-
skapsrådet (2011) anlägger fyra grundläggande principer som ska råda. Dessa är informat-
ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska ge uppgiftslämnaren full information rörande 
deras medverkan och uppgift inom projektet. Det ska informeras så pass tydligt om alla inslag 
rörande de medverkandes bidrag som rimligtvis kan påverka deras villighet att medverka. 
Samtycketskravet innebär att forskaren ska inhämta samtycke från uppgiftslämnare och i de 
fall det anses som nödvändigt även från vårdnadshavare. Det är även viktigt att framhärda 
frivilligheten i deltagandet i en undersökning, en individ kan fritt bestämma om, hur länge och 
på vilket sett personen vill delta. Individen kan närsomhelst kunna avbryta sitt deltagande 
utan att detta ger några som helst konsekvenser. Vid ett eventuellt deltagande eller avbrytande 
får inte deltagaren på några sätt utsättas för några former av påverkan eller påtryckningar. I 
konfidentialitetskravet ingår att  personal som deltar i undersökningar där etiskt känsligt 
material kommer fram bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. Vidare ska även upp-
gifter som kan identifiera deltagare hanteras på ett sätt som gör att de inte kan identifieras av 
utomstående. Nyttjandekravet stipulerar vad uppgifterna som samlats in får användas till. 
Forskaren får inte använda uppgifter om enskilda, som samlats in för forskningsändamål, får 
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ej användas eller utlånas i kommersiella eller icke-vetenskapliga bruk eller syften. Person-
uppgifter för forskningsbruk får inte heller användas för beslut eller insatser som påverkar 
individen om denne inte gett ett särskilt medgivande för detta.  
 
För att säkerställa att denna undersökning följer de forskningsetiska principerna skickades 
innan intervjutillfället ett missivbrev ut där Anna fick möjlighet att läsa igenom förutsättning-
arna för hennes deltagande. Innan intervjun gick vi tillsammans igenom texten och hon skrev 
under för att visa att hon gick med på dessa förutsättningar. I inledningen av intervjun förkla-
rades dessa förutsättningar ytterligare en gång där Anna gav sitt medgivande till deltagande. 
Särskilt tydliggjordes frivilligheten och möjligheten till att närsomhelst avbryta deltagandet. 
Då det inte ingick någon personal i detta projekt gjordes ingen tystnadspliktsöverenskom-
melse. Lagringen av datan sker på så vis att en inspelning finns på ett USB-minne som ligger 
inlåst i ett kassaskåp, transkriberingarna gjordes anonymiserade när de skrevs. Övriga anteck-
ningar rörande identiteten hos Anna är lagrade på en extern hårddisk som även den ligger på 
en säker plats. Anna gavs också möjlighet till att läsa denna uppsats innan den slutgiltiga vers-
ionen lämnades in för att ge sina intryck av de tolkningarna som gjorts av det hon sagt. 
I och med att livsberättelsers karaktär är att en intervjuar en uppgiftslämnare om deras erfa-
renheter var det viktigt att vara tydlig med att det var just detta som var undersökningens 
syfte. Under intervjuns gång påmindes Anna om detta upprepade gånger när det blev tydligt 
att hon sökte svar som inte var hennes egna, utan hon sökte de svaren som hon trodde att in-
tervjuaren ville ha.  
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Resultat och analys 
Resultatet kommer att presenteras under tre rubriker då det blev tydligt i analysen att det var 
dessa tre teman som var tydlig narrativ, både i kronologin och i de deskriptiva frekvenserna. 
Anna var väldigt tydlig huruvida det som skett skedde i grundskolan eller särskolan. Vidare 
utkristalliserade sig även hur Anna upplevt sig som inkluderad kontra exkluderad och i vilka 
situationer detta uppstått och således blev även detta ett avsnitt. Utifrån Annas berättelse 
valdes delar bort, men de delar som presenteras nedan är de delar som visar på signifikanta 
erfarenheter av de olika delarna grundskolan, särskolan och inkludering i Annas berättelse. 
Vissa av erfarenheterna kom Anna tillbaka till om hon ville visa på något särskilt som var av 
stor vikt för hennes berättelser, dessa är särskilt förknippade med inkludering och 
exkludering.   

Vid transkriberingen av intervju blir det tydligt att det förekommer avbrott, otydligheter och 
liknande. Vid transkriberingen är det viktigt att tydliggöra dessa för läsaren. Nedan visas vad 
dessa tecken står för. 

_ _        avbrutet  yttrande 
(.. )   kort med märkbar paus (under 0.5 sek) 
(…..) längre paus (mellan 1 och 1.5 sek) 
((yttrande)) Ett skratt, hostning eller liknande 
[   ] Förklaring på något som inte yttrades 

Erfarenheter av grundskolan 
Anna är uppväxt i en mindre ort i Norrland, där hon började på en grundskola i årskurs ett. 
Under lågstadiet gick Anna i en klass med ungefär 21 elever och en lärare. Under lågstadiet 
var det två lärare kring klassen, en äldre dam och en yngre man. Den äldre damen var väldigt 
bra och tydlig, menar Anna. Mannen var mer otydlig och förklarade inte så att hon förstod. 
Anna beskriver att hon ofta hade svårt att koncentrera sig under lektionerna och att hon hade 
svårt att sitta still, detta gjorde att hon ofta blev tillsagd att gå ut från klassrummet av speciellt 
en lärare, den mannen som hade följt med klassen till mellanstadiet. 

Sammantaget trivdes Anna på låg- och mellanstadiet, särskilt under rasterna. Då Anna är bra 
på idrott och praktiska saker, detta kom särskilt bra fram på rasterna. Under hela sin låg och 
mellanstadietid umgicks hon med ungefär samma vänner. De bodde relativt nära varandra och 
umgicks även på fritiden. De cyklade mellan varandra på 20 minuter och det är inga avstånd i 
Norrland, säger Anna.  
Samtidigt som Anna trivdes och tyckte om skolan kände hon att det var något som gjorde att 
hon inte passade in. 

Intervjuare: När du var i skolan då på låg- och mellan- stadiet, kände du att du passade ini 
klassen? 

Anna:   Nej det tror jag inte (…...) av någon konstig anledning. 

Intervjuare: Det var en känsla du hade i alla fall. Kände du att du passade in i 
kompisgruppen? 

Anna: Ja 
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Anna tyckte att hon passade in i kompisgruppen och under vissa delar av skoldagen men inte 
under ”mattesvenskaengelska”. När Anna pratar så drar hon ihop ämnena matematik, svenska 
och engelska till ett ord. Anna tycker att dessa lektioner är ”samma”, eftersom att hon bara 
sitter still och jobbar. På de andra lektionerna som hemkunskap, idrott och slöjd får hon jobba 
med händerna och kroppen vilket är mycket roligare och mer givande. 
Anna återkommer ofta till en känsla av osäkerhet, där lärarna inte förklarar på ett sätt så att 
hon förstår vad hon ska göra. Det fanns även en osäkerhet kring att räcka upp handen och 
fråga läraren om Anna inte förstått instruktionen. 

Och man vågade inte räcka upp handen heller och säga jag förstår inte. För då blir det dom 
här blickarna (…..) 

Anna tyckte att dessa blickar kom från de andra i klassrummet. 
Annas erfarenheter inför bytet till särskolan vilar på ett antal olika händelser. Dels berättade 
lärare för henne att om hon inte klarade nationella proven i årskurs 5 var det lika bra att byta 
till särskolan, Anna träffade en tant, med största sannolikhet en psykolog, som gjorde massa 
tester med henne som Anna tyckte gick jättebra och sedan fick Anna reda på att hon hade 
diagnoserna inlärningssvårigheter och koncentrationsstörningar.  

Klarar jag inte nationella är det lika bra att jag byter till särskolan. Det var ju jättejobbigt att 
höra. 

När Anna väl fick beskedet att hon skulle börja särskolan brast hon i tårar för att hon tyckte 
att det var väldigt jobbigt och sedan började oron inför hur det skulle bli i särskolan 

Intervjuare: Hur var det liksom när du fick_ _ 

Anna: Beskedet? 

Intervjuare: Ja 

Anna: Ja, jag brast i tårar det var så jävla jobbigt 

Intervjuare: Det förstår jag. 

Anna: Sen blev det så här att ska jag gå med dom som sitter i rullstol? 

Lärarna som Anna hade var av varierande kvalitet, under lågstadiet delade två lärare på klas-
sen. Varav en var bra och en lärare var dålig. Det som är avgörande för huruvida en lärare är 
bra eller dålig är deras tydlighet när de förklarar och ger instruktioner. Sedan bör läraren 
också bekräfta att eleverna har förstått vad som ska göras, om det inte är så ska läraren söka 
upp berörd elev och ge individuella instruktioner. En dålig lärare var den läraren på lågstadiet 
som hela tiden körde ut Anna.  
Anna såg sig själv i grundskolekontextenen som om hon till största del passade in, framför allt 
på rasterna och i icke-lektionsrelaterade situationer. Framförallt kände hon sig avvikande 
inom ”mattesvenskaengelska” det vill säga de ämnena som hon erfarde som mest teoretiska 
och stillasittande. Anna såg alltså sig själv som avvikande när det blev för teoretiskt. Detta 
påverkade hennes självbild då hon inte ville ställa frågor eller be om hjälp. 
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Erfarenheter av särskolan 
I årskurs 7 blev Anna omplacerad till särskolan, orsaken till detta började med att hon 
misslyckades på nationella proven i årskurs fem, säger Anna.  

Jag vart omplacerad i sjuan. Och då var min första tanka att ska jag gå med dom som sitter 
rullstol. Alltså dom som är riktigt rullstolsbundna och kan inte prata riktigt eller gå. Men så 
var det ju inte riktigt. 

När Anna började särskolan var hon väldigt osäker på om hon skulle passa in där och hur det 
skulle gå, men i och med att personalen i särskolan var tydliga och att Anna visste att alla 
andra elever också hade diagnoser gjorde henne lugn och trygg. När hon ganska omgående 
upptäckte att hon passade in och trivdes. 
Den särskola som Anna gick på var en egen skola som låg vid sjukhuset i staden, det var end-
ast en särskola på den skolan så inga utav Annas tidigare klasskamrater gick på denna skola. 
Det var även den enda särskolan i orten där Anna bodde, därför blev det väldigt tydligt för 
alla vilka elever som gick på särskolan när hon gick av bussen, menar Anna.  

Ja och det visste ju alla. Jaha hon kliver av vid sjukhuset där ligger Väster. Där ligger ju 
särskolan. Också så här blickar på bussen. 

Även när Anna gick i särskolan nämns mattesvenskaengelska som ett ord. 
I särskolan upplevde Anna inga svårigheter kring att fråga om hon inte förstått något. Det var 
en ökad trygghet och samhörighet i särskolan. 

Sen är det mer normalt att man räcker upp handen om man inte förstår eftersom att alla har 
en diagnos. Då blir det inte att aha hon räcker upp handen för det ordet. Där vågar man 
mer. 

Anna tyckte att just känslan av att alla i särskoleklassen hade diagnoser var befriande och det 
gjorde att hon kände sig mer säker, osäkerheten försvann i och med att hon visste att alla hade 
någon form av svårigheter som gjorde att de gick i särskolan. 
Vidare tyckte Anna att ”mattesvenskaengelska” var de ämnena som var svårast, medan hem-
kunskap, slöjd och idrott fungerade väldigt bra.  
Inför gymnasiet flyttade Anna, först till en internatskola där hon bara gick ett läsår, sedan flyt-
tade hon till sin pappa i en kranskommun till en storstad. Anna valde att flytta för att hon inte 
trivdes på internatet och såg möjligheter i att kunna välja ett gymnasiesärskoleprogram hon 
var väldigt intresserad av. Den gymnasieskolan som gymnasiesärskolan ligger i är en relativt 
stor skola med sammanlagt ca 700 elever. Anna tyckte redan från början att gymnasiesärsko-
lan var bra och hon trivdes i gruppen.  
Vad särskolan är för något har Anna funderat mycket kring under sin skolgång, det är något 
som eleverna och lärarna inom särskolan också pratar mycket om.  

Särskola är för mig? Det står inte att man är dum i huvudet i pannan. Man får den hjälp 
man behöver. Man får det stöd man behöver. Man lär sig bättre (…..) än att sitta på långa 
lektioner. Det är typ det. 

Att ha gått i särskolan är en bra erfarenhet. Anna har vuxit som människa och har lärt sig mer 
än om hon hade gått i vanlig klass.  
Lärarna i särskolan var bra då de var väldigt tydliga och hela tiden kollade av så att varje in-
divid hade förstått, om så inte var fallet gav lärarna individuella instruktioner. Detta skedde 
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ofta, framförallt för de andra eleverna i gruppen men även Anna fick individualiserade in-
struktioner och uppgifter. Det finns en skillnad mellan olika lärare, de lärarna som undervi-
sade i de praktiskt-estetiska ämnena var generellt bättre. Lärarna visade praktiskt hur hon 
skulle göra, även de mer teoretiska delarna kunde göras praktiska och på så sätt intressantare. 
De lärarna som undervisar i de teoretiska ämnena måste vara mycket tydliga och även kunna 
göra individualiserade lösningar så att Anna upplevde att hon lyckades med sina uppgifter. 
Ett stort problem som Anna upplever är att trots att hon är positiv till sin skolgång i gymnasi-
esärskolan utmynnade hennes gymnasiesärskoleprogram inte till att hon fick ett jobb. Under 
gymnasietiden ändrades namnet på programmet flera gånger och innehållet blev otydligt. I 
och med dessa förändringar blev det inte heller tydligt vilket jobb hon utbildades mot.  

Det är det som är lite jobbigt. Alltså man går fyra år som man tycker är roliga, sen frågar 
man en tre månader innan studenten. Vad blir jag? Men du blir ingenting. Hade jag vetat 
det första gången hade jag börjat på Komvux direkt och inte pluggat något annat. Kanske 
jag hade jobbat nu.  

Eleverna på gymnasiesärskolan har alla olika diagnoser och svårigheter som gör att de går 
där. Anna menar att det varierar väldigt mycket inom särskolegruppen kring vilka svårigheter 
de har där. Vissa har problem som inte syns. Anna är också tydlig med att många elever på 
resten av skolan också kan ha olika problem eller svårigheter som hon inte vet om.  

Ja att man inte behöver sitta i rullstol eller prata otydligt man kanske bara har 
inlärningssvårigheter. Man förklarar som det är. Så att de får en blick sen kanske det är 
jättemånga på övriga som också har inlärningssvårigheter utan att säga det. 

Många människor har stora fördomar kring särskolan märker Anna. Många tror att de elever-
na som går där är inte kan någonting eller att de inte kan lära sig någonting, denna fördom 
påverkar eleverna i särskolan mycket. Anna tycker att alla elever i särskolan lär sig massor 
utifrån vad de kunde innan, men det krävs väldigt mycket av eleverna. Eleverna kan inte bara 
strunta i lektionerna och inte göra något. Anna är tydlig med att denna fördom gör att många 
elever i särskolan inte försöker tillräckligt mycket. Skolan blir inte en plats där de vill lära sig 
saker. 

Intervjuare: Vad tror du de andra har för fördomar om särskolan? 

Anna: Att vi inte kan någonting att vi är helt blåsta. 

Intervjuare: Och då tänker du att det stämmer inte. Vad kan du? 

Anna: Jag kan mycket, jag är väldigt duktig på idrott ((skratt)) jag har övat 
jättemycket. Alltså här. 

Intervjuare: Du pratade ju om att du var bäst i klassen när du började i särskolan_ _ 

Anna: Ja det var så jag kände ((skratt)) 

 
Efter gymnasiesärskolan har Anna gått vidare till en KOMVUX utbildning där hon kommer 
bli det hon utbildade sig mot under gymnasiesärskolan.  
 
Annas erfarenheter av särskolan är generellt positiva, hon hamnade i en kontext där hon 
kunde prestera och där hon fick ett bemötande av lärare som visste vad eleverna inom särsko-
lan behövde.  
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När Anna började särskolan kändes det som om hon var bäst i klassen. Känslan av att vara i 
en kontext där alla hade funktionsnedsättningar och att veta att hon tillhörde de duktigaste i 
klassrummet gjorde att Anna vågade fråga. Även lärarnas förhållningssätt och adekvata age-
rande kring detta skapade en trygghet hos Anna så att hon kunde prestera även inom ”matte-
svenskaengelska”.  
En stor del av problematiken i Annas skolgång i särskolan ligger i det bemötande hon erfarde 
från omgivningen, som även hennes tidiga fördomar visar prov på. Annas reaktion när hon 
skulle börja särskolan var att hon skulle hamna i grupper med elever som hade fysiska funkt-
ionsnedsättningar, där omgivningen skulle bemöta Anna på samma sätt. Vidare har Anna fler-
talet erfarenheter av att omgivningen ser individer med funktionsnedsättningar som personer 
som inte kan bidra med erfarenheter. Anna blev ofta bemött med nedvärderande blickar och 
inte som elever med skolkompentenser, trots att hon lär sig relevanta saker i särskolan.  

Erfarenheter av inkludering 
Anna upplevde att hon var inkluderad på gymnasieskolan i stort och kände sig som en elev 
bland alla andra på skolan. De erfarenheter som Anna har kring att inte vara inkluderad under 
gymnasietiden är just vid passagerna in och ut från gymnasiesärskolans lokaler.  

Mmm, jag känner mig normal. Jag har inga ytliga hinder, jag har ju bara svårt att 
koncentrera mig. Det är ju ingen som vet om övrigt här. Så dom men ändå får man lite 
blickar att man kommer ut just här. 

När Anna och hennes kamrater rörde sig runt på skolan, kunde de gå var de ville och göra vad 
de ville under rasterna. De gick även runt utan vuxna vilket var väldigt viktigt för Anna, då 
ingen kunde se att hon gick i gymnasiesärskolan. De eleverna som hela tiden hade en vuxen 
med sig tyckte Anna att det verkade som att andra elever på skolan såg att de inte var nor-
mala. 
Anna hade inga lektioner eller kurser som inkluderad elev. Detta var inget som hade diskute-
rats inom gymnasiesärskolan där Anna gick.  

Intervjuare: Hade du några kurser med dom som gick på det vanliga gymnasiet? 

Anna: Nej 

Intervjuare: Hade du velat det? 

Anna: Nej jag tror inte det nu hade jag velat när jag hade gått  men inte då 

Intervjuare: Vad är det som gör att du inte skulle vilja det? 

Anna: Det är dom här blickarna att man blir nedtryckt sen är jag ju säkert lika duktig som 
dom  

Intervjuare: På vilket sätt hade man på skolan kunnat göra så att du hade vågat gå i väg? 

Anna: Bara jag? 

Intervjuare: Ja. Eller nån _ _ 

Anna: Om jag hade fått tagit med vår elevassistent eller typ Stina [Annas mentor]. Ja för 
dom vågar prata visst det gör jag också. 
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Intervjuare: Ja du känns ju inte speciellt tyst. ((skratt)) 

Anna: Ja jag hade nog klarat av att gå dit själv ((skratt)) Det är nog inga problem. 

Annas erfarenhet var att hon och de övriga eleverna tillhörde gymnasieskolan de gick på, att 
de var en del av den stora helheten och inte en egen skola i skolan. 

Intervjuare: Om du tänker så här att när du kom varje  dag eller ja. Kände du att du gick på 
gymnasiet eller kände du att du gick på gymnasiesärskolan? 

Anna: (…) Jag gick på gymnasiumet, fast i annan klass. Det gjorde jag. 

Intervjuare: Vad tror du det var som gjorde att du fick den känslan? 

Anna: Den är så pass stor den var tre våningar då det här är bara ett lite rum som jag går in 
och ut ur då. Dom vet inte vad jag har för lektioner eller så där.  

Intervjuare: Dom? 

Anna: Dom övriga elever. 

Anna umgicks en hel del med elever som gick på det övriga gymnasiet och om de diskuterade 
hennes klasstillhörighet sa hon vilket program hon gick på, men nämnde inte att det var en del 
av gymnasiesärskolan. När de andra eleverna var frågande inför om det programmet fanns på 
skolan sa Anna bara att det gjorde det och sedan var det inget mer med det.  
Anna pratar mycket om hennes erfarenheter kring att vara normal eller ej. Hon menar norma-
litet är ett begrepp som är ganska svävande och att det inte finns några klara definitioner om 
vad det innebär att vara normal. Det finns ingenting som är fel med att gå i specialklass eller 
särskola, utan hon ska få den hjälp en behöver. Anna känner sig i vilket fall som helst normal.  

Jag är minst lika normal som dom övriga om inte bättre. 

Anna ser sig själv som  normal och således inkluderad till största delen under framförallt 
gymnasiesärskolan. Detta tydliggörs genom att Anna sätter särskolan som norm och normali-
tet i och med att hon benämner det ”vanliga” gymnasiet som övriga gymnasiet och gymnasie-
särskolan som gymnasiet. Detta är talande för hur Annas självuppfattning stärkts under tiden i 
särskolan, från att vara orolig för att ses som en person med fysiska funktionsnedsättningar 
och som en individ so inte kan tillföra någonting i samhället. 
Det Anna tar fram som tydligt exkluderande tillfällen är när man som elev ska passera till och 
från gymnasiesärskolans lokaler. Således ser inte Anna gymnasiesärskolans miljöer som in-
kluderande trots att det är det som är intentionen hos gymnasiesärskolor som lägger sin verk-
samhet i direkt närhet till resterande gymnasiets klassrum. 
Vidare har inte Anna varit delaktigt i  någon inkluderande undervisning, det blir tydlig att 
detta inte diskuterats med henne eftersom att hon under intervjun själv hittar möjliga lösningar 
för hur detta skulle kunna organiseras så att hon skulle kunna deltagit.  
Således visar Annas erfarenheter på social inkludering, till viss del miljöinkludering men ing-
en didaktisk inkludering.   
 
Att få möjlighet att möta Anna så att hon kunde dela med sig av sina erfarenheter av grund-
skolan, särskolan och inkludering var väldigt givande. Anna visar tydligt i sin berättelse erfa-
renheterna av att både passa in och inte. Inledningsvis i grundskolan kände hon sig som en del 
av kontexten till största delen, men efter diverse möten och skolmisslyckande började hon se 
sig som någon som inte passade in i grundskolekontexten. Vidare beskriver Anna hur hennes 
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förutfattade meningar av särskolan inledningsvis gjorde det svårt för henne att acceptera bytet 
till särskolan, men när hon väl började i särskolan ansåg hon relativt omgående att hon pas-
sade in där. Anna beskriver hur hon utvecklades som individ och hur hon ser sig själv och de 
andra särskoleeleverna som en del av den övriga skolan. Det är dock väldigt tydligt när hon 
inte ser sig som en del av det normativa samhället, när hon gick av bussen till kommunens 
enda särskola och när hon gick in genom dörren till särskolans lokaler. Anna har inte blivit 
erbjuden att prova på inkluderande undervisning, men har känt sig inkluderad i skolan i stort 
under hela hennes gymnasiesärskoletid. 
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Diskussion 

Metoddiskussion  
Valet av livsberättelse som metod beror på det fanns ett intresse för att få detaljerad personlig 
information kring hur individer upplevt och uppfattat händelser i sin tillvaro och då skapat en 
större kunskap kring det som studeras och just detta menar Goodson och Sikes (2001) att 
livsberättelser gör. 
Om studien hade genomförts som en kvalitativ intervjustudie där ett flertal informanter hade 
intervjuats och sedan hade dessa svar sammanställts på olika sätt hade det kunnat skapats 
olika former av kategoriseringar eller tema kring deras olika upplevelser av skolgången. Detta 
hade sedan kunnat användas för att jämföra de olika elevernas upplevelser Dessa svar hade 
kunnat ha samma innehåll eller samma typ av svar som Anna, men de hade inte kunnat 
användas till att generera en individsberättelse vilket var syftet för denna studie. Således var 
livsberättelser en adekvat och givande metod för denna studie, men väldigt tidskrävande. 

Resultatdiskussion 
Utifrån Annas livsberättelser har en rad erfarenheter utkristalliserats som viktiga under hennes 
skolgång i grundskolan och särskolan, Anna har också erfarenheter av exkludering och 
inkludering som också har varit av stor vikt för henne under hennes skolgång.  Annas 
erfarenheter och den tidigare framlägda forskningen kommer nedan att diskuteras och belysas 
av varandra. 

Samhället skapar diskurser, metanarrativ och kontexter som alla individer i samhället ska 
passas in i eller exkluderas från. De olika diagnoser som exkluderar individer med 
intellektuella funktionsnedsättningar är även de skapade utifrån normeringsprinciper och att 
de olika funktionsnedsättningarna uppstår på grund av att samhället inte ser dessa individer 
som tillräckligt kompetenta i den satta kontexten. Dessa diagnoser uppstår inom samhällets 
olika metanarrativ och kommer till uttryck inom de samma på olika sätt, det samhälleliga 
metanarrativet visar på hur individer med intellektuella funktionsnedsättningar ses som 
individer som samhället på något sätt måste ta hand om (Meininger, 2010; Shoegren, 2013). 
Då det uppstår en exkludering ska sedan individen sedan inkluderas på olika premisser för att 
detta är  något som samhället ser som eftersträvansvärt. Samhället behöver inkludera individer 
för att kunna normalisera dessa individer (Stiker 2000). Det är tydligt att Anna upplevde sig 
som om att hon hade svårt med skolan när hon var i grundskolekontexten. Annas erfarenheter 
av att bytet till särskolan vilar på olika normerande tester såsom de nationella proven och 
psykologiska tester. Anna menar att hon passade bra in i grundskoleklassen, särskilt i de 
aktiviteterna som inte var knutna till teoretiska lektioner. Vidare beskriver Anna även hur hon 
mötte en psykolog som gjorde en rad tester på henne, vilka visade att Anna, enligt henne, hade 
inlärningssvårigheter och koncentrationsstörningar. Dessa diagnoser är som Skrtic (1991) 
påpekar i enlighet med det kritiska perspektivet, väldigt kontextbundna och till viss del 
beroende på skolans bristande förmåga att möta elever med denna typ av 
funktionsnedsättningar.   
I de rådande skolpolitiska diskurserna ses inkludering som väldigt centralt och viktigt för 
elevers kunskapsinhämtning. Skrtic (2005) menar i enlighet med det kritiska perspektivet att 
delar av specialpedagogiken verkar under förgivettagandet av sin egen kunskapstradition 
Detta gör att specialpedagogiken upprätthåller det paradigm den verkar inom, genom att göra 
elever till subjekt för diverse undersökningar och diagnostiseringar för att sedan på olika sätt 
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skapa ett behov som specialpedagogiken ska kunna fylla. Således upprätthålls inkludering och 
det normativa tänkandet av detta och medför  att specialpedagogiken hjälper till att 
upprätthålla det rådande paradigmet och de dolda kursplaner som finns i skolverksamheten i 
dag . Starke (2013) menar att det finns en medvetenhet om sin avvikelse hos individer i 
särskolan, men samtidigt ett ifrågasättande av varför de ska gå i specialskolor. När Anna 
började i särskolan upplevde hon det som att hon hade hamnat i en kontext där hon blev 
bemött på ett adekvat sätt, där särskolelärarna skapade en kontext där en fick adekvata 
instruktioner och kunde ställa de frågor som en behövde för att kunna prestera i skolan. 
Således har särskolelärarna i den kontexten som Anna hamnade i den kompetens som krävs 
för att möta elever med intellektuella funktionsnedsättningar, men särskolan är även den 
skapad inom den rådande skolkontexten där det finns elever som den ordinarie skolan inte kan 
undervisa på adekvat sätt. Det Anna menar är det största problemet med gymnasiesärskolan är 
det faktum att man inte ”blir något” efter att ha gått fyra år. Således ser Anna 
gymnasiesärskolan som fyra års studier, som i stort sett är positiva utifrån hennes egen 
bildning, men i förberedelse för aktivt samhällsdeltagande ger det ej adekvat utbildning. 
Genom att undersöka hur en elev upplevt sin skolgång i särskolan kan det bidra till att öka 
kunskapen kring hur särskolans utformning och organisation skapar erfarenheter. Elevernas 
erfarenheter och upplevelser av aspekter i skolan och deras strategier för att hantera det som 
sker kan tillsammans med annan data bidra till ökad förståelse av särskolan och vad det 
innebär att gå i den. I berättelsen utkristalliseras en identitetsskapande berättelse, där 
individen konstruerar sin egen identitet när individen ser tillbaka på sig själv som elev (Pérez 
Prieto, 2006). Dessa upplevelser och bidrar också till ett identitetsskapande (Groth, 2007). 
Inom särskolan finns det en tradition av att anamma det relationella perspektivet gentemot 
eleverna (von Wright 2002). Anna upplevde särskolan generellt som något positivt och att det 
har bidragit till att hon har vuxit som individ. Det gav henne en trygg miljö att vistas i vilket 
bidrog till att hon kunde koncentrera sig tydligare på skolan och hennes kunskapsinhämtning i 
de olika ämnena. Inom ramen för detta har Anna utvecklat sin identitet där hon ser sig själv 
och de andra eleverna som läser på gymnasiesärskolan som en del av skolan i stort.  

Elever som deltar i olika former av specialpedagogisk undervisning blir bemötta på så vis att 
deras funktionsnedsättning kan förstärkas genom skolans individanpassningar för bemöta 
elevernas normavvikelser (Shoegren2013; Skolverket 2006). För att dessa 
individanpassningar inte ska stjälpa eleven måste de hela tiden utvärderas och justeras utifrån 
den kontext de verkar inom (Shoegren, 2013; Szönyi, Bergh, & Tideman, 2014). I och med att 
Annas erfarenheter säger att hon bemöttes på ett adekvat sätt när hon började i särskolan och 
att hon faktiskt lärde sig mer. Där var också en plats där hon kände sig som en del av normen 
och började uppleva sig som om hon kanske till och med var mer normal än elever på övriga 
skolan. Samtidigt erbjöds hon inte inkluderande undervisning eller verksamhet och således 
justerade inte skolan individanpassningarna under Annas gymnasiesärskolgång.  

En stor del av elevernas identitetsskapande blir till i hur de tror att andra elever på skolan eller 
den berörda kontexten uppfattar en. De känslor som framför allt avgör detta är en känsla av 
skam eller en känsla av stolthet (Aspelin, 2010). I och med att normaliteten är kontextbunden 
och grundskolan är det som är normgivande blir särskolan således avvikande (Groth 2007). 
Anna talar mycket om att hon känner sig stolt över den hon är och att hon inte på något sätt 
skäms över att ha gått i särskolan, samtidigt säger hon att det var jobbigt att ta stegen in i 
särskolans lokaler. Således upplevs inte särskolan som en inkluderad del av skolan då det 
finns ett mått av skam i att gå in i särskolans lokaler. Vidare förknippade Anna särskolan, 
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innan hon började, med elever som satt i rullstol och hade olika fysiska 
funktionsnedsättningar. Annas initiala reaktion var sorg inför att börja i särskolan var sorg. 
Hon upplevde det som något väldigt negativt och exkluderande från normen, i enlighet med 
de olika som elever konstrueras på i enlighet med det kritiska perspektivet som Skrtic (2005) 
påvisar. Annas erfarenheter visar även på en exkludering och även en objektifiering där elever 
på övriga gymnasiet såg henne som en del av något som var avvikande.. Brown, Dodd och 
Vetere (2009) ser också att individer med funktionsnedsättningar inte identifierar sig med 
varandra då detta inte passar in i deras självuppfattning. När Anna väl började särskolan 
kunde hon finna individer som hon identifierade sig med och slutligen såg som sina likar.  
I och med att inkludering förutsätter exkludering och sedan en ”technocracy of absorbation” 
så måste varje skolenhet och kanske till och med alla som är en del av denna skolkontext 
identifiera vad de ser som exkludering för att sedan börja undersöka i vilka former en inklude-
ring som är möjlig. För att inkludering ska vara möjlig krävs det också mycket av eleverna på 
skolan i stort i form av acceptans och ödmjukhet. Den viktigaste inkluderingen är den sociala 
inkluderingen då intelligens, betyg och utbildningsnivå är arenor som intellektuellt funktions-
nedsatta inte kan nå adekvat nivå inom. Individer med intellektuella funktionsnedsättningar 
ska bemötas som alla inom normen och måste således inkluderas, men på samma gång exklu-
deras de eller bemöts de på icke-adekvata sätt inom olika metanarrativ (Allan, 2003; Mei-
ninger, 2010; Stiker 2000).  En plats där Anna inte ser inkludering är i gymnasiesärskolans 
lokaler, trots att detta är intentionen hos gymnasiesärskolor som lägger sin verksamhet i direkt 
närhet till resterande gymnasiets klassrum. Anna menar att eleverna på övriga gymnasiet gav 
Anna och de andra eleverna nedvärderande blickar då de gick in i gymnasiesärskolans lokaler. 
Vidare har inte Anna deltagit i någon inkluderande undervisning, det blir tydlig att detta inte 
diskuterats med henne eftersom att hon under intervjun själv hittar möjliga lösningar för hur 
detta skulle kunna organiseras så att hon skulle kunna deltagit.  

Slutord och förslag till fortsatt forskning 
Att tydliggöra elevers erfarenheter av särskolan ger oss som verkar i densamma möjlighet att 
på ett bättre sätt bemöta dem. Det tydligt att särskolan är en paradoxal plats för eleverna som 
är inskrivna där och läser utifrån särskolans kurs/ämnesplaner. Erfarenheterna säger att 
särskolan är en plats där eleverna utvecklas och lär sig saker som är bra att kunna, men samti-
digt utbildas eleverna inte mot aktivt samhällsdeltagande då gymnasiesärskoleutbildningen 
inte ger en möjligheter att vara en del av det allmänna samhälleliga metanarrativet, utan blir 
där bemött utifrån premisserna som en individ med funktionsnedsättning.  
Således måste gymnasiesärskolan hittat vägar för att möta detta, en stor del av detta torde 
ligga i inkluderingen och dess möjligheter. Gymnasiesärskolor, särskilt de som är en del av ett 
större gymnasium, måste visa och erbjuda eleverna i gymnasiesärskolan inkluderande under-
visning. Det är också viktigt att se det faktum att det är själva fysiska övergången till särsko-
lans lokaler som är det jobbiga och som är förknippat med ett visst mått av skam. När eleven 
går av bussen vid den enda särskolan i kommunen eller om eleven går in i särskolans korridor 
på det stora gymnasiet. Således är det viktigt att skolan och/eller kommunen arbetar aktivt så 
att detta motverkas. Anna lyckas dock att vända sin skolsituation så att hon blir en del av 
normen och att resten av gymnasiet blir det avvikande i och med att hon titulerar det som öv-
riga gymnasiet och gymnasiesärskolan som just gymnasiesärskolan.  
Som vidare forskning vore det intressant att undersöka hur elever på grundskolan eller det 
övriga gymnasiet uppfattar och vilka erfarenheter de har av elever som går i grundsärskolan 
eller gymnasiesärskolan. 
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Relevans för specialläraryrket 
Under hela min yrkestid i särskolan har jag varit särskilt nyfiken på hur elever ser på sina 
erfarenheter av att ha gått i särskolan. Således blev det också syftet med denna uppsats, att 
undersöka elevers erfarenheter av att ha gått i skolan både i grundskola och särskola. Det är 
även av intresse att undersöka elevers erfarenheter av inkludering. För att kunna göra detta 
krävs att man gör en narrativ studie där individernas erfarenheter sätts i centrum och detta är 
precis vad som görs inom livsberättelser. Genom att läsa relevant forskning som använt sig av 
livberättelser ökades mitt intresse för detta och således bestämde jag mig för att detta var en 
lämplig metod. När man arbetar med livsberättelser som metod och följer ovanstående kan 
belöning och professionsutvecklingen bli stor.  

Det är viktigt att som speciallärare att förstå hur pass mycket exkludering påverkar elevernas 
erfarenheter av särskolan och detta måste man förhålla sig till och hitta vägar för att bemöta 
detta. Som speciallärare har jag också ett ansvar för att att påverka de olika metanarritaven så 
att dessa förändras i enlighet med de elever som jag undervisar. Detta kan göras genom att 
visa på kompetensen och förmågorna hos eleverna i särskolan genom att främja inkludering 
på särskoleelevernas villkor, men samtidigt också diskutera med lärare och elever i 
grundskolan och övriga gymnasiet. Jag och mina elever måste visa på vad vi kan och vilka vi 
är så att särskolan blir en naturlig del av den skolan där jag verkar på. Eleverna ska inte 
uppleva exkludering när själva övergången mellan övriga gymnasiets miljöer och 
gymnasiesärskolans miljöer sker. Hur detta ska göras måste diskuteras och förändras hela 
tiden utifrån sammansättningen och utvecklingen i gruppen och hos individerna.   
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Bilaga 1 
Missivbrev till en individ som nyligen avslutat sin skolgång på gymnasiesärskolans 
nationella program 
Hej 
 
Tack för att du har valt att vara med och bli intervjuad till mitt examensarbete på 
speciallärarprogrammet. Jag kommer att skriva denna uppsats under hösten 2015 
och början av 2016. Det kommer att vara en uppsats där man genomför forskning. 
För mig är det viktigt att få reda på hur elever har upplevt sin skolgång i särskolan. 
Därför vill jag träffa dig, så att du får berätta om din skolgång.  Det är viktigt att du 
får berätta din uppfattning om skolan och hur du tyckte att det var att gå i särsko-
lan 
Jag kommer att göra en livshistorieintervju med dig. Det kommer att ta ganska 
lång tid, första gången vi möts kan vi avsätta en timme och om det behövs så pla-
nerar vi in en till intervju. 
Intervjun kommer att spelas in på mobiltelefon, men den kommer senare att göras 
helt anonym. Ingen kommer att kunna veta om vem det är som är intervjuad. Jag 
kommer också att hitta på ett namn som jag kommer att använda för dig när jag 
skriver examensarbetet. 
Här är några viktiga regler som gäller när man deltar i forskning: 

1) Att delta i denna intervju är helt frivilligt och om du vill avbryta så har du rätt 
att göra det när du vill. 

2) Du behöver bara vara med om du vill. 
3) Du får bestämma hur länge, hur mycket och vilka frågor du vill svara på. Om 

du vill avsluta så händer det inget särskilt. 
4) Om du vill sluta så får ingen försöka övertala dig att fortsätta. 
5) Allt som du säger kommer att vara konfidentiellt och jag kommer att ha 

tystnadsplikt 
6) Alla mina anteckningar och utskrifter kommer att göras anonyma så att ing-

en vet att det är du.  
7) All information kommer bara att användas till den här forskningen och 

kommer inte ges vidare. 
 
Med vänliga hälsningar 
Jonas Monsén 
Jonas.monsen@gmail.com 
0707801913 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
SKOLAN 
 
Hur tyckte du att skolan var? 
Hur upplevde du din skolgång? 
Beskriv skolan. 
Beskriv klassen du gick i på låg-/mellan-/hög-stadiet? 
Hur tyckte du att de bra lärarna bemötte dig? 
 
SÄRSKOLAN 
 
När började du i särskolan? 
Varför tror du att du började i särskolan? 
På vilka sätt tror du att särskolan är bra? 
På vilka sätt tror du att särskolan är dålig? 
Är du nöjd med din skolgång i särskolan? 
På vilka sätt tror du att särskolan har påverkat dig och format dig till den person du är i dag? 
Hur tror du din skolgång hade varit om du gått i grundskolan? 
Hur tyckte du att de bra lärarna bemötte dig? 
Hur upplevde du de andra eleverna i särskolan? 
 
INKLUDERING 
 
Var ni med skolans gemensamma aktiviteter? 
Hade du någon undervisning med grundskolan? Hur upplevde du det? 
Hade du kompisar i grundskolan? Umgicks ni i skolan? 
 
Hur upplevde du de andra eleverna på skolan? 
Upplevde du att ni elever i särskoan blev behandlade annorlunda på något sätt av skolans öv-
riga elever/lärare? 
 
När kände du dig som en del av hela skolan? 
 
 


