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Bakgrund: 
Vårt intresse väcktes av att undersöka möjligheter för ungdomar som går på s.k. gymnasie-

särskola, för att se vad de önskar för framtiden och vilka möjligheter som finns för dem. Vi 

tog del av regeringens och skolverkets lagstiftning och utredningar kring ämnet och fann att 

ambitionsnivån är hög och målsättningen är att samma villkor skall gälla för ungdomar med 

begåvningshandikapp och s.k. normalbegåvade ungdomar vad gäller möjligheter på arbets-

marknaden och till vidare utbildning etc. Vår erfarenhet sa oss att det sällan ges likvärdiga 

möjligheter för dessa båda grupper och vi bestämde oss för att undersöka hur de begåv-

ningshandikappade ungdomarna själva ser på saken. 

 

Syfte: 
Att ta reda på vad ungdomar med begåvningshandikapp/funktionshinder har för planer efter 

avslutad skolgång vad gäller arbete, familjebildande, resor, vidareutbildning och hur de jäm-

för sig själva med ”normalbegåvade” ungdomar. 

 

Metod: 
Kvalitativ metod enligt livsberättelseansatsen, med intervju som verktyg. 

 

Resultat: 
Resultatet visar på de önskemål som dessa ungdomar hyser om sin framtid vad gäller arbete, 

familjebildning, resor och vidareutbildning. Resultatet visar också på dessa ungdomars soci-

ala situation och den känsla av utanförskap som de stundtals känner, hur de resonerar om 

andra ungdomar på andra skolor i begrepp som ”dom och vi”. Resultatet visar hur de pend-

lar mellan att känna sig likvärdiga och icke likvärdiga.  
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1 INLEDNING 

Ungdomstiden är för alla människor en omvälvande period i livet, efter gymnasieskolan 

ställs ungdomar för en rad val som blir av avgörande betydelse för deras framtid, nu lämnar 

man barndomen och träder in i vuxenlivet, med både dess krav och dess möjligheter inte 

minst till självständighet. För ungdomar som har en utvecklingsstörning är kanske dessa val 

särskilt viktiga. Människor med en så kallad utvecklingstörning har en risk att ”hamna mel-

lan två stolar” i samhället eftersom deras utvecklingstörning inte alltid är så lätt att se, de 

kan uppfattas som mer självständiga än de egentligen är, likadant kan de få mer hjälp eller 

fel hjälp än vad de egentliga behoven är. Att människor med utvecklingstörning tillhör en 

grupp som har rätt till hjälp via LSS (Lagen om stöd och service till funktionshindrade) be-

höver därför inte innebära att de får den hjälp som är adekvat för dem. Samhället har ofta en 

redan ”färdig väg”, ett program, för att slussa människor vidare till visst arbete, dagcenter 

verksamhet eller ytterligare skolgång. Vår undersökning vill visa på ungdomarnas egna mål 

och visioner är och hur de kan passa in i vad kommunen har att erbjuda. Genom denna stu-

die hoppas vi kunna öka förståelsen och kunskapen om dessa ungdomar och dess väg mot 

vuxenlivet, förhoppningsvis kan undersökningen också bidra till en mer nyanserad syn på 

vilket socialt och psykologiskt stöd dessa människor behöver.  

 

När det gäller hur planerna kring familjebildande sker kan det faktum att ungdomar som 

studerar på gymnasiesärskolan har olika problem med sig i bagaget och ”dessa handikapp” 

kan leda till svårigheter när det gäller att ta exempelvis sociala kontakter. Huruvida elever på 

gymnasiesärskolan kommer att resa i världen efter utbildningen slut handlar mycket om hu-

ruvida de kan resa på egen hand eller inte huruvida de har kompisar, assistenter eller familj 

som är beredda att följa med. Vi anar att samma problematik föreligger när det gäller famil-

jebildandet. Att den sociala utvecklingen ligger lite efter och att man kanske inte rent prak-

tiskt eller psykosocialt är säker på att man klara av att åka ut i världen och arbeta eller se-

mestra. Samtidigt så tror vi att de vill åka ut och se världen, men att möjligheterna kanske 

inte ges.  

 

Vårt arbete handlar om ungdomar som går i gymnasiesärskola, detta innebär att de i och 

med tillträdet till särskola har genomgått ett antal utredningar vilka resulterat i en diagnos 

vilken beskriver deras individuella funktionsnedsättning. Under den tid som vi har kommit i 

kontakt med barn och ungdomar i särskola har det växt ett intresse inom oss som har att göra 
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med deras identitet i samhället, det vill säga hur de ser på andra och hur de tror att andra ser 

på dem. Dessa ungdomar uttrycker att de är annorlunda och behandlas annorlunda både på 

gott och ont. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka vad särskoleungdomar själva 

vill med sin framtid vad det gäller frågor om resor, arbete, vidareutbildning samt bildande av 

egen familj. Utifrån syftet har följande huvudfrågeställningar formulerats. 

 

 Hur reflekterar ungdomar med utvecklingstörning över sin närmaste framtid efter av-

slutad gymnasiesärskola, vad är deras framtidsvision? 

 Vad har Intervjupersonerna för drömmar och önskemål vad det gäller resor, arbete, 

vidareutbildning samt bildande av egen familj? 

 Ser dessa ungdomar sig som annorlunda i jämförelse med ”normalbegåvade” ung-

domar? 
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3 BAKGRUND 

I kapitlet kommer vi att förklara några begrepp, samt beskriva hur samhället sett på funk-

tionshindrade sedan tidigt 1900 tal och till nu. Vi kommer att visa på lagstiftning och vilka 

utbildningsvägar som finns för funktionshindrade. 

 

3.1 Olika sätt att klassificera funktionsnedsättningar 

Utvecklingstörning är ett funktionshinder som uppstått under utvecklings åren, dvs. före 18 

års ålder. Utveckling kan betyda olika saker men betyder att det finns funktionsnedsättning. 

En juridisk definition av utvecklingstörning finns inte i nuvarande lagtext. I LSS hänvisas 

till tidigare lagstiftning som säger att en person skall betraktas som utveckligstörd om han på 

grund av nedsatt begåvning behöver samhällets särskilda stöd för vård, uppfostran, utbild-

ning eller övrigt. För att betraktas som utvecklingsstörd i juridisk mening krävs en samman-

vägning mellan psykologiska, sociala, medicinska och pedagogiska aspekter (Regeringen, 

2008b). 

Under de senaste decennierna har ordet utvecklingsstörning ersatts av begreppen funktions-

hinder och funktionsnedsättning. Många kan se en funktionsnedsättning som en ren sjuk-

dom, men skillnaden mellan en sjukdom och en funktionsnedsättning är att sjukdomen van-

ligen är övergående, medan en funktionsnedsättning ofta innebär livslånga nedsättningar av 

fysiska och psykiska funktioner. En funktionsnedsättning kan ge negativa konsekvenser för 

dina möjligheter att utföra olika aktiviteter eller begränsa din delaktighet i samhällslivet. 

Funktionsnedsättningen kan i vissa sammanhang innebära stora behov av stöd och hjälp 

(Vårdguiden, 2009).  

Terminologirådet menar att termen handikapp bör undvikas då denna kan upplevas som 

stigmatiserande, rekommendationen är istället att använda orden funktionshinder och funk-

tionsnedsättning enligt följande betydelse: 

 Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 

relation till omgivningen.  

 Funktionsnedsättning är nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsför-

måga (Socialstyrelsen, 2009). 

Enligt skollagen Kapitel 1 § 5 (Nordstedts Juridik, 2009) är särskolan avsedd för ungdomar 

med den funktionsnedsättning som kallades utvecklingsstörning, vilket yttrar sig i ungdo-

marnas förmåga att förhålla sig till och hantera omgivningens kategoriseringar. Begreppet 

utvecklingsstörd har bytts ut mot begreppet funktionsnedsättning och definieras enligt den 
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kategoriseringsmodell som Världshälsoorganisationen fastställt i ett arbete som pågått mel-

lan 1980 och 2001 enligt modell under 3.1.2. 

De ungdomar som vi har intervjuat i vår undersökning har lindrig eller ingen funktionsned-

sättning rent fysiskt, dock något större funktionsnedsättning såväl psykiskt som socialt.  

Dock är de fullt kapabla att fungera ute i samhället, i de flesta sammanhang på egen hand 

och ibland med visst stöd. 

 

3.1.1  Funktionsnedsättning enligt WHO 

Funktionsnedsättning är en nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell funktions-

förmåga. Den kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd, eller till följd av en med-

född eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående 

eller av övergående natur. Världshälsoorganisationen definierar funktionshinder som den 

begränsning det innebär för en person i relation till omgivningen. Det kan vara svårigheter 

att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, sociala relationer, 

fritids- och kulturaktiviteter, utbildning samt demokratiska processer. Det handlar framför 

allt om bristande tillgänglighet i och anpassning av omgivningen. Handikappbegreppet bör 

undvikas, då det kan upplevas stigmatiserande. År 1980 antog Världshälsoorganisationen en 

internationell klassificering av skada, sjukdom, funktionsnedsättning och handikapp. År 

2001 ersatte Världshälsoorganisationen (WHO) denna med en ny klassificering av hälsorela-

terade funktionsförmågor och de begränsningar som kan vara kopplade till dessa, kallad 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). ICF har sin beto-

ning på funktionsförmåga. ICF är en av de klassifikationer, som utvecklats av WHO för att 

tillämpas på olika aspekter av hälsa. WHO-familjen av internationella klassifikationer erbju-

der en möjlighet att koda information om hälsa, t.ex. ställa diagnoser som gör det möjligt att 

få tillträde till särskolans värld, att se funktionstillstånd och funktionshinder samt orsaken till 

problemen. ICF har ett standardiserat språk som möjliggör kommunikation om hälsa och 

hälsovård internationellt och inom olika discipliner och vetenskaper. ICF är utformad så att 

dess metod ger en möjlighet att serva varierande yrkesområden och olika samhällsinstanser. 

ICF är avsett för att lägga en vetenskaplig grund för att studera och förstå funktionstillstånd 

samt att förbättra kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal, andra samhälls-

sektorer som t.ex. skola, och i mötet med människor som har funktionshinder.  

 

Vidare syftar klassifikationen till att skapa ett schema för hälsoinformationssystem samt 

möjliggöra jämförelser av data mellan länder, hälso- och sjukvårdsdiscipliner och service-
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verksamheter. Klassifikationen har använts för olika ändamål sedan den första publiceringen 

1980. Dess tillämpning finns t.ex. inom nedanstående områden: 

Som ett statistiskt verktyg – vid insamlande och sammanställning av data, t.ex. inom 

befolkningsstudier eller i informationssystem om behandling och åtgärder 

Som ett verktyg för forskning – för att mäta resultat, livskvalitet eller omgivningsfaktorer 

Som ett verktyg – vid bedömning av behov, vid koppling av behandlingar till specifika 

tillstånd, vid arbetsbedömningar, rehabilitering, habilitering och utvärdering av resultat 

Som ett redskap för utbildning – för läroplansutformning och för att öka medvetenhet och 

vidta sociala åtgärder. ICF ges en fördjupad insikt om omgivningens betydelse i all mänsklig 

aktivitet, och att handikapp uppstår först i mötet mellan människa och miljö 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008).  

 

3.1.2 Pedagogiska definitionsförsök 

ICF är en klassifikation av hälsokomponenter som definierar vad som utgör hälsa och intar 

en neutral ståndpunkt avseende orsaker till funktionsnedsättning. För att kunna beskriva 

riskfaktorer har klassifikationen en förteckning av omgivningsfaktorer som beskriver miljö-

faktorer, både sociala och fysiska. Förhållandet mellan de olika begreppen i klassifikationen 

beskrivs i nedanstående modell (WHO, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig: Aktuell tolkning av interaktioner mellan komponenterna i ICF 
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Modellen visar att funktionstillstånd och funktionshinder ses som ett kraftigt samspel mellan 

hälsotillståndet, personens och omgivningens faktorer. Ingripanden på en nivå har en möj-

lighet att påverka andra nivåer. Klassifikationen ger beskrivningar som utgör en ram för att 

organisera information. Det finns inte alltid linjära samband utan komplex interaktioner fö-

religger. Samspelet verkar i två riktningar då även närvaron av ett funktionshinder kan på-

verka själva hälsotillståndet. Detta mätinstrument ger en möjlighet att med linjärt tankesätt 

jämföra och tolka interaktionerna mellan komponenterna (såväl lodrätt som vågrätt).  En 

person kan t.ex. ha en funktionsnedsättning eller strukturavvikelse utan att ha aktivitetsbe-

gränsningar, eller så kan en person ha aktivitetsbegränsningar utan uppenbara funktionsned-

sättningar eller strukturavvikelser, en person kan också ha delaktighetsproblem utan funk-

tionsnedsättningar, strukturavvikelser eller aktivitetsbegränsningar, det är viktigt att beakta 

olika typer av information och väga dem emot varandra. ICF omfattar alla aspekter av 

mänskliga funktionstillstånd och funktionshinder. Dessa ses som hälsorelaterade funktionel-

la tillstånd. Samtliga människor omfattas av klassifikationen och inte endast de med funk-

tionshinder. ICF ger en beskrivning av mänskliga funktionstillstånd och funktionshinder och 

kan tjäna som en ram för att organisera information. Den ger en struktur för att presentera 

information på ett meningsfullt, sammanhängande och lättillgängligt sätt (WHO, 2005). 

 

Världshälsoorganisationens ICF klassificeringsmodell gör det möjligt att förstå vilken nivå 

av funktionsnedsättning en människa har. (WHO, 2005). 

 

3.2 Då till nu - en historisk tillbakablick 

När man vill undersöka förutsättningarna för utvecklingsstörda ungdomar idag kan det vara 

bra att ha viss insikt i hur det sett ut i Sverige förr i tiden och hur särskolan gjort sitt intåg i 

den vanliga kommunala skolan. Den första kända organiserade verksamheten för utveck-

lingsstörda – så kallade efterblivna eller sinnesslöa, startades i slutet av 1860 talet av Ema-

nuella Carlbäck. Senare kom uppfostringsanstalter av olika slag för att uppfostra sinnesslöa 

barn där målet var att de efter tiden på uppfostringsanstalt skulle ha blivit så pass ”klara” att 

de kunde försörja sig och ta hand om sig själva. Det var privatpersoner eller välgörenhetsor-

ganisationer som stod bakom uppfostringsanstalterna och precis som i samhället i övrigt 

präglades dessa starkt av religionen. Med tiden upptäckte man att det fanns många utveck-

lingsstörda som trotts anstaltsvård inte blivit bra nog att så att säga ”klara sig” därför inrätta-

des vårdhem, arbetshem och andra statsanstalter under mellankrigstiden. Livstids anstalts-
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vård med de vanliga sjukhusen för somatiska sjukdomar som modell, präglat av isolering 

och disciplin blev en av lösningarna (Gustafson & Morlander, 1995). 

 

1944 kom den första lagen i Sverige om obligatorisk undervisning och landstinget stod som 

huvudman, det medicinska synsättet på de utvecklingsstörda var fortfarande det domineran-

de men det pedagogiska var på frammarsch. Lagen om undervisning och vård av vissa psy-

kiskt efterblivna kom 1954. Under 1960 talet formulerades normaliserings och integrerings-

principerna, tanken med dessa var att skapa livsvillkor för de utvecklingsstörda som ligger 

så nära samhällets vardagsmönster som vanligt (Tideman, 2000).  

 

I 1967 års omsorgslag gavs lagstadgad rätt till undervisning och sysselsättning för alla ut-

vecklingsstörda. Utvecklingen gick efter detta snabbt och elevhem, inackorderingshem och 

dagcenter öppnades, landstingen anställde personer som kuratorer, fritidsledare, arbetstera-

peuter, sjukgymnaster och psykologer för att kunna tillgodose de utvecklingsstördas behov 

(Bakk & Grünewald, 1998).  

 

1986 kom en ny omsorgslag, den innebar att reglerna för särskolan fördes in i skollagen, 

särskolan stod under landstingets regi ända till kommunaliseringen på 1990 talet som gjorde 

att särskolan togs över av kommunerna. Särskolan har från 1 juli, 1994 samma läroplan som 

övriga skolan på så väl grundskola som gymnasieskola, därmed markeras att alla elever om-

fattas av samma värdegrund. Särskolan har sina egna kursplaner anpassade efter elevernas 

behov. Grundsärskolan är nioårig och det finns möjlighet till ett tionde frivilligt år. Gymna-

siesärskolan omfattar fyra år och har liksom den vanliga gymnasieskolan nationella program 

med olika svårighetsgrad samt yrkesförberedande utbildning. I gymnasiesärskolan finns 

också möjlighet till ett individuellt program. Cirka tre procent av alla elever i Sverige går i 

särskola (Tideman, 2000). 

 

En utveckling värd att lägga märke till är den stora ökningen av antalet elever i särskolan.  

Mellan läsåren 93/94-06/07 har elevantalet fördubblats i den frivilliga gymnasiesärskolan. 

Denna utveckling har lett till en ökning av samhällets insatser i form av daglig verksamhet 

(Skolverket, 2000). Sedan år 2000 har antalet beviljade insatser enligt LSS ökat med 20 %, 

Av den offentliga statistiken framgår att antalet personer med beslut om daglig verksamhet 

ökat från 20 500 år 2000 till 25 800 år 2006, samtidigt har kostnaden per person sjunkit med 

10 % (Regeringen, 2008a). I en rapport från Skolverket (2000) har man försökt att analysera 
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ökningen av antalet elever i särskolan och har senare givit ut råd och kommentarer i syfte för 

att underlätta för beslut om mottagande i särskolan (Skolverket, 2001a). För att säkerställa 

hur elevernas behov och förutsättningar uppfylls har Skolverket gjort en utredning om hur 

elever trivs i särskolan och de har kommit fram till att trivseln är god och att de mår bra, 

men att kunskapsutvecklingen är dålig (Skolverket, 2001b). 

 

Skolverket ansvarar för den officiella statistiken beträffande skola och utbildning, i denna 

statistik kan vi läsa att det totala antalet elever i gymnasiesärskolan i Sverige läsåret 

2006/2007 uppgick till 8 200 elever, vi vet hur många som går i gymnasiesärskola, hur 

många som arbetar där, vad det kostar och så vidare (Skolverket, 2007). Däremot finns det 

inte mycket alls dokumenterat om vart de tar vägen efter avslutad skolgång. Skolverket 

(2002b) ägnar ett kapitel åt hur ungdomar efter avslutad skolgång ser på nyttan i sina studier 

i förhållande till den sysselsättning de nu har. I dagsläget är de sysselsättningsformer som 

kan erbjudas efter avslutad skolgång följande: Anställning utan lönebidrag, anställning med 

lönebidrag, arbetspraktik, samhall, dagcenter (ofta med viss produktion) och folkhögskola 

(Skolverket, 2002b). 

 

En gymnasiesärskola är inte högskolegrundande. Här kan vi se att det ser annorlunda ut för 

ungdomar från gymnasiesär, jämfört med ungdomar från ”vanlig” gymnasieskola. När en 

elev som tagit studenten från en gymnasiesärskola vill läsa på högskola/universitet är en väg 

att gå att läsa på vuxenutbildning för att läsa upp/om betygen, och därigenom få gymnasie-

kompetens. När du har det kan du söka vidare till högre skolformer. Elever från särskole-

gymnasium kan läsa vidare på vissa av våra Folkhögskolor i Sverige. Till de allmänna kur-

serna behöver man inte ha några förkunskaper utan kan söka dit från gymnasiesärskolan. En 

annan utbildningsväg för elever från gymnasiesärskolan är att gå på särvux, där man 

komplettera sin utbildning Elev som går på gymnasiesärskola har inte samma möjligheter 

till fortsatta studier på exempelvis högskola/universitet direkt efter examen. Betygen som 

man får på gymnasiesärskolan har inte samma betydelse, ger inte samma slags poäng, som 

på en vanlig gymnasieskola. De har inte samma värde (Skolverket, 2005). 

 

 

Sverige undertecknade FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder 

(Regeringen, 2007). I ett pressmeddelande från regeringskansliet skriver man syftena med 

konventionen är att lista nödvändiga åtgärder för att motverka diskriminering av funktions-
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hindrade personer. Vidare skriver man att Sverige har varit mycket aktivt och drivande i 

arbetet att ta fram denna konvention. Såväl svenska som internationella ideella organisatio-

ner inom handikapprörelsen har medverkat i arbetet. Deras engagemang har varit avgörande 

för en så pass omfattande konvention, som blivit resultatet. Undertecknandet av konventio-

nen innebär ändå en ny form av skydd för funktionshindrade i Sverige. I många länder har 

människor med funktionshinder diskriminerats och stötts ut från samhällsgemenskapen. I 

Sverige väntar ett beredningsarbete innan en proposition innehållande konventionen kan 

läggas för ratificering av riksdagen (Regeringen, 2007). 

 

Enligt skollagen kapitel 1 § 2 ska alla barn ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 

skolväsendet. Utbildningen ska vara likvärdig i hela landet och hänsyn ska tas till elever i 

behov av särskilt stöd (Nordstedt juridik, 2009).  

 

I en broschyr från Social- och hälsovårdsministeriet (2007) återfinns detta utdrag från den 

FN konvention, som undertecknades av Sverige 2007, om funktionshindrade personers rät-

tigheter. 

  

 Funktionshindrade har rätt att välja var och med vem de bor. De skall ha tillgång till oli-

ka slags hem- och boendetjänster. Man måste erbjuda funktionshindrade personer till-

räckliga stödtjänster och personlig assistans. De här tjänsterna skall stöda funktionshind-

rade personers liv i närsamhället. 

 Varje funktionshindrad person i äktenskapsåldern har rätt att ingå äktenskap och grunda 

familj. 

 Funktionshindrade personer har rätt att fritt och ansvarsfullt bestämma hur många barn 

de vill ha. De har också rätt att få information om familjeplanering och hälsofrågor som 

är förknippade med att få barn. Funktionshindrade personer har rätt att bevara sin förmå-

ga att få barn. 

 Funktionshindrade har samma rätt till arbete som andra. På den öppna arbetsmarknaden 

måste man säkerställa att funktionshindrade personer har samma arbetsvillkor som 

andra. Deras arbetsmiljö måste vara lika bra som andras. 

 Funktionshindrade personer har rätt till livslångt lärande. Funktionshindrade har rätt att 

jämlikt med andra få undervisning inom det allmänna utbildningssystemet. De har rätt 

till individuellt stöd som främjar inlärningen. 
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4 FORSKNING OM OMRÅDET 

Molin (2007) beskriver och analyserar i en rapport hur ungdomar med särskolebakgrund 

förhåller sig till att lämna skolan bakom sig och närma sig sysselsättning och arbetsliv. Ett 

stort interesse ägnas åt att försöka förstå tillhörighets och identifikationsprocesser som aktu-

aliserats i samband med att ungdomar lämnar gymnasiesärskolan. Målet med studien är att 

försöka identifiera och analysera gynnsamma resurser och strategier för de människor som 

står utanför eller i marginalen till den ordinarie arbetsmarknaden. Ett sammantaget intryck 

av materialet visar att övergången mellan gymnasiesärskolan och arbetslivet kännetecknas 

av strategier för att hantera tillhörighet och ideal. Ett sätt att hantera övergången tycks vara 

att hitta en identitet på andra ställen ex på fritiden. Att lämna gymnasietiden bakom sig och 

ta studenten brukar generellt för ungdomar, såväl de med funktionsnedsättning och de som 

anses vara normalbegåvade, vara förknippat med både vemod, saknad med även känslor 

som frihet och oberoende. Övergången mellan just skolan till arbetslivet kan upplevas olika 

beroende på ungdomarnas olika förutsättningar. Liknande erfarenheter gäller även för ung-

domar med intellektuella funktionshinder som går ut gymnasiesärskolan.  

 

Gustavsson (2001) skriver om förutsättningar att vara delaktig och integrerad för människor 

som anses vara annorlunda eller avvikande, i vårt fall elever som studerar på gymnasiesär-

skola. Det är viktigt att uppfatta och förstå hur dessa ungdomars perspektiv på tillvaron ser 

ut. Genom att låta dem berätta sina livshistorier så nås insikt i hur deras planer och drömmar 

styr framtiden. Gustavson skriver att det är viktigt att det som berör ungdomarna kommer 

fram. Ungdomarnas livsberättelser om sitt liv hittills och sin framtid är det som skall gestalta 

resultatet. Inifrånperspektiv handlar om förståelse och skapande av förutsättningar – för att 

människor ska kunna förstå varandra. En av de mest grundläggande tankarna är just att ska-

pa förståelse för en människas handlingar eller utsagor, detta kräver att man som intervjuare 

eller lyssnare måste ha en inblick i vad intervjupersonen tänker och menar kring det som 

berättas. Gustavsson (2001) vill i studien utforska speciella människors livsvillkor och med 

det menar han här människor med lindring utvecklingsstörning. Avsikten är att synliggöra 

de grundläggande betingelser som finns i de integrerades vara-i värld. Gustavssons avsikt är 

att undersöka deras livshistorier och särskilja och förstå olika drag i dem och valde därför att 

arbeta med ett fåtal människor och följde dessa under en längre tid. (Gustavsson 2001). 
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Vi har gjort på ett liknande sätt med flera djupintervjuer under en längre period och även vi 

har kunnat iaktta vissa drag och beteende hos våra intervjupersoner.  

  

Vetenskapen kan bidra med en djupare förståelse för de delar i samhället som styr, för att 

bilda en kunskapsgrund för ungdomar med funktionshinder. Ett prioriterat område i detta 

sammanhang är handikappforskningen menar Molin (2007). Vidare menar Molin att forsk-

ningsbehoven är stora när det gäller områden som delaktighet, inflytande, anhörigstöd och 

bemötande i samhället. Likaså är funktionshindrades villkor i arbetslivet i ett angeläget kun-

skapsfält (Molin, 2007).   

 

European Agency Organisation (2002) forskning kring faktorer som behövs beaktas vid 

övergången skola/arbetsliv. Det är viktigt för eleverna att de får de kvalifikationer som krävs 

i den utbildning de deltar i, samt att samarbetet mellan skolan och arbetsmarknaden bör öka. 

Detta är aspekter som behövs ta i beaktning i övergången från skola till arbetsliv. Övergång-

en mellan skola och arbetsliv för de som har ett funktionshinder bör lagstadgads efter poli-

tiska beslut. Den studerande ska stå i centrum vid övergången till arbetsliv och den studera-

des egna val ska stå i centrum. Alla kring den studerande ska samarbeta och verka för att 

han/hon ska få en individuell plan att följa, med noggrant uppföljningsarbete skall man sä-

kerställa att, och om det krävs ändringar inriktning för, att nå framsteg i utbildningen. Över-

gången mellan studier till arbetsliv kan vara en lång process som kräver att den förbereds väl 

(European Agency Organisation, 2002). 

 

Hurtig & Dahlgren (2008) har i en rapport via Metoder för individuellt stöd i arbe-

te/verksamhet (MISA) kartlagt sju studenters syn på livet efter skolan. Rapporten visar att de 

flesta av eleverna är nöjda med sina praktikplatser som de har under skoltiden. När de har 

slutar skolan och ska ut på arbetsmarknaden vill de arbeta på en ”riktig” arbetsplats, med 

vanliga arbetstider, tjäna pengar och få arbetskamrater. MISA (2008) arbetar med att hjälpa 

personer med olika arbetshinder för att komma ut i arbetslivet, handläggare i kommuner och 

hos försäkringskassan tar del av MISAS tjänster. Tjänsterna som de erbjuder riktas främst 

till dem som beviljats stöd enligt LSS eller SoL (Socialtjänstlagen). MISA arbetar efter en 

tre-stegs-modell, där stegen är kartläggning, praktik och arbete.  
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En mindre studie på ett ”vanligt” gymnasium, av Wiman & Gustafson Nordblad (2007) vi-

sar att ungdomar inte ser några hinder med att resa, det är en självklarhet att världen ligger 

öppen för en om de bara har pengar, att få arbete för att tjäna pengar, gärna snabbt, till dessa 

resor, ”får man bara” via bemanningsföretagen där man kan jobba kortare perioder, skiftar-

bete som ger stora inkomster utan utbildning. På samma självklara sätt tänker de kring vida-

reutbildning, de flesta vill vänta tre till fem år innan de vidareutbildar sig, och tror att alla 

möjligheter finns att läsa vidare och att komplettera betyg för att komma in på önskad ut-

bildning.  

 

Familj är en viktig del men den får inte inskränka på de andra områdena, det är något som 

får vänta, några av enkätsvaren säger t.o.m. att barn och familj kan man helt avstå ifrån om 

man bara får den utbildning och det arbete som man har som mål (Wiman & Gustafson 

Nordblad, 2007).  
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5 TEORETISKA PERSPEKTIV OCH BEGREPP 

Nedan kommer det att redogöras för det socialkonstruktivistiska perspektivet och berättelse-

ansatsen, den narrativa metoden.  

 

5.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Grundfilosofin beträffande vad som ligger bakom människans sätt att förhålla sig till sin 

omvärld, menar Winther Jørgensen & Phillips (2000), har sin utgångspunkt i socialkonstruk-

tionismen. Den centrala ansatsen är att människan konstruerar sin omvärld och det sätt hon 

förstår världen på är summan av exempelvis hur historiska och kulturella uppfattningar om 

samhället har etableras och tagit form. Föreställningarna förändras och upprätthålls genom-

social interaktion mellan människor i vardagen. Enligt socialkonstruktionismen är kunskap 

därför konstituerad utifrån människans subjektiva uppfattning och upplevelse av världen 

genom språket. Diskursanalysens ambition är inte att vaska fram ”sann” kunskap eftersom 

den är beroende av en kommunikativ process mellan människor för det talande och skrivna 

ordet, och därmed alltid är subjektivt uppfattad. Det är istället verklighet man uppfattar i sig 

och hur vi berättar om den som står i fokus och människor är produkter av sociala processer, 

vilket medför att det som kan uppfattas som vanligt för en person inte behöver göra det för 

en annan. Inom socialkonstruktionismen ligger intresset även på att undersöka och tolka 

samspelet mellan människor och interaktionen i det givna.  

 

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv innebär att individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet. Detta innebär att individen inte bara formar sig själv, utan att denne även formar 

sin syn på omvärlden. Individen är en aktiv skapare av sina egna föreställningar, sin egen 

syn på den sociala omgivningen och hur individen skapar mening i omvärlden. Detta sker 

inte bara när man är ensam utan även tillsammans med andra. Individen pratar, tänker, ser 

på hur hon/han ska förhålla sig till sin omgivning (Berger & Luckmann, 1966). 

 

Berger & Luckmann skriver om en teori hur vardagskunskapen konstrueras i det sociala 

umgänget och att det ingår i samspelet mellan samhället och människan. Genom att göra 

rutiner av bland annat handlingar och vanebildning konstrueras roller som blir den roll som 

man spelar där man är, här och nu. Det blir därmed en oberoende och objektiv social verk-

lighet, som de enskilda individerna tar till sig och ser som en del i det verkliga livet.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Teori
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All inlärning sker genom att tolka de intryck och upplevelser vi har av verkligheten. Inlär-

ningen pågår inom oss. ”Sett ut vetenskaplig synvinkel kan man strängt taget inte uppfostra 

någon annan”, skriver Vygotskij (1999). Vi lär oss själva och är på detta sätt våra egna lära-

re. Elevernas egna erfarenheter betyder därför allt i undervisningen. 

 

Socialkonstruktivismens rötter finner man bland olika vetenskapliga traditioner som exem-

pelvis filosofi, sociologi och psykologi. Perspektivet är ett av flera synsätt inom de postmo-

derna teoribildningarna, där fokus på det industrisamhället håller på att tonas ut och som 

kommer att ersättas av ett kunskapsbaserat samhälle där det idéer och olika synsätt på den 

nya samhället. Enligt det socialkonstruktivistiska synsättet finns det inte någon sann verk-

lighet utan individen är alltid med och skapar normer och har egna åsikter hur välden ser ut 

(Payne, 2002). Ett kännetecken för just socialkonstruktivismen är att man ställer sig kritisk 

till de normer och traditioner i samhället (Burr, 2003). 

 

5.2 Det rationella paradigmet och det narrativa 

Berättelseteorin, eller narrativ teori, säger att den mest grundläggande kunskapsformen av 

alla är berättelsen. I berättelsens form både uppfattas och framställs all viktig kunskap om 

oss själva och om omvärlden. Berättelseformen kännetecknas av att det finns initiativtagan-

de aktörer som agerar i en tidsordning där det som den ene gör bildar orsak för vad den and-

re gör. Aktörerna är förstås enskilda individer men kan också vara mer kollektiva eller ab-

strakta, t ex ”invandrarna”, ”samhället”, ”särskoleungdomarna”, ”taxichaufförerna” eller vad 

det nu handlar om. Det betyder att du ser dig själv, din historia och det du är med om som en 

händelseutveckling med aktörer och deras vilja som drivande krafter. Teorin innebär att inte 

bara det som uttryckligen kallas för berättelser är det, utan all kunskapsframställning. Och 

det är inte bara framställningarna som är berättelser, utan också själva sättet att uppfatta. 

Tänk bara på hur lätt det är att ordna in alla möjliga händelser på tidslinjer som ger intryck 

av att beskriva hur just de händelser som råkar vara utskrivna på linjen hänger ihop. Eller 

tänk på hur idén om orsak-verkan (i vid mening) som får oss att relatera det ena till det andra 

i en viss ordningsföljd (han sa att jag var dum, så därför gick jag min väg). Det är bara de 

allra minsta barnen som inte gör sådana tidsordnade kopplingar utan kan berätta i ”fel” ord-

ning (jag slog henne, för sen så bet hon mig…) (Fisher 1987). 
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Den som utvecklade narrationsteorin var Walter Fisher, och den var från första början en 

teori om kommunikation. Efter hand har den dock kommit att tillämpas i andra samman-

hang, bland annat som psykoterapeutisk teori och metod. Teorin är i grunden en variant på 

socialkonstruktionism. Och inom detta paradigm (övergripande verklighetsbeskrivning) 

brukar man för att bringa ordning och reda skilja mellan olika människouppfattningar; den 

rationella och den narrativa (fritt efter Fisher, 1987).  

 

Den narrativa uppfattningen, berättelseteorin, innebär att: 

1. Människor i grunden är historieberättare  

2. Människor fattar beslut som de tycker att det finns tillräckligt bra skäl för  

3. Historien, biografin, kulturen och personligheten avgör vad man anser vara “bra 

skäl”  

4. Den narrativa rationaliteten avgörs av berättelsens koherens (inre överensstämmelse) 

och yttre trovärdighet  

5. Världen utgörs av en uppsättning berättelser från vilka vi väljer några för att ständigt 

om- och återskapa våra liv.  

 

Berättelser bedöms alltså utifrån koherens och trovärdighet. Koherens innebär att det finns 

en inre strukturell överensstämmelse i själva berättelsen, att det finns tillräckligt med detal-

jer, att aktörerna verkar realistiska, och att det inte finns för många överraskningar i den hi-

storia som återberättas. Trovärdighet handlar om de värden som berättelsen uttrycker; att 

dessa värden framträder i berättelsen antingen uttryckligen eller underliggande, och att det 

finns en överensstämmelse (på något plan) mellan berättelsens värden och åhörarens. Berät-

telsen måste, för att uppfattas som trovärdig, bekräfta åhörarens uppfattning om hur verklig-

heten är och vad som är viktigt i den. Enligt den narrativa teorin är berättelsen en konstruk-

tion som vi människor har en särskild förkärlek till. Och ska den följas, så är det ingen idé 

att försöka formulera den sanna berättelsen om sig själv. För det finns många alternativa 

berättelser. Det intressanta är istället vilken berättelse som faktiskt berättas, hur pass trovär-

dig den är, och vad det är som gör den trovärdig.  Det är frågor som kan ses som verktyg i 

lådan, verktyg för att fundera över hur väl man känner sig själv och hur pass uppriktig mot 

sig själv som man vågar vara (Fisher, 1984). 
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6 METOD 

Under denna rubrik presenterar vi vårt tillvägagångssätt, livsberättelseansatsen och etiska 

överväganden. Vi tar också upp bearbetning och analys samt hur vi arbetat med validiteten 

och reliabilitet.  

 

6.1 Livsberättelseansats 

Johansson (2005) sociolog, definierar livsberättelser som den berättelse som en person be-

rättar om sitt liv eller valda aspekter av sitt liv. Enligt Johansson (2005) finns livsberättelser 

i både muntlig och i skriftlig form. Det är inte samma berättelse som kommer fram i en in-

tervju som i en livsberättelse. I den muntliga berättelsen är det ett samspel med den man 

berättar för, där båda påverkar vad som tas med och vilket som man väljer bort.  

Berättelser är en form av kunskap, men en kunskap som i det moderna samhället setts som 

mindre värd än den vetenskapliga kunskapen. Målet för vetenskapen har under 1900-talet 

varit att söka den objektiva sanningen. I det sammanhanget har berättelser räknats som fik-

tion. Med postmodernismen och konstruktivismen har detta ändrats, berättelserna ses som 

konstruktioner gjorda av författaren men fullt användbara när man ställer rätt frågor. Från 

mitten av 1980-talet har det skapats tvärvetenskapliga forskningsområden så som narrativa 

studier och berättelseforskning där forskare inom flera samhällsvetenskapliga och humanis-

tiska områden medverkat (Johansson, 2005). 

 

Samtalet handlar om elevens berättelse om sitt liv och sina uppfattningar om sin framtid i 

stort, hur framtiden framställs i berättelsen, vad eleven väljer att lyfta fram och vad han eller 

hon valde att utelämna. Samtalssituationen blir ett möte mellan elevens berättelse om sitt liv 

och intervjuarens specifika frågeställning. Vår datainsamling har skett genom två enskilda 

samtal vardera med ungdomarna, då vi gett gott om tid för ungdomarna att berätta om sina 

liv utifrån några kort frågor till stöd för berättelsen från oss. Samtalen genomfördes i en mil-

jö som var hemvan och trygg för ungdomarna. Det lämnades gott om utrymme för deras 

reflektioner över livet de levt och det som komma skall. Det är viktigt att ungdomarnas be-

rättelse blir deras egen berättelse, att inte våra frågor blir för styrande eller att vi anser att 

deras svar inte är trovärdiga. Det är viktigt att förstå att deras sanning är sann för dem, enligt 

Frithiof (2007) kan ingen uttala sig om huruvida en upplevelse en person har haft är sann 

eller falsk, man bör lägga stor vikt vid att inte lägga egna värderingar eller antaganden i det 
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ungdomarna berättar utan istället ha en större förståelse för att deras berättelse är deras. 

(Frithiof, 2007) 

 

Vi vill, i vårt arbete, försöka förstå ungdomars tankar inför livet efter skolan och få en in-

blick i hur de tolkar och upplever sin värld. Därför använder vi ett hermeneutiskt förhåll-

ningssätt. Hermeneutik betyder tolkningslära och innebär ett försök att förstå. Inom herme-

neutiken skiljer man på att förklara och på att förstå. Att förklara betyder att beskriva or-

sakssammanhanget medan att förstå går ut på att förklara vad det innebär. Den hermeneutis-

ka cirkeln går ut på att helheten inte kan ses utan delarna och att delarna inte kan förstås om 

man inte ser helheten. Det finns alltid en viss förförståelse som startar processen (Kvale, 

2002). 

 

Hur olika människor beskriver, förstår saker och ger mening åt saker är en form som tas 

fram vid en intervju med berättelseansats. Man betraktar världen utifrån ett socialkonstrukti-

vistiskt perspektiv. Pérez (2006) menar att livsberättelsers sammanflätning av personliga 

erfarenheter, sociala förhållanden, historiska omständigheter och kulturella referensramar 

gör dem till lämpliga verktyg för studier av sociala processer där samspelet mellan det per-

sonliga och det sociala står i fokus för intresse.  

 

De narrativa studierna, skriver Pérez (2006), ses idag som ett mångvetenskapligt forsknings-

fält i snabb expansion, som täcker ett brett spektrum av vetenskapliga discipliner såsom hu-

manistiska och historiska samt samhällsvetenskapliga och medicinska. I berättelserna be-

skrivs förutom det vi varit med om utan ger även påstående om den verklighet som beskrivs. 

Den berättande använder kulturella verktyg när de berättar sina historier. Berättaren väljer 

att ta med vissa delar som de förmedlar till sin publik vissa händelser utesluter de helt eller 

tonar ner för att just få fram det som verkligen är viktigt.  

 

Just detta beskriver även Johansson (2005) i avsnittet ”Berättelser som presentation av själ-

vet” där hon referera till Erwin Goffman att en berättare antingen presenterar en framgångs-

berättelse eller en tragisk berättelse om sig själv. Goffman är en amerikans sociolog och 

socialpsykolog och han har beskrivet människan som en skådespelare, en som vill göra in-

tryck på andra människor genom att presentera sig själv. Själva historien som berättaren 

berättar är en reflektion över hans/hennes liv eller helt enkelt berättarens identitet. 
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 Att ge livsberättelsen en narrativ inriktning med en strukturering av inspelat verbalt material 

där det innebär att texten analyseras och struktureras för att i slutändan bilda en livsberättel-

se är något som känns bra just i denna situation (Johansson, 2005).  

 

6.2 Intervju  

En narrativ intervju leder till en ny historia som utvecklar den ursprungliga intervjuns inne-

håll (Kvale, 1997). Kvale (1997) menar att intervjun är forskarens verktyg. Den som inter-

vjuar bör vara kunnig i det ämnet, det som intervjun handlar om. Den som intervjuar bör 

kunna analysera det material som kommer fram i samtalen. Som intervjuare eller samtalsle-

dare bör du ha ett bra språk, kunna samtala och kunna förstå det som intervjupersonens sä-

ger. Under själva intervjun/samtalet kommer livsberättelsen att ta form. 

 

 

”Man kan kanske lägga till en felkälla när man har med människor att göra. Hur ärliga 

är de mot dig? Det är inte otroligt att de ger osanna svar – mer eller mindre omedve-

tet” (Stukat, 2005, s.128) 

 

Det sätt på vilket vi har arbetat med elevintervjuerna har sin grund i en forskningstradition 

som kallas livsberättelseansatsen. Vi gjorde få intervjuer men ägnar dem mycket tid, inter-

vjuade samma personer vid flera tillfällen och under långa samtal. Vi samlade in mycket 

materiell om intervjupersonens hela liv fram till nu samt dennes uppfattning om sin framtid.  

Samtalen, vilka är öppna till sin karaktär, hade ett väl formulerat fokus, våra frågeställning-

ar, syftet med samtalen var att skapa förutsättningar för att lyfta fram elevens föreställningar 

om framtiden i relation till den bakgrund de har, i ljuset av deras erfarenhet. 

 

Att intervjua är ett hantverk skriver Kvale (2007) det handlar inte om att följa metodreglerna 

utan här vilar mycket på forskarens omdöme. Vidare skriver Kvale att resultatet av en inter-

vju beror på hur intervjuarens kunskaper i ämnet är, och hur känslighet och empati under 

intervjun är. Vid intervjuerna har vi använt oss av halvstrukturerade frågor (bilaga 1) som 

svarar på frågorna i syftet. Genom att ha halvstrukturerade frågor har våra intervjupersoner 

haft möjlighet att vidareutveckla svaren på frågorna. 

 

Våra intervjuer har skett på en gymnasiesärskola i en medelstor stad i Sverige. Skolan har 

nyrenoverade ljusa lokaler och utrymmena för eleverna på skolan under raster är både fun-
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gerar och bra. Under raster har de möjlighet att aktivera sig på flera olika sätt såsom pingis, 

ett fotbollsspel. Det ges tillfälle att kunna köpa fika på rasterna. Under den varma delen av 

året finns en terrass där eleverna kan vara under rasterna. För de program som skolan erbju-

der finns det utrymme för att kursplanerna och målen i dessa kan uppfyllas. Skolan erbjuder 

bland annat hotell- och restaurang program, bageri-, handel och administrations program, 

estetiskt program och florist program. Alla elever på skolan får göra praktikperioder, dessa 

stor hjälp till utplacering på av skolans syokonsulent, som har en god framförhållning att 

hitta praktikplatser där eleverna kan komma att få någon form av anställning i framtiden. 

 

Vårt urval är närmast att likna vid ett klusterurval (att välja ur grupper, klasser eller liknan-

de) då vi valde elever från gymnasiesärskoleklassen som vi på förhand visste var sociala och 

har lätt för och finner nöje i att prata och berätta, inte minst om sig själva. En urvalsstrategi 

för att finna intervjupersoner var att utnyttja de kontakter vi hade i särskolepersonalgruppen, 

då vi önskade elever som hade mångårig erfarenhet av särskola och därtill börjat fundera på 

framtiden, därav valde vi elever som gick sista året på skolan. Kvale (2002) ger råd att inter-

vjua så många personer som det behövdes för att få reda på det vi önskade få veta, och vi 

fann efter upprepade intervjuer av två ungdomar att vi fått svar på vår frågeställning. Vi 

känner tillförsikt för vår urvalsgrupp då vi genom Frithiof (2007) förstått att då vi valt ett 

hermeneutiskt forskningssätt, inte behöver bevisa resultatet genom ett stort urval. 

 

Vi har använt oss av bandspelare för att dokumentera intervjuerna. Detta sätt gör att man lätt 

kan gå tillbaka i själva intervjun dessutom får man med pauser och om det finns tvekan vid 

svar, detta får man inte med om man endast skriver ner svaren på intervjufrågorna direkt. 

Tiden för samtalen har varierat, man får ta god tid på sig då eleverna berättar sin berättelse, 

de behöver god tid på sig att fundera och formulera sig. Vi har lagt stor vikt vid att miljön 

där intervjuerna ägt rum varit välbekant och trygg. Som intervjuare skall man bygga upp en 

god atmosfär där den intervjuade känner sig trygg nog för att tala fritt, forskningsintervjun är 

en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om ett tema med ömsesidigt intres-

se. Det är ett mänskligt samspel där kunskap utvecklas genom en dialog (Kvale, 2007).  

 

 

 



 24 

6.3 Etiska övervägande 

Ett informationsbrev (bilaga 2) har delats ut i god tid innan intervjuerna. Informationsbrevet 

bestod av en kortare presentation av vårt arbete, vilket enligt Bell (2007) beskriver som en 

viktig del i den kvalitativa intervjuns uppgift, att tydligt följa de normer i tillvägagångssättet.  

Vi delade ut samma informationsbrev till elevernas föräldrar. Då studien omfattade gymna-

sieelever som gick sista året utgicks det från att alla var myndiga. Därför behövdes inte nå-

got samtycke från vårdnadshavarna utan det räckte med skolans rektor blev informerad om 

vilka elever som deltog i intervjun. Inledningsvis kontaktades rektorn på skolan som fick 

muntlig information om arbetet och hur det skulle gå till väga samt en kopia på den B-

uppsats som vi tänkte spinna vår idé på. Vetenskapsrådets forskningsetiska princip för hu-

maniora och samhällsvetenskaper har använts som ett verktyg i uppsatsen. För att säkerhets-

ställa individskyddet för respondenterna valde vi att utgå från Vetenskapsrådets (2002) fyra 

huvudkrav som består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskrav, samtyckeskrav är riktlinjerna som är till för att skydda 

undersökningspersonernas integritet, och just i detta fall anser vi att det är extra viktigt då de 

elever som vi ska intervjua ibland kan vara utsatta och inte alltid behandlas på det sätt som 

alla människor ska bemötas på. 

 

Informerat samtycke beskriver Kvale (1997) såsom när man informerar undersökningsper-

sonerna om undersökningen generella syften, hur undersökningen är upplagd i stort och vil-

ka risker och fördelar som kan vara förenade med att delta i undersökningsprojektet. Kravet 

att undersökningspersonerna ska vara informerade och ge sitt samtycke är på en principiell 

nivå högst rimligt och förnuftigt. I det informerande samtycket ingår också att avgöra hur 

mycket information som ska ges och när den ska ges. Forskarens person och dess förförstå-

else,  är avgörande, för den vetenskapliga kunskapens och de etiska avgörandenas kvalité i 

varje forskningsprojekt. Vidare menar Kvale (1997) att kännedom om etiska riktlinjer, vär-

deringsfrågor och etiska teorier kan vara till hjälp för intervjuaren vid val där etiska och ve-

tenskapliga övervägande står mot varandra. I sista hand är det dock forskarens integritet – 

hans eller hennes ärlighet, rättrådighet, kunskap och erfarenhet – som är den avgörande fak-

torn. Konfidentialitet i en forskning betyder att data som identifierar undersökningsperso-

nerna inte kommer att redovisas  
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Som forskare får man avväga hur de potentiella fördelarna för en undersökningsperson och 

betydelsen av den kunskap som erhålls ska uppväga skaderisken för undersökningspersonen 

och därmed rättfärdiga ett beslut att genomföra undersökningen (Kvale, 1997). 

 

”Problematiken kring forskning som regellydnad kontra kvalificerad personlig be-

dömning gäller inte bara intervjuundersökningens kunskapsdimension utan även dess 

moraliska dimension” (Kvale, s 103, 1997) 

 

 

6.4 Bearbetning och analys 
 

Analysen bedrivs i flera steg, i det första steget transkriberar vi ut intervjusamtalen, och in-

riktar oss på att komma så nära elevens berättelse om sitt liv som möjligt, vi försöker fånga 

bilden eleven ger av sitt liv, glädjeämnen och sorger, problematik och utmaningar. det andra 

steget av analysen inriktar vi oss på vad eleven säger om det specifika fenomen vi är intres-

serade av, dvs. dess framtidsuppfattning. Avsikten är även i det här steget att så nära elevens 

ord som möjligt försöka fånga och nedteckna elevens uppfattning om sin framtid. Vi har 

analyserat intervjuerna efter ett tematiskt innehållsperspektiv, knutet till vårt syfte och våra 

ursprungsfrågor. Vi har definierat intervjuerna i olika innehållsområden, som ”resor”, ”vida-

reutbildning”, ”bildandet av familj” samt ”arbete”, för att enklare kunna se vad de intervjua-

de sa om de olika frågeställningarna.  

 

Vi har alltså valt att inte redovisa våra resultat i berättelseform utan vi redovisar ur de olika 

innehållsområdena. Dessutom har vi valt att kalla våra berättare och alla de nämner i sina 

berättelser för x, för att minska risken att någon som läser detta kan räkna ut vilka personer 

det handlar om.  

 

Kvale (1997) menar att trovärdigheten i studier med kvalitativ inriktning handlar om att 

kunna beskriva den fakta som man har fått in, i vårt fall livsberättelserna. Sedan arbetar in-

tervjuaren med dessa på ett omsorgsfullt och på hederligt sätt. Sist beskriver vi hur själva 

studien gått till och hur processen gått till för att få fram ett resultat i rapporten.  
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7 RESULTAT OCH ANALYS 

Analysen av det insamlade materialet dvs. intervjupersonernas livsberättelser visar på föl-

jande tema. När studenterna på gymnasiesärskolan tagit studenten vill de flytta hemifrån, få 

ett arbete och de vill så småningom skaffa familj. Det som nämns i livsberättelserna är att 

eleverna inte tänker gå mer i skola, eventuellt kommer de att utbilda sig vidare, men då är 

det inom arbetet, för att arbetsgivaren erbjuder eller kräver en fortbildning och inte på folk-

högskola/universitet/högskola. 

 

7.1 Arbete 

Respondenterna vill och tror att de kommer att arbeta efter det att de slutat skolan. Det hand-

lar om antingen ett fast arbete eller ett arbete som arbetsförmedlingen ordnar med ett så kal-

lat lönebidrag för företaget/kommunen så att man kan anställa någon utan att det ska belasta 

företagets ekonomiska situation. När en elev efter att gått ut gymnasiesärskolan (som har en 

medicinsk diagnos) då har eleven rätt till någon form av sysselsättning, detta känner våra 

intervjupersoner väl till,  

 ”Alla elever som går på särskolan har en diagnos, och när man har en 

diagnos så är det meningen att arbetsförmedlingen skall ta vid och hjälpa 

mig ut på arbetsmarknaden, men jag vet inte hur de skall hjälpa mig, jag 

vet inte hur de gör.” 

 

De är inte helt klara över exakt hur det skall gå till men har en stor tillförsikt i att ett arbete 

bara kommer att serveras dem, de har inte tänkt tanken att de inte skulle få ett arbete någon 

större uppmärksamhet, det oroar dem inte, de uttrycker vid flera tillfällen att detta är en för-

del med att ha gått gymnasiesärskola och ha en diagnos, man behöver inte brottas med andra 

på arbetsmarknaden och komma till korta i anställningsförfaranden utan man ”bara får” ett 

jobb. 

 

Lägg märke till att lön, karriärstege, status, avancemang och andra arbetsrelaterade ord inte 

finns med i samtalet, det hela handlar mycket enkelt om att avancera från skola, lika med 

barndom, till arbete, lika med vuxenvärlden. När man nått dit är målet nått. Sedan är det 

detta arbete som gäller, för framtiden. 
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”…jag ska jobba på ett jobb efter studenten, som alla jobbar på först, ett dag-

center, för att de ska få se lite hur man är och så. Där skall jag vara i några 

månader, kanske sex. Där får man sortera skruvar, och lära sig passa tider el-

ler visa att man redan kan passa tider, sen blir man utslussad på andra jobb 

därifrån, där ska jag jobba jämt sen, men man måste sortera först, så de som 

jobbar med oss där kan se hur man klarar den sociala biten. Ja, hur jag fun-

kar.” 

Våra intervjupersoner visar en väldig förkunskap om vad som skall hända efter gymnasiet, 

de har en på många sätt utstakad väg, detta är något som de känner sig nöjda med, det visar 

de tydligt i sina berättelser om sina framtidsplaner, vi kan också utläsa ur intervjuerna att de 

ser en viss skillnad på dagcenter och lönebidragstjänster, det finns en viss status i vart man 

hamnar och det egna valet är viktigt. 

 

”Jag har faktiskt framtidsplaner, det har jag faktiskt, jag vill jobba på ett da-

gis, jag var på ett äldreboende en gång på en praktik, det var kul men inte så 

kul som på dagis, jag vill jobba med barnen, hjälpa dem med det de vill göra, 

så att de når saker och så, pussel, målargrejor, jag vill inte byta blöjor eller ha 

allt ansvar, det har andra som jobbar på dagis men jag kan ha en lite samling 

med dem, det har jag lärt mig.” 

 

”Jag har trivts så bra på mina praktikplatser så jag vill ha ett sådant jobb sen, 

som mattant, jag vill jobba i ett skolkök, jag vill veta hur många portioner man 

ska laga, jag vill inte få in en massa olika beställningar som på en restaurang, 

det blir så stressigt, jag vill veta hur mycket det ska vara innan, eller så kan 

jag skära sallad eller vara i disken, allt är kul när man jobbar i ett skolkök.”  

 

”Jag vill ut och jobba nu, direkt efter skolan, jag vill ha ett vanligt jobb, inte 

sitta på ett dagcenter.” 
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7.2 Familj 

Att bilda familj är viktigt även när man har ett begåvningshandikapp/funktionsnedsättning. 

Man vill skaffa barn och/eller hitta någon att leva med De elever vi intervjuat berättar oer-

hört mycket om sina egna familjer, de familjer de vuxit/växer upp i, var och varannan me-

ning börjar med mamma tycker, pappa säger att, min lillebror har osv.  Vilket område våra 

intervjupersoner än berättar om i sin berättelse så börjar berättandet nästan uteslutande med 

vad mamma och/eller pappa tycker kring det de berättar om. I ungdomarnas berättelser 

framkommer att deras föräldrars och syskons åsikter och önskemål väger oerhört tungt, de-

ras familjer är deras största sociala förankring då de inte på samma sätt som många andra 

ungdomar hör till andra grupper i samhället t.ex. genom gemensamma intressen, idrott, mu-

sik, scouter etc. De berättar livfullt och innehållsrikt om mammas graviditet och förlossning 

och önskar sig liknande upplevelser för sig själva i framtiden,  

 

”När mamma födde min lillasyster vaknade vi alla mitt i natten av att hon 

måste åka till sjukhuset, då skjutsade de mig till pappa först, sen berättade 

mamma hur ont det hade gjort och hur lång tid det hade tagit och jag fick 

se kort på när bebisen kom ut, så blir det för mig med sen om jag får en 

bebis.” 

 

de känner till mycket om syskonens sociala liv och berättar ibland mer om dem och deras 

kompisar än om sig själva.  

 

”På min brorsas skola var det ett stort slagsmål, och min brorsa och hans 

kompisar såg det och polisen fick komma för de slogs något så fruktans-

värt så det inte gick att få isär dem, sen sa pappa: nu får du vittna då, men 

min brorsa sa att hela skolan såg det ju, så varför skulle jag vittna, så sa 

min brorsa då.”  

 

Ungdomarna som vi har intervjuat berättar en del om att de saknar kompisar, att de är utan 

större socialt sammanhang, i skolan har de kompisar men de träffar inte dessa på fritiden. De 

uppger att en anledning är att de bor långt ifrån varandra eller i elevhem eller gruppbostäder, 

man har svårt att hitta mötesplatser och svårt att transportera sig, att ta initiativ och ordna 

arrangemangen som krävs runt omkring.  
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”Jag skulle vilja vara med X efter skolan, men hon bor i X och min sista 

buss men går 18.10 så det hinner jag aldrig.” 

 

Fritiden delas mellan att se på tv, göra saker med familjen och ibland med en assistent eller i 

en arrangerad ”kompisgrupp” (skolan har en fritidsgrupp som träffas efter skoltid och gör 

saker som bowlar, går och fikar osv. förf. anm.). 

 

”Jag är med i kompisgruppen, vi bowlar eller fikar, men det är så sällan, 

annars gör jag ingenting, jag skulle vilja göra mer, kanske vara med i en 

kör, jag önskar att jag hade varit det mer, när jag var liten, alltså varit 

med i saker, som scouter och fotboll, jag har ju nästan inga kompisar.” 

 

När man planerar för sin egen framtid ligger ”flytta hemifrån” tidigt i planerna, helst med en 

gång efter gymnasiet, en av våra intervjupersoner har redan en egen lägenhet på gång, i sam-

talet uttrycks dock rädslan för att man blir mycket ensam när man flyttat. 

 

”Jag vill flytta hemifrån snart, men då tänkte jag bo på xx så det blir nära 

hem till mamma och pappa om jag bara sitter där ensam på kvällarna ef-

ter jobbet.” 

 

”Alltså där jag ska bo, där går bussen precis utanför, och den går bort till 

mammas hus, fast pappa han får komma och hämta mig när jag ska hälsa 

på honom, jag vill hälsa på dom mycket tror jag” 

 

Drömmen om livskamrat och barn är stor, det är verkligen något man önskar för framtiden, 

mer än man önskar sig t.ex. att få resa och se spännande platser i världen eller studera vida-

re. 

 

”Jag hoppas att jag får något barn, och en man såklart, jag har inget på gång 

nu, men sen i framtiden, jag tycker att det är lagom att vara ihop med någon 

ett år eller så innan man får barn, min mamma fick barn när hon var 22 år, 

jag tror 22-23 sådär är lagom.” 

 



 30 

Intervjupersonerna känner till den värld man lever i nu, den består till stor del av umgänge 

med familjen och endast med några få kompisar, därför kan de givetvis räkna ut att utan 

skolan, när man flyttat hemifrån, så har man varken klasskompisar eller mamma-pappa-

syskon omkring sig, och de uttrycker flertalet gånger att det är väldigt viktigt att hitta en 

man och få barn och bilda en egen familj omkring sig. 

 

”Familj är nog det som är viktigast att få i framtiden, det är bättre än att vara 

ensam, att vara ensam är det värsta som finns” 

 

”Och familj vill jag ha, en liten bebis, en sån där liten, fast jag kan nog inte få 

det har man Turners syndrom så kan man inte få barn för jag har så små out-

vecklade äggstockar, så jag kan inte få det, mens och barn och sånt, som 

andra.” 

”Jag har en kille som heter XX nu, jag har varit ihop med en innan också som 

heter XX och så med XX som går här på skolan, och en till faktiskt, men det 

var inte så roligt för när vi var ihop så höll han på med sin gamla tjej hela ti-

den och skickade sms och så, då mådde jag inte alls bra, men ändå så vill man 

ju ha en kille, sen i framtiden, familj vill man ju ha.” 

 

Sammanfattningsvis kan vi som intervjuare utläsa ur intervjuerna att familjebildande är en 

mycket viktig faktor för våra intervjupersoner. De vill ha någon att dela livet med.  

 

7.3 Resor 

Att resa är inte det första som intervjupersonerna tänker på när de slutar gymnasieskolan, det 

märks inte av någon större längtan ut i världen. Däremot ett visst avståndstagande och en 

osäkerhetskänsla kring ämnet, detta är något de inte behärskar och inte kan eller vill göra 

själva. Mycket i deras berättelser relateras till resor familjen gjort eller som familjen vill 

göra. Att resa på egen hand känns inte aktuellt och frågor kring det möts med tveksamhet 

och tystnad, detta är inget man har tänkt på eller önskar. 

 

”När min pappa fyller 50 år vill han ta med oss, familjen, till USA, det är hans 

drömresa, han ska göra det om han har råd.” 
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”Min familj var i Thailand, jag valde att inte följa med, jag trodde att jag skul-

le bli orolig av att vara så långt borta och av att flyga så länge, och av maten, 

och värmen. Men Mamma och jag for på spa istället, en spa båt, till Estland, 

hela båten var lyxig, man kunde bada och få massage. Men ÅH Thailand är så 

vackert, det är det vackraste jag har sett (på kort) dit vill jag verkligen resa, 

med min familj, en annan gång” 

 

I undersökningen Ungdomars val efter gymnasiet (Wiman & Gustafson Nordblad 2007) där 

liknande frågor behandlades önskade så gott som alla (87 %) resa efter avslutad skolgång, 

där kunde man se – och i samhället kan vi se – en trend som består i studentexamen, en pe-

riods arbete då man sparar pengar och sen en lång resa företrädesvis i Asien och Australien, 

gärna kombinerad mellan nöje/och arbete.  

 

Dessutom kunde man i mycket hög grad tänka sig att bedriva vissa eller samtliga högskole-

studier utomlands (Wiman & Gustafson Nordblad 2007). När vi samtalar om dessa saker 

med våra intervjupersoner finner vi ingenting som på något sätt pekar på liknade önskemål. 

Istället utrycker de motsatsen. 

 

”USA är min drömresa, tror jag, jag kan språk, inte alla såklart men engelska 

är jag ganska bra på. Jag kan resa på egen hand, fast jag har aldrig gjort det, 

jag har ingen assistent eller så, fast jag vill inte resa. Inte själv, bara med fa-

miljen, som en semester, men jag tror att jag skulle klara det om jag ville. I 

USA skulle jag vilja resa runt och titta på allt, Disney world vill jag se, men 

jag vill inte arbeta där, jag har en kusin som är aupair, men det skulle jag 

verkligen inte vilja vara.” 

 

Våra intervjupersoner uttrycker vid flera tillfällen att de måste planera för allt som är lite 

extra och utanför den ordinarie vardagen, behöver man någon form av hjälp så finns vissa 

assistenttimmar att tillgå, inte obegränsat och allt måste planeras i förväg. Detta är givetvis 

både till hinder och till hjälp. 

 

”Jag reste en gång till Frankrike, då hade jag med mig en assistent, vi var 

borta i tre veckor och såg på allt och hälsade på min morfar som bor där.” 
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”Jag skall resa, med min assistent, till julmarknaden på Liseberg, det är så 

vackert där med alla ljusen i träden, fast jag vet inte om det går, om jag har 

assistenttimmar kvar så det räcker.” 

 

”Man kan resa med en ledsagare, sin familj, sin kille eller själv. Ska man resa 

med en ledsagare får man spara ihop dagar, så att man har så att det räcker 

för man har bara vissa timmar per år till sitt förfogade, så det gäller att plane-

ra vad man ska göra. ” 

 

7.4 Vidareutbildning  

Efter att gått ut gymnasiesärskola kan våra intervjupersoner inte söka till högskola eller uni-

versitet. Det finns endast speciella program på vissa folkhögskolor dit man kan söka till det 

nationella programmet. Medvetenheten att det inte går att söka vidare till högskola finns hos 

intervjupersonerna.  

 

”Jag tror inte mitt betyg räcker till att läsa på högskolan, det är inte ett 

sånt betyg som från vanliga skolor, jag måste läsa in fler ämnen då först, 

på komvux tror jag man kan göra det.” 

 

Det uttrycks ingen större längtan efter att studera vidare hos våra intervjupersoner, de har 

siktet helt inställt på nästa steg nu, att arbeta. Vissa av programmen på gymnasiesärskolan är 

yrkesinriktade och leder till en viss sysselsättning. Under våra intervjuer märker vi lite av en 

förvåning hos våra respondenter, man har inte tänk i dessa banor, nej nu är skolan slut, då 

skall man inte gå mer i skolan utan arbeta.  

 

”Nej, jag ska jobba, jag ska inte gå i skolan mer, inte vad jag tror nu i alla 

fall. Kanske om en lång tid att jag vill det men inte nu. Jag känner inte någon 

som har pluggat mer efter studenten, nä, jag kan inte komma på någon.” 

 

”Nej jag vill inte läsa mera, det tror jag inte, jag är ju färdig nu, jag har ju 

gått hotell och restaurang programmet, jag vill inte läsa vidare, jag är ju kock 

nu, det finns ingenting mer jag vill lära mig, utom om det är en sådan sak som 

jobbet säger att jag måste göra, som en kurs på jobbet, då får man ju göra det, 

det blir ju en slags vidareutbildning, men annars vill jag inte plugga mer.” 
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Vi som intervjuare utläser en väldig förnöjsamhet över detta med att få ett arbete, fortsatta 

studier är ingenting man direkt har hört talas om. Ungdomarna som deltog i våra samtal ut-

trycker ingen längtan efter att få studera vidare, inte på minsta sätt kan vi spåra något i våra 

samtal som pekar på att man hellre skulle vilja plugga vidare än arbeta.   

 

”Nä, det är som jag har sagt, jag vill inte plugga mer, vi som har haft det lite 

svårt och gått på särskola behöver inte plugga, vi får jobb ändå, vi behöver 

inte gå via arbetsförmedlingen heller utan de ordnar jobb åt oss.” 

”Jag vill inte plugga mer, jag vill jobba i skolkök.” 

 

7.5 Jämförelser med andra 

Vår undersökning visar att dessa ungdomar är mycket klart medvetna om sina begränsning-

ar, de talar ofta i begrepp som ”vi” och ”dem”, och vill inte alltid kännas vid sin stör-

ning/skada eller sin särskoletillhörighet.  

 

”…en sak som jag skäms för nu, ja det är att vi ska ha skoltröja, före studen-

ten, det tänker jag inte ha, aldrig, då ska det stå namnet på skolan va? Så att 

alla kan se att man är ett särbarn, nä du det behöver man inte skylta med!, på 

studentmössan kan det få stå namnet på skolan inne i mössan, inte utanpå.” 

 

”Jag tycker kanske egentligen att jag är lite bättre än de flesta särskoleelever, 

det syns ju inte på mig at jag är annorlunda, det är skönt, jag ser ju inte störd 

ut liksom, när jag föddes var jag ju normal, jag blev ju sjuk sen, jag tror det är 

mycket värre för dem som ser skadade ut, på mig kan man inte veta det, det är 

skönt.” 

 

Våra intervjupersoner har tidigare gått i vanlig skola, både i vanlig klass och i särskoleklass 

på en vanlig högstadieskola. Detta är dock ingenting som de har positiva minnen ifrån, de 

berättar om mobbing och utanförskap. De berättar om känslan av tillkortakommande, då de 

själva tydligt märkt att de inte förstår, inte hinner med i skolarbetet. 
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”I lågstadiet gick jag i vanlig klass, jag hade inte börjat på sär än då, det var 

jättejobbigt, det var rätt svårt faktiskt, jag kommer ihåg att jag hade ett papper 

framför mig med treans gånger tabell och alla var färdiga utom jag, jag var 

alltid sist, och jämt blev jag mobbad.” 

 

Även i leken och i umgänget med kamrater har de tidigare varit utanför. Då de bytte till den 

gymnasiesärskola där de nu går, där alla har samma utgångsläge har sådant helt försvunnit, 

våra intervjupersoner beskriver det som en stor lättnad, samtidigt som de också uttrycker det 

som en missräkning, nu har de ju ingen kontakt alls med ”vanliga” ungdomar utan är helt 

segregerade. De vill både äta kakan och ha den kvar, de vill slippa mobbing och vara helt 

accepterad men ändå höra till och finnas med i sammanhanget. Respondenterna ger själva 

förslag på hur saker och ting kunde ha blivit bättre om lärare och skolpersonal skapat annor-

lunda förutsättningar för dem då de gick integrerat, de berättar t.ex. om att de fick äta efter 

alla andra i matsalen istället för samtidigt, att de inte fick vara med i elevrådet eller på fri-

luftsdagar osv. och menar på att det skulle ha skapats fler tillfällen då elever från särskolans 

klasser och de övriga eleverna ”tvingats” till samvaro och samarbete.  

 

”På högstadiet där jag gick innan hade de en fotbollsturnering varje år, alla 

klasser hade lag och lärarna, men inte vi, för vi fick inte var med, jag tror de 

andra eleverna tyckte att vi var så kassa, jag tror det var därför, jag tycker vi 

kunde ha fått vara med ändå, det handlar väl inte bara om att vinna?”  

 

”En konstig sak var det att vi skulle äta 40 minuter före alla andra och vara 

ute ur matsalen innan de vanliga eleverna kom dit, störde vi kanske? För att 

en del spiller och så? Tyckte de att vi var äckliga? Så äckliga att de inte kunde 

äta samtidigt som oss” 

 

Våra respondenter har själva en förklaring på varför de blev retade när de gick integrerat, de 

tror att det är för att de andra är avundsjuka, de som särskolebarn har fördelar som de vanli-

ga eleverna inte har, vi förstår på våra respondenter att detta är en viktig lösning på proble-

met, de uttrycker det på följande vis. 
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”På högstadiet gick jag i särklass på en vanlig skola, där blev man retad jämt, 

jag tror de var avundsjuka på oss kanske? För att vi hade en lättare undervis-

ning och fick gå där uppe på andra våningen.”  

 

”Ja de andra eleverna vågade väl inte ha med oss i tävlingarna på friluftsda-

gen? Då skulle vi ha vunnit såklart och då hade de skämts för att de förlorat 

mot särbarnen” 
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8 DISKUSSION 

I kapitlet tar vi upp diskussion om resultat och metod samt egna slutsatser och förslag till 

fortsatt forskning. 

 
 

8.1 Resultatdiskussion 

När vi nu har resultatet av våra intervjuer och har analyserat svaren kan man se en viss skill-

nad mot den studie som gjorts i en tidigare uppsats (Wiman & Gustafsson Nordblad, 2007) 

kring samma ämnen fast med en annan målgrupp och med verktyget enkät, en kvantitativ 

undersökning. I den studien som nämns ovan gjordes undersökningen i en ”vanlig” gymna-

sieskola, med s.k. normalbegåvade ungdomar. Frågor/frågeställningarna till ungdomarna, 

som ställdes i enkätundersökningen, var liknade på alla sätt. De frågeställningar som vi har 

använt, är frågor om arbete, familj, resor och vidareutbildning. Resultatet visade att ungdo-

marna i mycket hög utsträckning önskar såväl resa, arbeta och skaffa barn, medan att studera 

vidare inte var så attraktivt. I den vanliga gymnasieskolan visade det sig att i allt utom vad 

det gällde att vidareutbilda sig var svaren liknande. Dessutom ville de vänta med familjebil-

dande tills man var i 30 års ålder på den vanliga gymnasieskolan. Planerna ser alltså ungefär 

likadana ut hos båda elevgrupperna som tar studenten, men de är rangordnade i en annan 

ordning. Vår förförståelse om gruppen förståndshandikappade ungdomar, som i vår under-

sökning är vår målgrupp, säger oss att familj är det som prioriteras högst, sedan arbete följt 

av resor och vidareutbildning. En del av ungdomarna har uttryckligen sagt, när det gäller i 

vilken typ av skola man vill gå i, att de inte vill gå integrerat med andra för då kommer de 

att få utstå mobbing. Som en av våra intervjupersoner uttrycker det i samtal med oss, citerat 

under 7.5 i resultatavsnittet. Detta har skett då de gått under sådana premisser i tidigare 

skolgång. Intervjupersonerna uttrycker också att de vill gå med andra för att inte känna sig 

så utpekade. De vet inte riktigt hur de ska förhålla sig, elever på särskolegymnasiet ser sig 

som annorlunda.  

Vi hade förväntat oss en stor skillnad på dessa bägge målgrupper, som är så lika men ändå 

så olika. De elever som går på gymnasiesärskola ser sig annorlunda än andra elever i samma 

ålder, men de vill göra samma saker och vill inte på något sätt vara utpekade eller annorlun-

da. De vill, exempelvis, var med på gymnasieturneringar som anordnas i kommunen.   

 

Målet med studien var att försöka identifiera och analysera vad ungdomarna har berättat i 

intervjuerna/berättelserna. Vi kan förstå att ungdomar med funktionshinder står utanför eller 

i marginalen till den ordinarie arbetsmarknaden och den sociala sammanhållningen. Ett 
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sammantaget intryck av materialet i de olika studierna visar att övergången mellan gymna-

siesärskolan och arbetslivet kännetecknas av strategier för att hantera tillhörighet och ideal, 

såsom beskriv i att bilda familj och skaffa barn eller att flytta hemifrån. 

 

8.1.1 Arbete 

Att börja arbetslivet efter gymnasiet ser man som viktigt, de förbereds i de flesta av kurserna 

de läser för ett liv i ”det normala samhället” De har stor hjälp av syon på skolan som under 

det sista fjärde året försöker placera ut ungdomarna på passade praktikplatser där de eventu-

ellt kan komma att få arbete. Under praktikperioden/praktikperioderna (den är inte enbart 

under det sista fjärde året som eleverna är ute på praktik, utan även under de andra åren ock-

så, främst är det dock de elever som går sista året som prioriteras) får eleverna vara ute i det 

vanliga arbetslivet och intervjupersonerna har upplevt det som positiv i månget hänseende, 

men främst när det gäller självförtroendet. I Molins (2007) forskning kan samman tendens 

ses. Arbete med hjälp av lönebidrag kan erbjudas, efter studenten, men redan under praktik-

perioden tar syon upp med arbetsgivare om de har möjlighet att ta emot eleven som arbets-

kraft när han/hon tagit studenten. En del av praktikplatserna kan ge en ”vanlig” fast anställ-

ning utan lönebidrag, men det händer mer sällan. Som vi ser det har de elever som vi har 

intervjuat förväntningar om att arbetsförmedlingen ska kunna erbjuda dem någon form av 

sysselsättning/arbete efter det att de tagit studenten. Ungdomarna ser fram emot framtiden 

de ser fram emot ett ”vanligt liv” och ett arbete att gå till där de trivs.  

 
8.1.2 Familj 

Våra intervjupersoner berättar mycket om ämnet familj, både vad det gäller den biologiska 

familjen och den familj de önskar få i framtiden. De nämner vid ett flertal tillfällen att en 

egen familj är det viktigt att få, annars blir man ensam, de vill ha barn, men ännu viktigare är 

en partner. I Wiman och Gustafson Nordblad (2007) undersökning visar resultatet att familj 

är viktigt men inte så viktigt som utbildning och arbete, en del av respondenterna i den un-

dersökningen menar att familj kan man avstå ifrån bara man får den utbildning och det arbe-

te som man har som mål. Dock vill de flesta ändå ha familj – i sinom tid, men det står längre 

ner på prioriteringslistan. Våra intervjupersoner värderar familjebildandet högt, bara ett ar-

bete kommer före, det är så de planerar, när man slutat gymnasiet, skaffar man sig (eller får 

man sig tilldelat) ett arbete och sedan vill de ha familj. 
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8.1.3 Resor 

Under våra livsberättelsesamtal framkom att intervjupersonerna hade ett mindre intresse för 

resor än vad ungdomarna i Wiman och Gustafson Nordblad (2007) undersökning visar. Våra 

intervjupersoner utrycker ingen längtan efter att studera eller arbeta utomlands, de kan tänka 

sig utlandsresor i ”semestersyfte” men de vill inte resa på egen hand utan tänker sig då att 

dessa skulle gå av stapeln med familjen eller kommande partner. De har en viss erfarenhet 

av resor och kan tänka sig att resa med kontaktperson/stödperson. Dessa ungdomar som går 

på gymnasiesärskola har inte automatiskt förebilder (i äldre ungdomar) som reser och har 

rest mycket, de känner ingen som har studerat utomlands eller arbetat där, en av våra inter-

vjupersoner har en kusin som arbetat som au pair men detta väcker ingen längtan hos vår 

intervjuperson att göra det samma utan möts med ett distinkt avståndstagande. Våra inter-

vjupersoner har en stor självinsikt och vet att de är ”annorlunda” och uttrycker att det kan 

vara svårt att resa på egen hand eftersom de inte är så bra på språk eller inte förstår saker och 

ting som andra ungdomar, de känner till att de inte riktigt kan ”ta hand om sig”. 

 
8.1.4 Vidareutbildning 

Våra intervjupersoner har inte alls insikten i hur andra ungdomar resonerar kring, planerar 

för och hanterar sin framtid, de vill vara som ”alla andra” och ser sig som att de är det, men 

väljer trots det annorlunda, det är så viktigt att vara precis som andra ungdomar men efter-

som de har inte det umgänget med ”vanliga” ungdomar som de önskar, liknar heller inte 

deras val dessa. Molin (2007) beskriver och analyserar hur ungdomar med särskolebakgrund 

förhåller sig till att lämna skolan bakom sig och närma sig sysselsättning och arbetsliv. Ett 

stort interesse ägnas åt att försöka förstå tillhörighets och identifikationsprocesser som aktu-

aliserats i samband med att ungdomar lämnar gymnasiesärskolan. Givetvis har våra inter-

vjupersoner sina förebilder i sina äldre kompisar, kompisar som de lärt känna på gruppboen-

den, i kompisgrupper och i skolan, ofta går dessa elever åldersintegrerat och har tät kontakt 

med äldre och yngre elever. I deras kultur är det inte vanligt med vidareutbildning därför är 

det något som ungdomarna ställer sig frågande till då vi tar upp det i livsberättelsesamtalen. 

Inte heller hemifrån ställs dessa krav och/eller förväntningar på dem därför räknar de heller 

inte med att studera vidare. Här ser vi en riktigt stor skillnad mot det resultat som Wiman 

och Gustafson (2007) fick i sin undersökning då runt 92% av de tillfrågade eleverna räknade 

med att vidareutbilda sig inom en femårs period. 
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8.1.5 Jämförelse med andra 

Ungdomarna som vi har haft livsberättelsesamtal med är mycket medvetna om att de är an-

norlunda, de utrycker sig i termer som ”vi och dom” och berättar om sina diagnoser, de för-

klarar för oss hur de uppstått och vad de kan sämre och varför. De har en god självkänne-

dom. De utrycker i mångt och mycket en längtan efter att vara mer som dessa ”andra” ung-

domar och de vill umgås med dem på lika villkor, samtidig har de bittra erfarenheter från 

sådan samvaro och de räds den därför något. De utrycker stor längtan och stor rädsla då vi 

pratar om framtiden då de kommer att möta dessa s.k. ”normalbegåvade” ungdomar på ar-

betsplatser och ute i samhället, då inte skyddet från att gå på en skola där alla är lika finns 

utan de är mitt ute i samhället bland alla slags människor. Det förhåller sig med våra inter-

vjupersoner precis som med dem Molin (2007) beskriver i sin rapport då han beskriver att 

övergången från gymnasiet till arbetsliv väcker känslor som vemod och saknad, men även 

en känsla av frihet och oberoende. Skillnaden mellan hur ungdomarna hanterar sin framtid 

är varierande beroende på vilka förutsättningar de har med sig. Det viktiga är dock att finna 

en ny identitet i nya grupper utanför skolan, att kunna identifiera sig med andra i samhället 

än den grupp man är van att känna delaktighet i.  

 

8.1.6 Egna slutsatser 

Vi förstår på alla sätt att skolan, föräldrar och samhälle vill visa på en möjlig väg, en slags 

sysselsättningsform ska finnas för alla, därför pekar vägen åt arbete för samtliga ungdomar 

efter avslutad skolgång. Detta är den bästa och redan utstakade möjlighet som finns, det er-

bjuds ingen större valfrihet, man föses vidare i samma fålla, detta är en känd väg, de har sett 

äldre vänner gå den och syokonsulenten pratar om den.  Det gör även deras föräldrar och de 

kan själva se och förstå av samhällets stuktur att har man ett jobb så ingår man i systemet 

och hör till, är som alla andra. Som en av intervjupersonerna uttrycker det ”Jag känner inte 

någon som har pluggat mer efter studenten, nä, jag kan inte komma på någon”.  

 

Eleverna på gymnasiesärskolan har en funktionsnedsättning och denna nedsättning kan ge 

negativa konsekvenser för att kunna utföra aktiviteter eller begränsa deras delaktighet i sam-

hällslivet. Detta kan i sin tur leda till att eleverna i viss utsträckning kommer att behöva stöd 

och hjälp efter studenten när det ska vara delaktiga i det ”vanliga” samhället. (Vårdguiden, 

2009). Med detta i bakhuvudet hade vi en föreställning före vi fick ta del av ungdomarnas 

livsberättelse, att ungdomarna skulle vara missnöjda med denna utstakade väg och känna av 

att de inte kan välja eller påverka själva på samma sätt som s.k. normalbegåvade ungdomar 
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kan men det visade sig att vi hade fel, de ungdomar vi har intervjuat är mycket nöjda med 

den utstakade vägen och efterlängtar den hett, däremot längtar man inte efter att vidareutbil-

da sig eller resa som vi trodde att de skulle göra. Detta resultat faller i samklang med det 

Frithiof (2007) fått i sin undersökning, hon pekar på spänningsfältet mellan omgivningens 

krav och individens förmåga, ungdomarna har relativt god självkännedom, vet vad de klarar 

och inte klarar, och de vill känna att de lyckas med sina uppgifter och satsar måhända därför 

inte högre än mot dagcenterjobb och liknande. De förefaller nöjda med det som planerats för 

dem efter studentexamen. Precis som i vårt resultat pekar Frithiof på vilket sammanhang 

som ligger närmast ungdomarna, nämligen familjen, därefter berörs kamrater och sist berörs 

berättelsen om omgivningens krav, individens förmåga och konsekvenser av dessa inför en 

kommande framtid utanför särgym (Frithiof, 2007). 

 

Enligt den relativt nya FN konventionen (Regeringen, 2007), som beskriver funktionshind-

rades rättigheter i samhället, så särskiljs inte de funktionshindrade från andra. De har samma 

rättigheter och skyldigheter som vilken annan människa som helst. De funktionshindrade har 

rätt att ingå äktenskap, välja med vem man vill bo med och de får bestämma om och hur 

många barn man ska ha. De har rätt till samma arbete som andra och de har rätt till livslångt 

lärande.  Allt detta kan man sammanfatta i en process som barn och ungdomar med funk-

tionshinder försöker att komma in i. De försöker att hamna i samma fack som alla andra. 

Denna tillhörighet och identifikationsprocess (Molin, 2007) kan ytterligare vara en orsak att 

ungdomarna inte vill vara fullt ut integrerade. Molins forskning visar på att ungdomarna på 

gymnasiesärskolorna vill komma bort från ”omsorgs- och institutionsvärlden” till ett mera 

normalt umgänge, till vanliga människor. Har ungdomarna förståelsen över hur det är att gå 

integrerat i en skola? Hur är det att arbeta med andra som inte har funktionshinder? Vissa 

har, men inte alla. Många har farit illa under de integrerade formerna och vill under inga 

omständigheter tillbaka till sådana skolformer. Vår åsikt är att det hade varit bra för de här 

ungdomarna att nu på gymnasienivå gå integrerat. Detta är ingen lätt sak och särskoleung-

domarnas egna erfarenheter av integrerad skolgång i yngre åldrar är bitter.  De här ungdo-

marna har inga andra än ”likasinnade” i sin umgängeskrets, som vi föreställer oss det så 

skulle det vara mycket bättre att ha ett större kontaktnät med ungdomar som inte har funk-

tionsnedsättning. Att gå integrerat eller att vara integrerad kan ge ett större kontaktnät, men 

det kan som sagt också ge ett negativ bakslag med mobbing. I en rapport skriven av Molin 

(2007) där han beskriver övergången mellan gymnasiet till arbetsliv som vemod, saknad, 
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men även känslor för frihet och oberoende. Skillnaden mellan ungdomarna är varierande 

beroende på vilka förutsättningar de har med sig i ryggsäcken.  

Det viktiga är dock att finna en identitet. Att få en ny identitet i nya grupper utanför skolan, 

att kunna identifiera sig med andra i samhället än den grupp man är van att känna delaktig-

het i. Även Frithiof (2007) belyser de olika skolformerna, att gå integrerat eller i en skola 

med likasinnade, ungdomarna i hennes undersökning har precis som våra bittra erfarenheter 

av tiden då de gick integrerat, särskolan menar Frithiof, handlar om att ge mycket stor indi-

vidanpassad hjälp, i det avseendet kan den integrerade formen komma till korta. Det fram-

kommer även i undersökningen att ungdomarnas beroendeförhållande till personalen i sko-

lan skapar trygghet, att lärarna har det fulla ansvaret ger en säkerhet för hur saker och ting 

skall skötas. Någon annan, i det här fallet lärarna, ser till att det ordnar sig. Inför sin framtid 

efter skolan vill ungdomarna föra över detta ansvarstagande på någon annan, personal på 

dagcenter och gruppboende nämns som trygghetsfaktorer. Detta är säkerligen också tungt 

vägande skäl till varför ungdomarna förefaller nöjda med de framtidsplaner som presenteras 

för dem (Frithiof, 2007).  

 

Vår vetskap är att många elever på gymnasiesärskolan hittar kärleken på skolan, de blir par. 

På skolan, där vi har genomfört livsberättelsesamtalen är många par, det byter kille/tjej ofta, 

detta leder ofta till relationsproblem. Ungdomarna har svårt att sortera vad som är rätt och 

fel och hur man uppträder mot varandra. De har också svårt att tolka vad som sägs och ofta 

missuppfattas saker och ting. Detta kan leda till att saker missuppfattas även ute i samhället, 

såsom när man kommer i kontakt med myndigheter och arbetsplaster. Det är viktigt att få 

referensramar, dessa skaffar ofta eleverna av vänner, vilket kanske inte alltid visar sig vara 

ett så bra val. Det är därför viktigt att följa vad som står i GySär (Gymnasiesärskolan) 

(2002:01). I GySär finns kursplaner på de kurser som eleverna läser och ett av de främsta 

målen i kursplanerna är att ge eleverna på gymnasiesärskolan kunskaper tro på sig själv och 

våga lita på att jag kan. Många av eleverna har ett väldigt dåligt självförtroende och har svårt 

att ta kontakt med andra, detta dåliga självförtroende leder till att man drar sig undan och 

håller sig till sitt gäng och sin kategori som i detta fall är andra ungdomar med funktionshin-

der. Hur kan man arbeta med att komma ifrån eller minska dessa problem? Särskolan arbetar 

med dessa frågor och skolan har som uppgift att göra eleverna på gymnasiesärskolan handi-

kappmedvetna, det gör dom genom att medvetengöra sig själv som person och om sina för-

utsättningar, möjligheter och begränsningar. De elever som går i särskola är enligt skollagen 

avsedd för just de eleverna som har ett funktionshinder (Det har skett en utredning och ele-
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ven har fått en medicinsk diagnos). När dessa elever hamna i denna skolform hamnar de 

dessutom i samhällets och omgivningens katalogisering och detta berör ungdomarna på det 

sättet att de kommer att förhålla sig till andra på ett speciellt sätt. De ser sig själva som an-

norlunda och känner sig i speciella fall utsatta. Handikappmedvetandet, som är en del i ut-

bildningen på särskolan, skall stärka deras självkänsla och öka självförtroendet. Det ska göra 

dem medvetna om rättigheter i samhället och gör dem medvetna om att de ska behandlas 

som vilken annan individ som helst.  

 

Idag kan inte elever på gymnasiesärskola söka vidare till högre utbildning direkt efter stu-

denten. Detta ses inte heller som något måste eller inget intresse av det finns. De som man 

eventuellt kan tänka sig att utbilda sig är när man har arbeta och måste vidareutbilda sig där. 

Det kan ju tänkas att det kan finnas elever som vill studera vidare och då är den enda möj-

ligheten att ta sig vidare genom KOMVUX (Den kommunala vuxenutbildningen) och/eller 

via en folkhögskola. Vi tycker att möjligheterna bör finnas. Konsekvenserna för ungdomar-

na på gymnasiesärskolan blir att de får ta en mycket längre väg beroende på deras handi-

kapp. Med eventuella inlärningsproblem, kan det bli en jobbig väg at gå, i och med att de 

troligen måste studera en längre tid, tidsmässigt än vad en elev som tagit studenten på en 

”vanlig” gymnasieskola. Andra undersökningar som vi har tagit del av har inte visat att det 

finns intresse att studera vidare.  

 

8.2 Metoddiskussion 

Grundfilosofin beträffande vad som ligger bakom människans sätt att förhålla sig till sin 

omvärld, menar Winther Jørgensen & Phillips (2000), som har sin utgångspunkt i socialkon-

struktionismen. Den centrala ansatsen är att människan konstruerar sin omvärld och det sätt 

hon förstår världen på är summan av exempelvis hur historiska och kulturella uppfattningar 

om samhället har etableras och tagit form.  

 

Vi har förstått att denna form av studie, de narrativa studierna, är en forskning på fram-

marsch inom flera vetenskapliga discipliner. Det har varit mycket intressant att ta del av 

denna ansats och teori, från början var vi inte klara över att vi skulle utforma undersökning-

en med livsberättelseansats men intresset väcktes efter hand. De berättelser som vi har tagit 

del av, vilka man givetvis man måste ta ställning till i fråga om hur pass trovärdig de är, 

visar på svårigheter. Motgångarna är kanske många, men vi har sett att glimten finns i dessa 
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ungdomars ögon och att de trivs med det liv de lever. Eventuellt kan andra vara avundsjuka 

på dem, menar de på. Frågan om trovärdigheten i deras berättelser skall ses som ett viktigt 

verktyg. Dessa elever har med glädje delgivit oss sina berättelser, som de flertalet gånger 

upprepat, vilket ger god validitet till berättelsen.  

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom en stor del av ungdomarnas livsberättelser kom att handla om det utanförskap de 

ändå känner och den längtan de hyser efter att få vara mer med s.k. normalbegåvade ungdo-

mar anser vi det viktigt att arbeta mer med dessa frågor i fortsättningen, vi vet att de former 

av integration som finns fungerar dåligt på många håll, det är svårt att gå i vanlig klass med 

elev assistent eller extraresurs i klassrummet, det är också svårt att gå i särklass integrerade 

på en vanlig skola, hur man skall komma till rätta med detta är viktiga och intressanta frågor 

för fortsatt forskning. Vi har en tanke om att det kanske är först på gymnasienivå som de s.k. 

normalbegåvade ungdomarna är mogna att ha kamrater med olika former av begränsningar 

utan att det skapas ett utanförskap. För att vi tror att ungdomar i övre tonåren generellt sett 

är mogna nog att hantera människor med olika problematik på ett hänsynsfullt och moget 

sätt.  Men undersökningar har bedrivits av Nilsson och Norin (2008) redan på förskolenivå, 

där man vill se hur man kan integrera barn med funktionshinder i ”vanliga” barngrupper, en 

sådan undersökning är en om hur riktigt små barn från början vistas med de s.k. normalbe-

gåvade barnen. Nilssons och Norins slutsats är att samspel barn emellan har precis lika stor 

betydelse för barn med funktionshinder som för andra barn. I ett sociokulturellt perspektiv är 

det som bekant samspelet mellan kollektiv och individ som står i fokus. Att ytterligare un-

dersöka integrering redan från förskolenivå och genom skolans alla stadier utgör grunden för 

de förslag till fortsatt forskning som vi skulle önska genomförs. 

 

En annan fråga som var av vikt för våra intervjupersoner var frågan om föräldraskap, vi 

kunde förstå utifrån deras berättelser att en djup längtan efter livskamrat och egna barn fanns 

där. Som vi tidigare nämnt så säger lagtexten att alla människor har rätt att bilda familj, de 

har själva rätt att fritt och ansvarsfullt bestämma hur många barn de vill ha (Social – och 

hälsovårdsministeriet, 2007). Där av väcks viktiga frågor för fortsatt forskning, hur skulle de 

klara att ta hand om egna barn, vilket slags stöd krävs av samhället? Hur kommer uppväxt-

villkoren att bli för barn som växer upp med begåvningshandikappade föräldrar? Detta är 

stora och komplexa frågor som vi inte kan besvara nu, dock förstår vi att man med stor hu-
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manitet måste väga både de funktionshindrades rätt till och längtan efter egna barn mot de 

faktiska förutsättningarna att skapa ett bra liv för de barnen. Larm och Örnevik (2008) har 

tagit del av den problematiken i en litteraturstudie i vilken de läst självbiografisklitteratur 

författad av människor som växt upp med funktionshindrad förälder/föräldrar. Uppsatsen 

visar på all den problematik som kommer till stånd av att ha en förälder med intellektuellt 

funktionshinder, barnet har fått utstå kränkningar och misshandel (mobbing) både från den 

egna föräldern och av kamrater. Utanförskapet blir stort när man har en förälder som inte 

förstått samhällets regler, såväl de ”skrivna” som ”oskrivna”, för de mindre barnen blir ofta 

brist på hygien och primär skötsel ett stort problem och för de äldre barnen handlar det mest 

om hur man ”skäms” för sin förälders ”udda” beteende.  

 

Några av de åsikter som kom upp gällande arbete uttryckte önskemål om att arbeta på vanli-

ga arbetsplatser och inte på verksamhetsförlagt arbete så som dagcenter. Hur kan samhället 

skapa fler arbetstillfällen anpassade efter vad de begåvningshandikappade klarar av?  

Skulle man kunna arbeta mer med lärlingskap och väl institutionaliserad samverkan mellan 

skola och arbetsliv, hur kan en sådan utveckling ske? Hur kan utbildningen anpassas så att 

det finns en möjlighet att studera vidare för dem visserligen få, men dock, som vill det? Det-

ta är frågor som kan väcka intresse för fortsatta studier inom området. I den statistik som 

Skolverket, (2007) ansvarar för gällande skola och utbildning visar det sig att allt fler elever 

blir inskrivna i särskola, men hur många som sedan kommer ut i arbetslivet och inom vilken 

sysselsättning finns det ingen statistik över, vilket vore intressant att se, då skulle större in-

sikt skapas för hur exempelvis, en gymnasieskola ska bedrivas och viket program som ska 

erbjudas eleverna.  En uppsats av Lindqvist (2007) gör de funktionshindrades egna röster 

hörda då de får berätta om sina erfarenheter från integrerat arbetsliv. Lindqvist drar slutsat-

sen att alla i samhället tjänar på integrering och att denna måste bli allt större i framtiden, vi 

tror Lindqvist slutsats är riktig och hoppas på ytterligare forskning i ämnet. Sverige har en-

ligt Lindqvist betydligt lägre antal människor med funktionshinder ute i den öppna arbets-

marknaden än t.ex. både Tyskland och Finland, och en ökning är önskvärd. Det är som 

Lindqvist mycket riktigt påpekar beklagligt att vi inte kommit längre i denna fråga när vi 

lever på 2000-talet. 
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Bilaga 1 

Intervjumall      

 

    

Intervjufrågorna är utformade efter modellen för livsberättelseansats, och är mer av övergri-

pande karaktär. Frågor skapades under samtalens gång och var inte sig lika från tillfälle till 

tillfälle 

 

Grundfrågor: 

Berätta om vad du har varit med om under 

din uppväxt 

Berätta om din familj 

Berätta om skolan 

Berätta om din fritid 

Berätta om dina planer för framtiden 

Vad längtar du efter? 

Vad drömmer du om? 

Berätta om dina intressen 

Vad gör dig glad? 

Vad gör dig arg? 

Vad gör dig ledsen? 

Vill du resa utomlands? 

Vad vill du arbeta med/som i framtiden? 

 

Underfrågor: 

Mobbing 

Skoltider 

Skolformer 

Vänskap 

Syskon 

Ämnesrelaterade frågor 

Relationsfrågor 

Frågor om sex och samlevnad 

Frågor om resor de gjort 

Frågor om resor de vill göra 

Frågor om språk 

Drömyrke 

Arbetskamrater 

Dagcenterverksamhet
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev – Intervju   Borås 2008-09-08 

Hej! 

 

Vi är två pedagogikstudenter, Agneta Johansson och Helen G Nordblad, som stu-

derar pedagogik på Högskolan i Borås. Vi håller på att skriva vår kandidatuppsats i 

pedagogik (31-60 poäng).  

Eftersom att vi båda har ett intresse av ungdomar och skolan/olika skolformer tycker 

vi att det är intressant att se hur ungdomar från gymnasiesärskolan ser på livet efter 

skolan. 

Syftet med uppsatsen är helt enkelt att se på hur du ser på din framtid efter studen-

ten. 

Vi kommer att intervjua dig enskilt (ensam) eller i en mindre grupp (tillsammans 

med någon annan på skolan). Intervjun kommer att spelas in på bandspelare. När 

vårt arbete är klart kommer banden att förstöras. 

Det är frivilligt att delta i intervjuerna och du har rätt att när som helst avbryta ditt 

deltagande, men vi hoppas att du kan tänka dig att ställa upp. 

Vi tror att din kunskap och dina tankar kan hjälpa oss att få svar på våra fundering-

ar.  

Du har rätt att vara anonym, det vill säga att ingen kan se i vårt arbete att det är du 

som deltagit. Vi garanterar att du är anonym. 

Vi kommer inte att namnge skola och inte heller använda den information som vi får 

på ett sådant sätt att det går att utläsa att det är du som varit med i undersökningen. 

 

Tack för att du deltar!  

Agneta och Helen  

 

 

Om du har några funderingar kan du kontakta oss 

 


