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The number of students in the program for pupils with intellectual disabilities has 
drastically increased over the last decades. Most of those pupils, but far from all, are 
attending special classes. Today approximately 22 % are attending classes in compulsory 
school.  
   The purpose of this paper is, from a social psychological perspective, to increase the 
knowledge and understanding of how pupils with intellectual disabilities, partly or fully 
attending the compulsory main-stream school, experience their school-days.  
   This paper is composed of two case studies for which the empiric material has been 
collected through interviews and observations. Except for Patrik and Oskar, who are the 
lead characters, have their mothers, school staff and other pupils been interviewed. To 
reach a deeper understanding of the pupils experiences, the empiric material has been 
interpreted using hermeneutics.  
   The result shows that Patrik and Oskar are mainly satisfied with their schools. Conclusive 
for their experiences are; personal qualities, attitude and roles, organization and group 
belonging and finally clarification and requirements. That homes and schools respectively 
have adopted a common approach to their disabilities gives an increased confidence while 
developing their identity. Well thought out strategies for adaptation of the organization and 
the content of the lessons facilitates and promotes teamwork and participation.  
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Förord 
 
 
Jag har under de senaste åren haft förmånen att möta och skapa relationer till många 
fantastiska människor. I mitt arbete som lärare inom gymnasiesärskolan har jag lärt känna 
ungdomar med unika egenskaper. Tack vare den här uppsatsen har de erfarenheter som jag 
haft med mig berikats ytterligare. Jag är ett stort tack skyldig till Patrik, Oskar och deras 
klasskamrater, som har stått ut med mina välutvecklade sinnen, som ser och hör mycket! 
Som om inte det var nog har de flesta frågor som ”poppat” upp i huvudet också ställts. 
Mina närgångna frågor har också ställts till två fantastiska mammor. Tack Anette och 
Carina för att ni har delat med er av era erfarenheter och upplevelser som utgörs av såväl 
sorge- som glädjeämnen.  
   Jag har tillbringat en hel del tid på killarnas respektive skolor. På båda skolorna har jag 
alltid känt mig lika välkommen och blivit väl bemött av såväl personal som elever. På 
Patriks skola vill jag rikta ett varmt tack till framförallt Håkan och Anita, med hopp om att 
mina resultat kan ge er stöd i ert ständiga arbete med att utveckla fungerande arbetssätt. På 
Oskars skola har Hellen delat med sig av sin enorma erfarenhet och sitt stora engagemang 
på ett öppet och ärligt sätt, hjärtligt tack för det Hellen.  
   Trots att jag varit fullständigt uppslukad av det här arbetet har jag gjort ett tappert försök 
att samtidigt sköta mitt läraruppdrag på Klippans gymnasiesärskola. Utan en positiv och 
förstående chef, fantastiska kollegor och elever, som varit mer förstående än man kan 
kräva, hade jag inte klarat av att ro det här ”lilla” arbetet i land. Tackkramar till er alla! 
   Till min handledare och inspiratör, Magnus Tideman, vill jag rikta ett varmt och innerligt 
tack för allt stöd, uppmuntran och inte minst för alla givande samtal. Varje gång jag har 
lämnat våra möten har jag gjort det full av inspiration och nytt hopp. 
   Sist men inte minst vill jag, till min älskade familj, mina nära och kära, bara säga att jag 
lovar bot och bättring! Klara, du har många gånger undrat över vad som har varit så viktigt 
att jag alltid har behövt sitta vid datorn och Filip, du har nog tyckt att det har varit lite 
orättvist eftersom du inte får sitta obegränsat framför datorn! Framöver vill jag ge er av min 
tid och vill naturligtvis låna av er tid så att vi kan umgås mycket. Tack allihop för att ni har 
stått ut! 
 
 
 
 

”Hemma för honom var där han kände sig välkommen. Inte tolererad, inte 
integrerad eller assimilerad, […] utan helt enkelt där han välkomnades.”  
(Bakhtiari 2006, s. 124) 

 
 
 
 
Råå, april 2007 
Therése Mineur 
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Inledning  
 
 
Förändringens vindar 
 
Under de senaste decennierna har utbildningssystemet i Sverige genomgått betydande 
förändringar, vilket naturligtvis gett avtryck i verksamheten. Förändringens vindar har inte 
minst varit påtagliga för de elever som är mottagna i särskolan, det vill säga ”[…] barn och 
ungdomar som inte kan gå i grundskolan och gymnasieskolan för att de är 
utvecklingsstörda […]” (SFS:1985:1100 1 kap 5§). 
   För de barn och ungdomar, som ansågs vara obildbara, var skolans dörrar länge stängda. 
Det var först 1968, då Omsorgslagen (SFS:1967:940) trädde i kraft som skolan blev såväl 
en rättighet som en skyldighet för alla barn oavsett grad av funktionsnedsättning. 
   Under flera års tid ägnade man sig inom det svenska skolväsendet åt att bygga upp ett 
centralstyrt skolsystem. Decentraliseringen av skolan kom igång på allvar först under 1990-
talet. I utbildningsdepartementets rapport; Ds 1990:32 motiveras förändringsarbetet med att 
det tidigare systemet var otidsenligt. Vidare ansågs en förändring vara nödvändig för att 
kunna sätta kvalitén i centrum, där beslut om verksamhetens utformning skulle tas på lokal 
nivå (Ds 1990:32).  
   Det förlegade systemet sågs som såväl opersonligt som byråkratiskt. Dessutom hade den 
upprustning och utbyggnad av vårt skolsystem som hade pågått under fler årtionden varit 
en kostsam historia vilket krävde förändringar som kunde bidra till besparingar. I samband 
med de förändringar som genomfördes under 1990-talet övertog också kommunerna 
ansvaret för särskolan efter många år av landstingskommunalt ansvar. Målet var att 
särskolan och grundskolan, som är två skilda skolformer inom det obligatoriska 
skolväsendet, skulle närma sig varandra när de fick samma huvudman. Ambitionen var att 
närma sig den sedan länge uttalade visionen om ”en skola för alla”. Det vill säga en skola 
där alla elever oavsett bakgrund undervisas tillsammans utifrån sina behov och egenskaper, 
där var och en utvecklar kunskaper och färdigheter som stärker deras förmågor. Därmed 
inkluderas även elever med någon form av funktionshinder (SOU 2003:35).  
   Kommunaliseringen resulterade i, motsats till vad som förväntats, att antalet mottagna 
elever i grundsärskolan ökade kraftigt. Under perioden 92/93 till och med 97/98 skedde en 
ökning med 35 % (Tideman 2000). Andelen elever mottagna i den obligatoriska särskolan 
har därefter fortsatt att öka dramatiskt och under en tolvårsperiod, 90/91 till och med 01/02 
har en ökning skett med hela 106 % (SOU 2003:35). Det ökade elevantalet i särskolan har 
också lett till ett ökat intresse för särskolans verksamhet och därmed har också debatten om 
särskolans existens aktualiserats. 
 
 
 
 



 7

 
 
Regeringen tillsatte 2001 en kommitté, Carlbeck-kommittén, vars uppdrag var att utreda 
kvalitén i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. I uppdraget ingick också att ge förslag på 
förbättringsåtgärder. I kommitténs slutbetänkande framgår det bland annat att många av 
eleverna i särskolan upplever att andra elever ser ner på dem på grund av tillhörigheten i 
särskolan (SOU 2004:98). 
   De flesta elever, men långt ifrån alla, som är mottagna i särskolan går i särskilda 
särskoleklasser. Andelen elever som är mottagna i särskolan men som går i en 
grundskoleklass har senaste tiden ökat vilket har lett till att cirka 22 % av grundsärskolans 
elever idag har sina placeringar i en grundskoleklass (Skolverket 2006). I den här 
undersökningen är huvudrollsinnehavarna ungdomar tillhörande grundsärskolan, som helt 
eller delvis har sin placering i grundskolan.  
 
 
Intressen och avsikter 
 
Så här i inledningen är det på sin plats med en del klargöranden kring vilka de 
bakomliggande faktorerna är till att jag kommit att intressera mig för och undersöka vilka 
upplevelser grundskoleplacerade särskoleelever har av sin skolvardag. Redan under mina 
första yrkesverksamma år, till att börja med som förskollärare, kom jag i kontakt med 
funktionshindrade barn som var placerade på olika förskolor. Barnens placeringar på 
”vanliga” förskolor var inget som ifrågasattes varken av de andra barnen, som snarare 
visade nyfikenhet, empati och välvilja, föräldrarna eller personalen. Den allmänna 
inställningen (med ett fåtal undantag) var att alla oavsett förmågor lärde sig och 
utvecklades med hjälp av och i relation till varandra.  
   Efter att jag vidareutbildat mig till gymnasielärare kom jag att arbeta på 
gymnasiesärskolan, där jag fortfarande är verksam. Under de här senaste åren har jag mött 
många elever som varit placerade i ”vanliga” klasser, under sin tid i grundskolan, där de 
också fått det mesta av sin undervisning. En del av sin skoltid har de dock ingått i andra 
gruppkonstellationer ofta kallat ”lilla gruppen”. Erfarenheterna och upplevelserna har varit 
av skilda slag, men dessvärre har erfarenheterna till stor del varit av negativ karaktär, då 
eleverna upplevt ett utanförskap i förhållande till andra elever på skolan. Många av de 
elever jag har mött under åren hade önskat att de fått mer tid tillsammans med övriga elever 
i den stora klassen, medan andra upplevt tiden i ”lilla gruppen” som den tid då de fått den 
hjälp de behövt och i större utsträckning har blivit accepterade som dem de är.  
   Den här gruppen av elever som jag just beskrivit har sällan fått ge sin bild av hur de 
upplever sin skolvardag. Min nyfikenhet kring de här elevernas upplevelser, i kombination 
med behovet av studier där elevers egna uppfattningar står i fokus är upprinnelsen till den 
här uppsatsens genomförande. Avsikten med uppsatsen är således att öka kunskapen och 
förståelsen för hur särskoleelever som är helt eller delvis placerade i en grundskoleklass 
upplever sin skolvardag. Det rör sig i den här undersökningen om två pojkar som, trots att 
de båda har sin placering i en grundskoleklass, skiljer sig avsevärt åt. En av pojkarna är, i 
sin klass, ensam om att vara mottagen i särskolan och han tillbringar närapå samtliga 
undervisningstillfällen tillsammans med övriga elever i klassen. Den andra pojken ingår, 
tillsammans med sex andra elever som är mottagna i särskolan, i olika gruppkonstellationer. 
En relativt stor del av veckans lektioner bedrivs i den lilla grupp som utgörs av 
särskoleelever medan resterande lektioner bedrivs tillsammans med, framförallt, skolans 
övriga niondeklassare. 
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Med ett socialpsykologiskt perspektiv och en sociokulturell syn på lärande 
 
Det grundläggande teoretiska perspektiv som jag inspirerats av vid genomförandet av den 
här undersökningen är socialpsykologin, vilket är en gren inom psykologin som fokuserar 
på att studera individens erfarenhet och beteende i beroendet av den sociala grupp som 
individen tillhör. Med en socialpsykologisk människosyn ses människan i första hand som 
social, aktiv och kunskapssökande som, för att få en helhetsbild av omvärlden, tolkar sina 
upplevelser och erfarenheter av omgivningen. Det är en nödvändighet för människan att 
höra ihop med andra människor och det är i den gemenskapen som utvecklingen sker. 
Interaktion och kommunikation mellan människor är av största vikt, då det är i de 
situationerna som vi har möjlighet att påverka och påverkas, men också att ta del av andras 
synvinklar vilket utvecklar den egna förståelsen (Nilsson 1996). 

 
”Den process i vilken jaget uppkommer är en social process som innebär interaktion mellan 
individer i gruppen” (Mead 1976, s. 126). 
 

Således ses människan som ett aktivt handlande subjekt i relation till andra människor. Ur 
det socialpsykologiska perspektivet har jag i den här undersökningen fokuserat på hur 
interaktionen mellan grundskoleplacerade särskoleelever och andra elever i grundskolan 
påverkar elevernas identitet, självbild och syn på sin skolvardag. Då undersökningen 
fokuserar på situationer som uppstår i en lärandemiljö är också Lev Vygotskijs teori om 
lärande relevant i sammanhanget. Den ryske psykologen Vygotskij som var verksam i 
början av förra århundradet utarbetade en utvecklingspsykologisk teori, som han själv gav 
namnet kulturhistorisk psykologi, vilken ur ett lärandeperspektiv även ska sättas i ett 
sociokulturellt sammanhang. Vygotskij menade att psykologiska processer har sin grund i 
de aktiviteter som sker mellan människor. Genom att interagera med andra i specifika 
kulturella miljöer, med stöd av hjälpmedel, utvecklas så småningom även människors inre 
egenskaper. Han menade exempelvis att det naturligtvis är lättare att lära sig att läsa i en 
miljö som innehåller texter än i en miljö som inte gör det. Enligt Vygotskij förutsätter 
förhållandet mellan människor och kultur varandra då en ständigt ömsesidig förändring 
sker. Vidare menade han att det samspel som sker människor emellan inte är att betrakta 
som en metod, utan snarare är lärande och utveckling. I detta samspel är språket ett viktigt 
verktyg som barnet även använder som ett instrument vid sitt inre tänkande. Lärandets 
grund står således att finna i växelspelet mellan inre och yttre aktiviteter (Strandberg 2006).  
  

”Ju fler spännande interaktioner vi har desto fler spännande tankar kan vi utveckla” (ibid. s. 
49). 

 
Vygotskijs teorier omkullkastar på så sätt tidigare teorier kring tänkande och intelligens 
som något som företrädesvis äger rum inuti den enskildes huvud. Istället för att den vuxne 
planterar saker i barnets huvud blir samspelet mellan barn och vuxen ett underlag för det 
som senare ”kommer in”. Relationer som karaktäriseras av att vara jämlika, hjälpsamma, 
problemlösande, generösa och rika på känslor samtidigt som de är utmanande bidrar till 
interaktion av hög kvalitet. Ur det här perspektivet uppmanas och uppmuntras elever till att 
söka upp och hjälpa varandra genom interaktionell aktivitet, då det ses som en förutsättning 
för att våra medfödda gåvor ska utvecklas och gro.  
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Vygotskij var övertygad om att olika mognadsstadier inte ska inväntas utan snarare 
”pushas” på. Genom möten och situationer som utmanar och ställer krav kan lärande 
påverka utvecklingen istället för det omvända. Eftersom Vygotskij betraktade intelligens 
som något som finns i gränssnittet mellan människa och kultur var han skeptisk till att 
enbart använda konkreta metoder i arbetet med barn med en utvecklingsstörning. Han 
menade att just på grund av att de här barnen har svårt för abstrakt tänkande måste de också 
få möta det. Utan tillgång till abstraktioner kan inget abstrakt tänkande utvecklas, vilket 
naturligtvis gäller för alla människor. Det kräver emellertid situationer i samspel med andra 
(Strandberg 2006). Med stöd av Vygotskijs teori om lärande belyser jag i den här 
undersökningen frågor kring elevernas inlärning och kunskapsuppfattning samt 
tillrättaläggandet av lektionsinnehållet vilket jag, utifrån de slutsatser som dras, återkommer 
med i det avslutande kapitlet.  
 
 
Läsanvisningar 
 
Oavsett om du som läsare har för avsikt att läsa den här uppsatsen från början till slut, 
vilket naturligtvis är min förhoppning, eller om du är intresserad av att läsa valda delar så 
ger följande läsanvisningar förhoppningsvis lite vägledning. För att den röda tråd, som för 
mig själv är alldeles uppenbar, ska framträda även för dig som läsare redogör jag här för 
arbetets innehåll och upplägg, men till att börja med vill jag kommentera den omfattande 
resultatredovisning som det här arbetet mynnat ut i. Då man som jag väljer att göra 
fallstudier förutsätter arbetets tillförlitlighet en grundlig presentation av det empiriska 
materialet. Utifrån den genomgång och tolkning av materialet som arbetet bygger på har jag 
redovisat det som, jag menar, krävs för att kunna ge en rättvis bild av elevernas upplevelser 
av sin skolvardag, utifrån undersökningens syfte. 
   Efter en inledning där jag gett en kort introduktion av hur de förändringar som 
genomsyrat vårt skolväsende under de senaste decennierna har påverkat även särskolans 
utformning, har jag också presenterat mitt personliga intresse av den här undersökningens 
genomförande, samt de teoretiska perspektiv som valts för att belysa problematiken.  
Uppsatsen är framöver indelad i åtta olika huvuddelar vilka består av; bakgrund, tidigare 
forskning, syfte och frågeställningar, relevanta begrepp och definitioner, metod, tre 
resultatkapitel och ett avslutande diskussionskapitel. 
   I bakgrundskapitlet redogör jag inledningsvis för skolans styrdokument, vilket följs av ett 
avsnitt där särskolan diskuteras i förhållande till grundskolan samt vilka elever som blir 
mottagna i särskolan. Därefter följer en kort historisk tillbakablick av särskolans utveckling 
fram till idag och slutligen diskuteras de senaste decenniernas elevökning inom särskolan. I 
kapitlet som följer återger jag delar av den tidigare forskning som är relevant i 
sammanhanget. Den tar sin utgångspunkt i de upplevelser av delaktighet som elever med 
särskoletillhörighet samt föräldrar och professionella gett uttryck för, samt 
särskoletillhörighetens innebörd. Det kapitlet leder vidare till den här uppsatsens syfte och 
de preciserade frågeställningar som legat till grund för undersökningen, samt de 
avgränsningar som gjorts. Därefter följer ett kapitel där, för den här undersökningen, 
relevanta begrepp och definitioner klargörs. De aktuella begrepp som diskuteras handlar i 
stor utsträckning om normalitet, integrering, delaktighet och handikapp. Det kapitlet, 
liksom bakgrundskapitlet och kapitlet som behandlar tidigare forskning, avslutas med en 
kort sammanfattning av dess huvudsakliga innehåll.  



 10

 
 
I metodkapitlet återger och diskuterar jag de val och prioriteringar som gjorts vid 
undersökningens genomförande. Inledningsvis diskuteras fallstudier som metod vilket följs 
av en redogörelse för urval och tillvägagångssätt. Det kapitlet avslutas med ett resonemang 
kring undersökningens validitet samt de etiska ställningstaganden som jag ställts inför.  
   Den efterföljande, omfattande, resultatdelen är indelad i tre kapitel, där jag i det första 
kapitlet; ”I klass med alla andra” inledningsvis presenterar den här undersökningens 
huvudpersoner samt de respektive skolor där de har sina placeringar. De avsnitten följs av 
elevernas upplevelser av relationer på skolan utifrån de intervjuer och fältanteckningar som 
gjorts. Det andra resultatkapitlet; ”Gemenskap och ensamhet” handlar även det om 
relationer men utifrån de upplevelser som killarnas fritid ger upphov till. Slutligen i 
kapitlet; ”Mot nya mål” presenteras killarnas uppfattningar om egna och andras kunskaper. 
Samtliga resultatkapitel avslutas med en sammanfattande analys och jämförande 
kommentarer. I den här uppsatsens avslutande kapitel presenteras till att börja med de 
huvudsakliga slutsatser som arbetet resulterat i. Det följs av en diskussion där jag berör den 
metod som använts vid undersökningens genomförande, i förhållande till syftet. Vilket följs 
av ytterligare en diskussion där resultaten ställs i relation till grundläggande teorier samt 
tidigare forskning. Arbetet avslutas med ett resonemang kring de tankar och reflektioner 
som undersökningen gett upphov till och som förhoppningsvis kan fungera som ett bidrag 
till fortsatt skolutveckling. Mycket nöje! 
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Bakgrund 
 
I kapitlet som följer redogörs inledningsvis för skolans olika styrdokument. Därefter följer 
ett avsnitt där särskolan diskuteras som skolform i förhållande till grundskolan, där jag till 
att börja med för ett kort resonemang kring exempel ur läroplanen på sådant som förenar 
och skiljer de båda skolformerna åt. Avsnittet fortsätter därefter med en presentation av 
vilka elever det handlar om, det vill säga vilka elever som tillhör den s.k. personkretsen, 
samt vilka andra avgörande faktorer som spelar in för att en elev ska bli mottagen i 
särskolan. Dessutom redogörs kortfattat för särskolans utformning och organisation. Det 
avsnittet följs av en kort historisk tillbakablick som berör undervisningen av elever med 
utvecklingsstörning samt särskolans utveckling fram till idag. Avslutningsvis diskuteras 
orsaker till elevökningen i särskolan under det senaste decenniet samt diagnostiseringens 
för- och nackdelar. 
 
 
Skolväsendets styrdokument 
 
Våra nationella styrdokument, det vill säga skollagen med timplaner, förordningar samt 
läroplaner och kursplaner, anger de bestämmelser, mål och riktlinjer som ligger till grund 
för skolans verksamhet. Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om 
utbildningen inom alla skolformer och anger de övergripande mål och riktlinjer för hur 
skolans verksamhet skall utformas. Läroplaner och kursplaner utgör en länk mellan skolans 
uppdrag som samhällsinstitution och de som berörs av uppdraget som t.ex. lärare, 
skolledare och elever. Varje kommun ansvarar för att utarbeta en kommunal skolplan, 
vilken ska ange det lokala förhållningssättet samt de prioriteringar som görs för att nå de 
nationella målen. De politiska beslut som anges på nationell nivå handlar således om att 
garantera en likvärdighet och styr på så sätt verksamheten genom att de ligger till grund för 
de lokalt utformade målen. Däremot anges inte hur målen nås utan häri ligger det 
kommunala ansvaret, men också friheten som det innebär (Skolverket 1998).  
   Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) omfattar förutom grundskolan (samt 
förskoleklassen och fritidshemmet) också särskolan och specialskolan. Häri kan man 
inledningsvis läsa om våra grundläggande demokratiska värden samt vikten av att främja 
varje människas egenvärde. 

 
”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 
delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lpo 94, s. 19). 
 

Det handlar således om att få vara delaktig i skolan men också om att förbereda eleverna, 
genom att ge dem redskap, för att kunna delta på ett aktivt sätt i samhället. Vidare 
poängteras vikten av en likvärdig utbildning där hänsyn tas till de olika elevernas behov 
och förutsättningar.  

 
”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 
Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (ibid. s. 20). 
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Idag omfattas särskolan och grundskolan av samma läroplan tillskillnad från tidigare 
läroplaner. I den tidigare versionen, Lgr 80 ges ett intryck av att alla elever ska beredas en 
plats inom ramen för en gemensam skola. Här framhålls en människosyn som präglas av 
allas rätt till delaktighet där elevers olikheter ses som en tillgång. 

 
”Barn är olika då de kommer till skolan. Skolan bör inte heller sträva efter att göra dem lika. 
När de lämnar skolan bör de göra det med bibehållen individualitet och särprägel och med en 
uppövad förmåga att respektera individualiteten hos andra människor” (ibid. s. 14). 
 

Vidare talas det om skolans ansvar att stödja och uppmuntra eleverna så att deras förmågor 
och intressen utvecklas utifrån deras personliga förutsättningar. Lindblom (1990) menar att 
det är viktigt att uppmärksamma att en del elever redan avskiljts till andra skolformer och 
således inte omfattas av de ”vackra orden”. 

 
”Läser man Lgr 80 med denna insikt blir alla de vackra orden och meningarna ihåliga – 
närmast ett hyckleri” (Lindblom 1990, s. 32). 

 
Förutom våra nationella styrdokument har vi även anslutit oss till en del internationella 
dokument. De dokument som jag avser är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter från 
1948, Konventionen om barns rättigheter som antogs 1989, FN:s standardregler, som 
antogs av en enhällig generalförsamling 1993, vilka omfattar internationella regler för 
personer med funktionshinder och slutligen Salamancadeklarationen från 1994. Det råder 
emellertid en distinktion mellan de olika fackuttrycken, deklaration och konvention som är 
viktig att klargöra. En deklaration innebär en rekommendation och är således inte juridiskt 
bindande, tillskillnad från en konvention som innebär en rättslig förbindelse. 
   Utifrån deklarationen om de mänskliga rättigheterna utarbetades två konventioner varav 
den första handlar om medborgliga och politiska rättigheter. Den andra konventionen 
handlar om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och omfattar sådant som rätten 
till mat, bostad, hälsa och allas rätt till utbildning, vilken ska vara kostnadsfri och 
obligatorisk (Skolverket 1999). Enligt Barnkonventionen, som består av 54 artiklar, och 
omfattar barn upp till 18 års ålder, är artikel 28 och 29 av särskilt intresse ur 
utbildningssynpunkt.  

 
”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga 
dessa rättigheter och på grundval av lika möjligheter ska de särskilt; 
a) göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla: 
b) uppmuntra utvecklingen av olika former av undervisning som följer efter 
grundutbildningen …”(artikel 28, s. 46). 
 

I ovanstående artikel betonas således rätten till barns utbildning, vilken som ett led i 
förverkligandet måste göras kostnadsfri. I artikel 29 framgår vidare vad utbildningen ska 
syfta till för det enskilda barnet. 
  

”Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning ska syfta till att: 
a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk 
förmåga” (artikel 29, s. 47).   

 
Brodin och Lindstrand (2004) konstaterar att det i konventionen lyfts fram vikten av allas 
rätt till utbildning samt att jämställdhet och lika möjligheter är viktiga aspekter.  
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De framför dock kritik mot att det inte någonstans framgår hur målen skall nås och menar 
att det är anmärkningsvärt eftersom avsikten är att FN:s medlemsstater skall rapportera in 
hur de olika artiklarna följs. I barnkonventionens 23:e artikel fastslås rättigheterna för barn 
med funktionshinder. 

 
”[…] barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv 
under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets 
aktiva deltagande i samhället ” (artikel 23, s. 43).  

 
Genom ovanstående artikel slås det fast att alla barn, oavsett om de har något 
funktionshinder eller inte, har rätt till utbildning. Det framgår vidare att delaktighet är en 
viktig aspekt som skall främjas. 
   FN:s standardregler, från 1993, består av 22 regler vilka syftar till att människor med 
funktionshinder, såväl barn som vuxna, skall tillförsäkras delaktighet och jämlikhet i 
samhället. I standardreglerna framhålls att det i alla samhällen i världen råder 
omständigheter som försvårar ett aktivt deltagande för människor med funktionshinder, 
varför reglerna kan ses som ett instrument vid utformningen av ett lands handikappolitik, 
genom användandet av de åtgärder som anges. Reglerna är inte rättsligt bindande utan 
innebär snarare moraliska och politiska åtaganden från statens sida för att anpassa samhället 
till människor med funktionsnedsättningar. För att öka förutsättningarna till ett samhälle 
som är till för alla poängteras det inledningsvis i standardreglerna om vikten av en ökad 
medvetenhet.  

 
”Staterna bör vidta åtgärder för att öka medvetenheten i samhället om människor med 
funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de kan bidra 
med” (Regel 1, s. 13). 

 
Ansvaret för att undanröja de hinder som omöjliggör ett jämlikt samhälle vilar på FN:s 
medlemsländer. För att de åtagande som anges i standardreglerna ska bli verklighet krävs 
en väl genomarbetad lagstiftning.  

 
”Staterna har ansvaret för att det skapas en rättslig grund för åtgärder som leder till 
delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättningar” (Regel 15, s. 28). 

 
Brodin och Lindstrand (2004) menar emellertid att det oftast krävs mer än en lagstiftning 
för att förverkliga målen i realiteten. 
   Den strävan som genomsyrar standardreglerna i allmänhet präglas av olika former av 
integrering, i form av fullständig delaktighet, där särlösningar bör undvikas i så stor 
utsträckning som möjligt. I december 2006 antog FN en handikappkonvention, som i än 
större utsträckning poängterar medlemsstaternas ansvar för ett tillgängligt samhälle för alla 
(Förenta Nationerna 2006). 
   I juni 1994 representerades 92 länder på en konferens i den spanska staden Salamanca. 
Målet var att komma närmare förverkligandet av en utbildning för alla. Det dokument som 
konferensen resulterade i, Salamancadeklarationen, anger riktlinjer och principer vid 
undervisning av elever med behov av särskilt stöd. Enligt deklarationen är de skillnader 
som råder mellan människor naturliga och normala, vilket av naturen också medför olika 
behov. Därför bör inlärningssituationer anpassas efter barnets behov snarare än att barnet 
skall formas efter skolans traditionella inlärningsstruktur.  
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Man menar vidare att hela utbildningssystemet måste bygga på principer om en rättvis och 
lika utbildning för alla. Den principen är en viktig del i en demokratisk fostran då barn och 
ungdomar ges möjlighet att mötas och dra lärdom av varandras olikheter (Svenska 
Unescorådet 1996).  

 
”Ordinarie skolor med denna integrationsriktning är det effektivaste sättet att bekämpa 
diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat 
samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger de flertalet barn en 
funktionsduglig utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och slutligen hela 
utbildningssystemet” (ibid. s. 10). 

 
Således förespråkas i alla styrdokument, såväl internationella som nationella, en ”skola för 
alla”, då det är fördelaktigt såväl pedagogiskt, socialt som ekonomiskt.  
 
 
Grundskola och särskola – två olika skolformer 
 
Inom ramen för det obligatoriska skolväsendet utgör grundskolan och grundsärskolan två 
skilda skolformer med olika kunskaps- och betygsmål. Nedan redogörs för det som förenar 
men också skiljer de båda skolformerna åt samt vilka elever som är berättigade till den 
särskilda skolform som särskolan utgör. 
 
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 
 
Att särskolan och grundskolan utgör två skilda skolformer innebär oftast inte att de är 
fysiskt åtskilda, utan snarare organisatoriskt. Gemensamma lokaler och aktiviteter tyder på 
att det på de allra flesta håll råder någon form av integrering, såsom fysisk och funktionell 
integrering1, avsaknaden av social integrering är dessvärre oftast påtaglig (Se exempelvis 
Jensen 1992). 
   Gemensamt för de båda skolformerna är Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 
Lpo 94. Kursplanen, där mål och betygskriterier för de olika ämnena anges, skiljer sig 
däremot åt. Läroplanen vilar till att börja med på en gemensam värdegrund. 

 
”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla (Lpo 
94, s. 19)  
 

Kunskapsmålen som anges i Lpo 94 är uppdelade i strävansmål och uppnåendemål. Mål att 
sträva mot anger det som är den önskade kvalitetsutvecklingen i skolan och därmed 
inriktningen för skolans arbete. Mål att uppnå anger vilka kunskaper som eleven minst ska 
ha uppnått när de lämnar grundskolan.  
 

                                                 
1 Se vidare i kapitlet ”Integrering eller placering?” på sidan 33. 



 15

 
 
Strävansmålen är desamma för grundskolan och särskolan. Uppnåendemålen skiljer sig 
däremot åt, vilket Szönyi (2005) uppmärksammar. Hon konstaterar att kunskapskraven är 
fler för grundskolans elever och att de mål som anges för särskolan i stor utsträckning är 
knutna till elevernas individuella förutsättningar. Det Szönyi främst ifrågasätter är 
skillnaderna mellan de ordval som görs. Hon menar att formuleringar som att eleven skall 
ha ”ökat medvetenheten om sina egna förutsättningar”, tyder på ett omsorgsinriktat synsätt 
medan de formuleringar som används i uppnåendemålen för grundskolan präglas av ett 
kunskapsinriktat synsätt. 
   I skolverkets rapport ”Kvalitet i särskola – en fråga om värderingar” (2001a) 
framkommer kritik mot att kunskapsutvecklingen för eleverna i särskolan är för dålig, 
vilket är en följd av att man fokuserar mer på vad eleverna inte kan. Resultaten visar 
dessutom på att det saknas strategier för undervisningen. Samma undersökning visar 
emellertid på att eleverna mår bra och att trivseln är hög, vilket är ett resultat av det 
omsorgsfokuserade arbetssätt som man använder sig av. 
 
 
Särskolans elever och organisation 
 
I skollagens 1:a kapitel kan man läsa om de allmänna föreskrifter som finns beträffande 
barn och ungdomars utbildning.  
 

”För barn och ungdomar anordnar det allmänna utbildning i form av förskoleklass, 
grundskola och gymnasieskola samt vissa motsvarande skolformer, nämligen särskola, 
specialskola och sameskola (SFS:1985:1100 1 kap 1 §). 

 
I skollagens 5 § framgår att det är barn och ungdomar som inte bedöms kunna uppnå 
grundskolans kunskapsmål på grund av en utvecklingsstörning som skall tas emot i 
särskolan. Ett viktigt tillägg angående vilka elever som tillhör den s.k. personkretsen står att 
läsa i 16 §. 

 
”Det som i lagen sägs om utvecklingsstörda gäller även dem som har fått ett bestående 
begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada föranledd av yttre våld eller 
kroppslig sjukdom, samt personer med autism eller autismliknande tillstånd” (SFS:1985:1100 
1 kap 16 §). 
 

Det är styrelsen för särskolan i varje hemkommun som prövar om ett barn ska erbjudas en 
plats i särskolan, det beslutet delegeras emellertid oftast till rektor. Besluten om vem som 
ska mottas i särskolan kan dock tyckas något godtyckliga eftersom det inte finns några 
centrala riktlinjer eller bestämmelser för hur en diagnostisering ska gå till. Det är istället 
upp till varje enskild kommun att avgöra vilket tillvägagångssätt som ska användas. Det 
finns emellertid rekommendationer från Skolverket (2001b) som anger vilket underlag som 
bör ligga till grund för ett beslut. Vanligast är att det inledningsvis görs ett psykometriskt 
test, vilket i dagligt tal kallas intelligenstest, för att ur en psykologisk synvinkel definiera 
om en utvecklingsstörning föreligger. Ur den här synvinkeln anses en person vara 
utvecklingsstörd när intelligenskvoten, IQ, understiger 70, vilket motsvarar två 
standardavvikelser under genomsnittet.  
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Personer som erhåller ett liknande resultat men där IQvärdet trots allt överskrider 70 
omnämns istället som lågbegåvade. Den gränsen är emellertid ”en godtyckligt satt gräns” 
(Tideman 2000, s. 43). För att räknas till gruppen normalbegåvade krävs ett testresultat som 
ligger runt, eller överskrider IQ 100, vilket är en befolknings begåvningsgenomsnitt enligt 
normalfördelningskurvan.  
   Ytterligare en definition av vem som är utvecklingsstörd är ur ett socialt perspektiv. Den 
som inte anses klara av att leva upp till de krav som samhället ställer på grund av sin 
funktionsnedsättning anses vara utvecklingsstörd ur det här perspektivet. Tideman (1998) 
uppmärksammar att den här definitionen i motsats till den psykologiska definitionen är att 
betrakta som relativ eftersom kraven växlar över tid och därmed är det den sociala 
omgivningen som i egentlig mening avgör vem som är utvecklingsstörd.  
   Slutligen kan utvecklingsstörning definieras som administrativ. Det innebär att 
begåvningsnedsättningen orsakar ett behov av exempelvis särskilt stöd i 
skolundervisningen. Det är således fråga om en sammanvägning av vad som framkommit i 
de psykologiska och sociala definitionerna för att sedan bedöma vilka hjälpinsatser som 
krävs. På så sätt är det myndigheter som enligt den här definitionen avgör vem som är att 
betrakta som utvecklingsstörd (Sonnander 1997). Att en person erhållit ett IQvärde som 
understiger 70 är därmed inte tillräckligt i sig som beslutsunderlag vid en särskoleplacering. 
Detta eftersom andra orsaker kan vara anledningen till ett lågt testresultat. Enligt Blom 
(1999) kan exempel på sådana anledningar vara känslomässiga störningar eller svåra 
fysiska funktionshinder.  
   I slutänden är det numera föräldrarna som tar det avgörande beslutet huruvida deras barn 
ska mottas i särskolan.2 Det är en således fråga om ett erbjudande om en annan form av 
utbildning anpassad efter elevens förmågor.  
   Liksom bland människor i allmänhet är variationen inom gruppen utvecklingsstörda stor. 
Vanligtvis delas utvecklingsstörning in i tre olika stadier. En person med djup eller grav 
utvecklingsstörning befinner sig på det s.k. A-stadiet, vilket innebär att han/hon endast 
förstår och agerar efter det som händer här och nu. Befinner sig en person istället på B-
stadiet innebär det en måttlig utvecklingsstörning. En person på det här stadiet är begränsad 
till att förstå närmiljön som en helhet, men saknar däremot förståelse för det som inte 
närvarar. En person som befinner sig på C-stadiet omtalas som lindrigt utvecklingsstörd. 
Han/hon har en mer allmän uppfattning om sin omgivning och förstår sådant som inte 
direkt upplevs och även betydelsen av dåtid och framtid. Även om utvecklingsstörda 
utvecklas långsammare genom de olika stadierna, och som vuxna kan kvarstanna på något 
av dem, kan man inte jämföra en vuxen person med utvecklingsstöning med barn på samma 
utvecklingsnivå. Detta eftersom den erfarenhet och det kunnande som hinner utvecklas på 
varje stadium måste vägas in (Kylén 1974, SOU 1991:30). 
   Den obligatoriska särskolan motsvarar grundskolan och innebär därmed 9-årig skolplikt. 
Eleverna i särskolan erbjuds emellertid ett tionde frivilligt år. Inom den obligatoriska 
särskolan finns två olika undervisningsformer, vilka utgörs av en nivåskillnad i form av 
vilka krav som ställs på elevernas förmågor.  
 

                                                 
2 Den försöksverksamhet som pågår fram till 2008 som berör det ökade inflytandet över barnens skolgång, för 
föräldrar till barn med utvecklingsstörning, föreslås av Carlbeck-kommittén (SOU 2004:98) att upphöra, för 
att istället bli permanent och därmed skrivas in i skollagen. 
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I träningsskolan återfinns elever med en måttlig eller grav utvecklingsstörning vilket oftast 
medför att de inte har förmåga att lära sig läsa och/eller skriva. Undervisningen inriktas 
därför istället på att träna grundläggande färdigheter samt sinnesstimulering. Inom 
grundsärskolan återfinns elever med en lindrig utvecklingsstörning. Eleverna läser på det 
stora hela samma ämne som i grundskolan. Svårighetsgrad och kursernas omfattning 
anpassas dock i större utsträckning till elevernas förmågor än vad som görs i grundskolan 
(SOU 2003:35).  
   Av de elever som tillhör särskolan men har sin placering i en ”vanlig” grundskoleklass 
tillhör samtliga grundsärskolan (Skolverket 2005). Enligt Skolverket (2002a) råder det 
oftast ingen tvekan om vilken elevkrets barnen tillhör. Det finns emellertid, vilket är viktigt 
att uppmärksamma, elever som tillhör en gråzon. Dels handlar det om de elever som 
balanserar på gränsen till att höra till grundsärskolan eller träningsskolan. En annan grupp 
av elever är de elever som har skrivits in i särskolan på tveksamma grunder. Enligt 
Skolverket (2000) visar studier på att det skrivs in elever i särskolan som inte tillhör 
personkretsen. 
 
 
Särskolans framväxt och utveckling 
 
1842 års folkskolestadga innebar för de allra flesta barn i Sverige en rättighet till 
utbildning. De barn som bedömdes vara sinnesslöa3 ansågs däremot inte besitta några 
sådana rättigheter, vilket ledde till att den här gruppen av barn stängdes ute från 
undervisningen. Ett par decennier senare kom dock även en del av de här barnen att få 
tillgång till undervisning genom filantropisk verksamhet. Barnen rekryterades oftast från 
socialt svaga hem som inte ansågs klara av att ge barnen den omvårdnad de behövde. Det, i 
kombination med bristande kommunikationsmöjligheter, medförde att skolorna som 
startade var av internatform. I nära nog 100 år kom undervisningen av utvecklingsstörda 
barn att domineras av internatundervisning vid anstalter avskilda från annan 
skolverksamhet (SOU 1991:30).  
   I slutet av förra århundradet fanns det vidare en tanke om att de här barnen behövde 
skyddas från det omgivande samhället. Man trodde dessutom att om barnen bara fick rätt 
insatser så fanns det en utvecklingspotential. Efter sekelskiftet kom istället ett mer 
pessimistiskt synsätt att bli dominerande, vilket det kom att fortsätta vara under första delen 
av 1900-talet. Detta var dels ett resultat av att eleverna inte utvecklades till de fungerande 
samhällsmedborgare som man hoppats på. Därmed förändrades också synen på anstalternas 
funktion, till att vara en plats där man kunde kontrollera de här människorna. I 
förlängningen var det också ett sätt att skydda samhällets övriga medborgare från de 
sinnesslöa (Szönyi 2005). 
   Under 1950-talet fick kritik som, bland annat av föräldrar, riktades mot institutionernas 
existens genomslag. 1954 kom lagen om undervisning och vård av vissa psykiskt 
utvecklingsstörda (SFS 1954:483) vilket innebar att skolplikten kom att gälla även den här 
gruppen av s.k. bildbara elever. Lagen var tveklöst ett stort steg framåt för den stora grupp 
av elever som tidigare utestängts, även om den inte kom att gälla för alla. Fortfarande 
utestängdes de barn som bedömdes vara gravt utvecklingsstörda, samt de barnen som hade 
någon form av tilläggshandikapp (SOU 1991:30).  

                                                 
3 Benämningen på personer med utvecklingsstörning har förändrats över tid. Exempel på tidigare 
benämningar är idioter och sinnesslöa. Med tiden kom dessutom de sinnesslöa att delas in i två olika grupper, 
nämligen bildbara och obildbara. Se exempelvis Holme (1999). 
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I samband med att 1954 års lag trädde i kraft användes för första gången särskola som 
officiell benämning för den här formen av undervisning. Lagen innebar också att 
förvaringsinriktningen fick en mindre framträdande roll till förmån för inriktningen på 
undervisning (Szönyi 2005). 
   Det stora genombrottet för särskolan kom i och med 1967 års omsorgslag, då alla barn 
oavsett funktionshinder fick tillgång till skolan. Under 1968/69 då lagen vann laga kraft, 
medförde det närmast en fördubbling av antalet elever i särskolan vilket också ledde till ett 
ökat behov av lokaler. Därmed kan man konstatera att omsorgslagen i förlängningen också 
fungerande som en starkt pådrivande faktor till att särskolan och grundskolan med tiden 
kom att samverka lokalmässigt (SOU 1991:30).  
   Under 1970- och 80-talet tog förflyttningen av särskolans elever fart på allvar. Från att ha 
placerats helt avskilt från annan skolverksamhet flyttade särskolan in i samma lokaler som 
den ”vanliga” grundskolan. Lokalintegreringen av särskolan berodde inte enbart på 
lokalbrist, utan var också ett led i den integreringssträvan som växte sig allt starkare i 
samhället (SOU 1991:30). Den integreringsideologi som till stora delar låg bakom 
särskolans och den reguljära skolans samverkan i form av delade lokaler har dock 
kritiserats; 

 
”… för att bara fokusera på en fysisk integration och det har pekats på en alltför naiv tro på 
att ett geografiskt närmande mellan olika elever skulle kunna resultera i en mer betydande 
gemenskap” (Bengtsson 2004, s. 77). 

 
1985 fördes bestämmelserna gällande särskolan in under skollagen istället för att som 
tidigare ligga under omsorgslagen. Man skilde därmed på lagar gällande undervisning och 
lagar gällande vård och omsorg som kom att ligga kvar under omsorgslagen. Huvudman för 
särskolan var emellertid fortfarande landstingen, trots att diskussioner kring 
ansvarsfördelningen varit aktuella sedan länge. 1991 lade särskolekommittén (SOU 
1991:30) fram sitt slutbetänkande angående en huvudmannaförändring. Förslaget innebar 
en rekommendation om att kommunernas övertagande av särskolan skulle ske successivt, 
men vara genomfört senast tre år efter riksdagens principbeslut. Det resulterade i att 
samtliga kommuner hade övertagit huvudmannaskapet för särskolan 1996.  
   Ideologin bakom de förändringar som skett bygger på att personer med funktionshinder 
ska betraktas som alla andra samhällsmedborgare. Därför ska särbehandlingar undvikas, 
vilket huvudmannaförändringen är ett exempel på. Dessutom sågs kommunövertagandet 
som ett steg mot den sedan länge uttalade visionen om ”en skola för alla”. Redan i början 
på 1990-talet fördes också diskussioner om avskaffandet av särskolan som egen skolform, 
dels eftersom beteckningen särskola ansågs ha en negativ stämpel (vilket den av många 
anses ha än idag). Det främsta skälet till att särskolan inte avskaffades var att det fanns en 
oro för att inte tillräckliga resurser skulle tilldelas berörda elever. De uteblivna resurserna 
befarades bli en konsekvens av att särskolebeteckningen skulle försvinna, då den ansågs 
vara en garant för just resurstilldelningen (SOU 1991:30). 1994 utfärdade regeringen vår 
senaste läroplan för grundskolan, Lpo 94, och för första gången omfattades även särskolan. 
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2001 tillsatte regeringen en kommitté, Carlbeck-kommittén, vars ursprungliga uppdrag 
innebar att undersöka två parallella alternativ. Det ena alternativet innebar att kommittén 
skulle undersöka konsekvenserna av särskolans upphörande som egen skolform. Så 
småningom modifierades dock uppdraget till att enbart gälla det alternativ som innebar att 
särskolan skulle vara kvar som egen skolform4 (SOU 2004:98). Vilket den således också är 
idag. 
 
 
Fler elever i särskolan 
 
Några år efter att kommunerna övertog ansvaret för särskolan uppmärksammades en kraftig 
ökning av antalet elever inskrivna i särskolan. Under en knapp tolvårsperiod från läsåret 
90/91 till och med läsåret 01/02 har antalet elever i den obligatoriska särskolan ökat med 
hela 106 % (SOU 2003:35).5 Det var en motsatt utveckling av vad som förväntats bli 
resultatet av kommunaliseringen. Inför kommunövertagandet hade istället diskussioner 
förts kring möjligheterna för elever med en lindrig utvecklingsstörning att få sin utbildning 
inom ramen för grundskolan då de olika skolformerna skulle få samma huvudman. 
   Av de elever som idag tillhör särskolan är det långt ifrån alla som börjat sin skoltid inom 
särskolan, tvärtom är det allt fler elever som börjar sin ”utbildningskarriär” i grundskolan. I 
takt med att de teoretiska kraven i skolan ökar får dock de här eleverna problem eftersom 
de inte utvecklas i samma takt som sina jämnåriga, vilket det i enlighet med dagens 
skolsystem tas väldigt liten hänsyn till. När man inte hittar någon annan naturlig förklaring 
till elevens problem föreslås oftast att det görs en utredning för att få svar på vad problemen 
bottnar i. En sådan utredning kan initieras av såväl skolans personal som föräldrarna.  
 

”Styrelsen för särskolan i hemkommunen prövar om ett barn skall tas emot i särskolan under 
sin skolpliktstid. Fråga om mottagande får även väckas av barnets vårdnadshavare” 
(SFS:1985:1100 3 kap 4 §). 

 
De förändringar som skett inom skolsystemet under 1990-talet som inneburit att man gått 
från detaljstyrning till målstyrning har också inneburit förändringar av arbetssättet i skolan. 
Det individualiserade arbetssättet ställer högre krav på läraren att se och möta de olikheter 
som skiljer eleverna åt. När så inte alltid är fallet kan man enligt Skolverket (2002a) inte 
utesluta att det finns elever som med rätt stöd i grundskolan kunnat fortsätta sin utbildning 
där istället för att skrivas över i särskolan. Av landets kommuner uppger hälften att de 
mottagit elever i särskolan som varit äldre än 15 år. Det förekommer alltså att elever tas 
emot i gymnasiesärskolan utan att ha någon tidigare erfarenhet av särskolan. Att bli flyttad 
från en skolform till en annan upplevs naturligtvis på olika sätt beroende på vilka 
erfarenheter eleven har med sig från sin skoltid. Det är dock viktigt att uppmärksamma att 
överflyttningen till särskolan kan ge upphov till blandade känslor. 

                                                 
4 I uppdraget ingick att undersöka och ge förslag för att öka kvalitén inom särskolan samt att hitta vägar för ett 
närmande till grundskolan (SOU 2004:98). 
5  Det senaste läsåret har antalet inskrivna elever i den obligatoriska särskolan däremot minskat med två 
procent, men som en följd av att även antalet elever i grundskolan har minskat är förhållandet mellan antalet 
elever i grundskolan och den obligatoriska särskolan relativt konstant (Sveriges kommuner och Landsting 
2006). 
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”Det är troligt att det för många av dessa elever inte är en helt okomplicerad upplevelse att 
under tidiga tonår hänvisas till en särskild skolform” (Skolverket 2002a, s. 12). 

 
Enligt Tideman (2000) finns det olika tänkbara förklaringar till den drastiska elevökning 
som skett inom särskolan. Exempel på orsaker kan vara att den geografiska tillgängligheten 
ökat vilket också innebär en ökad efterfråga. Det kan också upplevas som mindre 
traumatiskt att använda sig av särskolans resurser när huvudmannen är densamma för de 
olika skolformerna. Liksom Skolverket uppmärksammar Tideman också de förändrade 
arbetssätt som blivit följden av en mer teoretisk inriktning då kunskapskraven ökar, vilket 
har en utslagsgivande effekt och leder till att fler barn sorteras bort. Den främsta 
förklaringen till elevökningen i särskolan är trots allt, enligt Tideman (2000), de 
nedskärningar som gjorts inom grundskolan, vilket lett till minskade resurser. Därmed 
”tvingas” elever över i särskolan för att få del av de resurser som är nödvändiga och en 
förutsättning för deras kunskapsutveckling. Därmed kategoriseras och diagnostiseras idag 
en högre andel barn än tidigare vilket, enligt Tideman (2000), kan ses som en konsekvens 
av urholkningen av välfärdsstaten.  
   Den sorteringstrend som kommit av ökad kategorisering och diagnostisering är enligt 
Blom (1999) en konsekvens av den ökade individualiseringen i samhället. Enligt de resultat 
som framträder i Bloms studie har ”sorteringsmaskineriet kommit igång igen, efter en tid av 
likhetstänkande” (s. 145). 
   Utredningar och diagnostiseringar av elever är ett förfaringssätt som långt ifrån hyllas av 
alla. Det man ifrågasätter är om diagnostiseringen alltid är till mer nytta än skada. Detta 
eftersom en diagnos oftast är ”vattenfast” och därmed något som barnet tvingas leva med 
resten av livet, vilket också kan ha en stigmatiserande effekt. Solvang (1999) beskriver 
diagnostisering som en form av medikalisering på problem som till det yttersta oftast är av 
social art. Han menar dock att det finns såväl för- som nackdelar med att ställa diagnoser. 
Fördelarna kan sammanfattas som att den diagnostiserade personen befrias från skuld och 
ansvar från svårigheterna eftersom det finns en förklaring till problemen. Dessutom kan det 
innebära ökade rättigheter till hjälpinsatser i form av exempelvis hjälpmedel och 
specialundervisning. Å andra sidan kan en diagnos ge upphov till en roll, ofta livslång, som 
avvikare där andra, såsom experter, anses ha tolkningsföreträde. Genom att sortera och 
därmed diskvalificera delar av befolkningen från den naturliga gemenskapen menar en del 
att risken för ett segregerat samhälle ökar. Haug (1998) går så långt att han menar att 
skollagens tredje kapitel, paragraf tre, som slår fast att elever som inte kan nå upp till 
grundskolans mål, på grund av en utvecklingsstörning, ska gå i särskola, är att betrakta som 
en segregationsparagraf. Andra menar att det handlar om att vi fokuserar på fel saker. 
Enligt Helldin (2002) borde vi fokusera mer på det som faktiskt förenar oss människor. 
 
”Vi intresserar oss, tycks det, idag mer för att kategorisera de individuella olikheter som finns mellan 
människor, och där är forskningen inget undantag, än de gemensamma utgångspunkter som vi faktiskt har” 
(ibid. s. 57) 
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Sammanfattning 
 
I det här kapitlet har styrdokumenten som anger de mål och riktlinjer som ligger till grund 
för skolans verksamhet presenterats och diskuterats. Såväl nationella som internationella 
dokument har uppmärksammats, men framförallt grundskolans läroplan har diskuterats 
utifrån de olika skolformer som grundskolan och särskolan utgör. De internationella 
dokument som presenterats är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Konventionen 
om barns rättigheter, FN:s standardregler och Salamancadeklarationen. I samtliga, såväl 
nationella som internationella, styrdokument förespråkas ”en skola för alla” då det anses 
som fördelaktigt sett ur såväl ett pedagogiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv. Vidare 
har de barn och ungdomar som blir aktuella för ett mottagande i särskolan definierats. 
Avgörande för om ett sådant mottagande ska bli aktuellt är att eleven efter ett 
psykometriskt test definierats som utvecklingsstörd, vilket förutsätter att IQvärdet 
understiger 70, det vill säga två standardavvikelser under genomsnittet. Inom gruppen 
utvecklingsstörda råder emellertid en stor variation och vanligtvis delas utvecklingsstörning 
in i tre olika stadier, A- B- och C-stadiet, där A-stadiet omfattar de personer som har en 
djup eller grav utvecklingsstörning och C-stadiet de som har en lindrig utvecklingsstörning. 
Inom särskolan finns två olika undervisningsformer. Träningsskolan riktar sig till elever 
som har en grav eller måttlig utvecklingsstörning och grundsärskolan är anpassad för de 
elever som har en lindrig utvecklingsstörning. Skolan har emellertid inte alltid varit en 
självklar rättighet för alla barn och framförallt inte för de barn som har någon form av 
funktionshinder. Inte förrän i slutet på 1960-talet då omsorgslagen trädde i kraft fick även 
de barn som tidigare ansetts obildbara rätt till undervisning. 1985 fördes bestämmelserna 
gällande särskolan in under skollagen och 1996 hade samtliga kommuner tagit över 
huvudmannaskapet för särskolan efter att det ansvaret tidigare legat på landstingen. När vår 
senaste läroplan; Lpo 94, utfärdades var det första gången som även särskolan omfattades. 
Antalet elever i särskolan har sedan kommunaliseringens genomförande ökat markant, helt 
i motsats till vad som förväntades. Det finns flera tänkbara förklaringar till den drastiska 
ökningen men den mest troliga anses grundskolans nedskärningar vara, där minskade 
resurser lett till att elever mer eller mindre ”tvingats” över till särskolan för att få del av de, 
för dem, nödvändiga resurserna.  
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Tidigare forskning 
 
Nedan följer en kort presentation av tidigare forskning kring elever som tillhör särskolan. 
Inledningsvis ges en sammanfattning av en aktuell kunskapsöversikt som behandlar såväl 
svensk som internationell forskning kring funktionshindrade barns delaktighet i förskola 
och skola. Därefter följer exempel på forskning där andra än eleverna själva fått ge sin bild 
av situationen. Avslutningsvis ges ett par exempel på forskning där eleverna själva fått ge 
sin bild av upplevda erfarenheter och tankar, som tar sin utgångspunkt i 
särskoletillhörigheten.  
 
 
Kunskapsöversikt om funktionell olikhet och kamratsamspel 
 
Jansson och Nordström (2006) grundar sin kunskapsöversikt på relevant svensk och 
internationell forskning som berör funktionshindrade barn och ungdomars kamratsamspel 
och delaktighet i förskola och skola.  
   En stor del av den internationella forskning som författarna refererar till är, till skillnad 
från svensk- skandinavisk forskning, ofta experimentell till sin karaktär och har genomförts 
med hjälp av kvantitativa metoder. Den svensk- skandinaviska forskningen utgörs istället 
till största del av fallstudier eller små material som fokuserar på upplevelser. Metoden som 
använts har då varit kvalitativ och ofta inspirerats av etnografin. Jansson och Nordström 
konstaterar att de skillnader i angreppssätt och begrepp som använts inom de olika 
forskningsfronterna försvårar möjligheterna till att relatera forskningen till varandra. De 
menar emellertid att de olika inriktningarna kompletterar varandra väl varför båda tillför 
betydelsefull kunskap.  
   Utifrån delaktighetsbegreppet fokuserar Jansson och Nordström på forskning som berör 
aspekterna samhandling, acceptans, engagemang och slutligen självbild och autonomi. Den 
forskning som är relevant utifrån aspekten samhandling utgörs i huvudsak av två olika 
huvudspår. Den första typen, som företrädesvis är amerikanska studier, utgörs av 
jämförelser mellan barn/elever med funktionsnedsättningar och barn/elever utan 
funktionsnedsättningar som befinner sig i samma miljöer. Den här typen av studier visar på 
en tydlig tendens, nämligen att barn med funktionsnedsättningar marginaliseras i 
kamratsamspelet. De saknar i stor utsträckning vänner och är i jämförelse med sina 
jämnåriga kamrater på en lägre utvecklingsnivå i sitt sociala beteende. Likvärdigt samspel 
är ovanligt och istället är det eventuella samspel som förekommer, i bästa fall, 
omsorgspräglat. I den andra typen av studier görs jämförelser mellan de barn/elever med 
funktionsnedsättningar som befinner sig i inkluderande miljöer och de som befinner sig i 
segregerande miljöer. Enligt den här typen av studier är huvudtendensen att de barn som 
befinner sig i inkluderande miljöer har fler vänner, större socialt nätverk och är socialt på 
en högre utvecklingsnivå än jämnåriga elever med funktionsnedsättningar som befinner sig 
i segregerande miljöer. De olika miljöerna ger för övrigt samma utvecklings- och 
lärbetingelser men i en del fall anses den inkluderande miljön vara sämre i dessa 
avseenden, vilket i de flesta fall beror på att de resurser som behövs inte erbjuds. 
Författarna hänvisar till en amerikansk studie som visar på att fullt stöd enbart erbjuds till 
dem som väljer specialskola. Därmed konstaterar Jansson och Nordström att olika 
forskning kan användas som argument både för och emot inklusion.  
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Ett flertal, företrädesvis kvalitativa, studier indikerar att samspelet mellan elever med 
funktionella olikheter minskar med stigande ålder. Vidare visar en del studier på att elever 
föredrar att samspela med kamrater som har liknande funktionella förutsättningar och 
begränsningar, men det finns även de som tar kraftigt avstånd från kamrater med likartade 
funktionsnedsättningar då de riskerar att bli en del av en handikappkultur.  
   Utifrån aspekten acceptans visar återkommande resultat på att attityder inte är direkt 
förenligt med handlande. Den viktigaste förutsättningen för ett positivt förhållningssätt är 
upplevd erfarenhet av personer med funktionsnedsättningar. Vidare visar studier på ett 
förändrat förhållningssätt med stigande ålder, dock ej i enbart positiv riktning. Yngre barn 
visar ofta ett mer negativt förhållningssätt mot påtagliga ofta fysiska olikheter. Med 
stigande ålder tycks det omvända gälla då motoriska funktionsnedsättningar tillskrivs högre 
status än kognitiva funktionsnedsättningar. Mest negativa reaktioner, hos såväl yngre som 
äldre, väcker dock funktionstillstånd där beteendet upplevs som störande eller aggressivt.  
   Internationell forskning utifrån aspekten engagemang, självbild och autonomi gäller 
närapå uteslutande skolbarn med inlärningssvårigheter medan enbart enstaka studier 
fokuserar på barn med kognitiva eller fysiska funktionsnedsättningar. Hos barn med 
kognitiva funktionsnedsättningar rapporteras det i allmänhet om en positiv självbild. De 
sociala självbildsaspekterna skattas oftast som mer positiva än de skol- och lärorienterade 
aspekterna. Jansson och Nordström menar att de resultaten kan te sig som gåtfulla och även 
motsägelsefulla i relation till samhandlingsstudierna. De menar dock att en möjlig 
förklaring är att en negativ social självbild ses som mer hotande, varför den eventuellt 
förnekas.  
 
 
Föräldrars och professionellas uppfattningar  
 
I mycket av den forskning som gjorts kring elever tillhörande särskolan som har sin 
placering i grundskolan är det föräldrar och professionella som har fått komma till tals. 
Ericssons (1998) studie syftar till att ge en fördjupad inblick i ett antal 
integreringssituationer där särskoleelever undervisas i grundskoleklasser. Undersökningen 
har genomförts med hjälp av deltagande observationer och intervjuer. Samtliga lärare till 
elever i integreringssituationer, inom ett rektorsområde i södra Sverige, har deltagit i 
undersökningen. Resultaten som framträder tyder på att förutsättningar för att det ska ske 
en lyckad integrering kräver att eleven är delaktig i den pedagogiska processen. Vidare 
konstateras att en verklig integrering är beroende av om eleven når en status i klassen som 
accepterad på egna villkor. För att det ska ske är elevens sociala förmåga av betydelse 
liksom de stödåtgärder som sätts in. Lärarnas formella kompetens och tidigare erfarenheter 
är faktorer som inte i sig självt har betydelse för resultaten, utan snarare kan ses som en del 
i sammanhanget där elevens närvaro i klassrummet samt samarbetet mellan olika lärare är 
av relevans för resultaten. 
   I Tidemans (1998) studie är det föräldrarnas perspektiv som står i fokus. 20 föräldrar har 
intervjuats för att nå syftet om en ökad kunskap och förståelse av individuell integrering i 
grundskolan. Tideman söker svar på frågor om hur ett mottagande i särskolan 
aktualiserades och genomfördes samt vilken bild föräldrarna har av sitt eget inflytande över 
processen. Vidare får föräldrarna ge sin bild av hur de tror att särskoleinskrivningen 
påverkat deras barn.  
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De resultat som framträder tyder på att det varit ekonomiska motiv som varit den 
dominerande faktorn. Detta eftersom de resurser som eleverna var i behov av saknades i 
grundskolan, många gånger som en konsekvens av de nedskärningar som under flera år 
varit ett faktum. Föräldrarna upplever att de saknat personligt inflytande över situationen då 
det varit skolledningen som dikterat villkoren för att eleverna skulle få den hjälp och de 
stöd som de var i behov av. Föräldrarna menar emellertid inte att själva ”överskrivningen” 
påverkat barnens sociala relationer då de gått kvar i samma klasser som tidigare. Barnets 
självbild har inte heller förändrats nämnvärt men flertalet föräldrar oroar sig över vilka de 
framtida konsekvenserna av att ha gått i särskolan blir. Tideman konstaterar att resultaten 
indikerar att handikapp är ett relativt begrepp. Handikappet uppstår i relationen mellan 
individen och samhället, som i det här fallet då ekonomiska faktorer är en drivande faktor 
för att elever definieras som utvecklingsstörda. 
   Blom (1999) har gjort en studie som liksom Tideman (1998) aktualiserats av det ökade 
antalet elever i särskolan. Syftet med studien är för det första att undersöka i vilken 
utsträckning det skett förändringar i gruppen ”nyinskrivna särskoleelever”. Vidare syftar 
studien till att belysa barnens väg till särskolan utifrån föräldrars och professionellas 
perspektiv. Undersökningen har genomförts genom tre delstudier vilka dels bestått av en 
kvantitativ kartläggning där offentliga handlingar och register samlats in. Dessutom 
omfattas elevernas inskrivningshandlingar innehållande psykolog- och pedagogutlåtanden. 
Studiens kvalitativa del består av intervjuer med föräldrar, lärare och psykologer. 
Undersökningen omfattar elever som skrevs in i särskolan åren -93 och -97 och var bosatta 
i Stockholm stad.  
   Enligt resultaten har andelen elever som skrivits över i särskolan efter att först gått i 
grundskolan ökat. Det är också de föräldrarna som uppfattar särskoleinskrivningen som en 
slags förvisning och, liksom i Tidemans (1998) studie, är det yttre faktorer som anses vara 
anledningen. Stora klasser med ökat elevansvar samt ostrukturerad undervisning och 
nedskärningar anses vara de egentliga orsakerna till elevernas tillkortakommanden. Blom 
menar vidare att det skett en attitydförändring, som präglas av ett tillåtande klimat i fråga 
om elevers olikheter och problem, vilken är av betydelse för att diagnostiseringsantalet 
ökat. 
   År 2002 kom skolverkets rapport, ”I särskola eller grundskola?”, vilken bland annat 
syftade till att beskriva och analysera variationen av lösningar för elever tillhörande 
särskolan. Vidare utvärderades särskolans undervisningskvalité, samt den pågående 
försöksverksamheten med föräldrainflytande.  Rapporten, som har baserats på nio 
fallstudier samt en rikstäckande enkät, visade på skilda anledningar till att elever 
tillhörande särskolan integrerades i grundskoleklasser. I kommuner som karaktäriserades av 
gles- och landsbygd motiverades integreringen av praktiska skäl medan man i städerna 
angav ideologiska skäl till integreringen. Resultaten visade emellertid att kommunala 
strategier för organiseringen av särskolan saknades helt i de flesta kommuner. Avsaknaden 
av genomtänkta strategier i kombination med bristande utbildning hos personalen är enligt 
skolverkets slutsats bidragande faktorer till att arbetet ofta sker på ett rutinmässigt och 
oreflekterat sätt.  
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Ytterligare en slutsats i rapporten visar på att det råder en motsägelsefull syn på var 
särskolans elever bäst socialiseras. Somliga menar att så bäst sker inom särskoleklassen där 
eleverna får möjlighet att utvecklas tillsammans med andra elever som har liknande 
svårigheter. Andra menar att eleverna mår bäst i grundskoleklasserna där de socialiseras 
med ”vanliga” elever. Oavsett i vilken skolform eleverna får sin utbildning visar resultaten 
på att vårdnadshavarna är nöjda med såväl bemötandet som stödet från skolans sida. 
 
 
Elevperspektiv på delaktighet 
 
Molin (2004a) och Szönyi (2005) har båda skrivit avhandlingar där elever tillhörande 
särskolan fått komma till tals. Eleverna har i båda fallen haft sina placeringar i ”renodlade” 
särskoleklasser, men studierna är detta tilltrots relevanta i sammanhanget då de båda 
fokuserat på elevernas upplevelser ur ett delaktighetsperspektiv. 
   Molin (2004a) har skrivit en avhandling med två övergripande syften. För det första 
syftar studien till att utveckla kunskap om ett vetenskapligt delaktighetsbegrepp.6 Vidare 
syftar studien till att problematisera och tydliggöra olika former av delaktighet för en grupp 
ungdomar i gymnasiesärskolan. Genom att följa en grupp elever tillhörande 
gymnasiesärskolans individuella program under ett års tid samlades data in genom 
deltagande observationer, informella samtal och intervjuer. Datainsamlingsmetoden har 
inspirerats av etnografin, vilken ytterst handlar om att presentera och analysera verkligheten 
utifrån människors egna perspektiv.  
   Utifrån skolans olika delaktighetsdomäner vilka främst delats in i lektioner och raster 
samt olika former av delaktighet såsom aktivitet, engagemang, formell- och informell 
tillhörighet, autonomi, makt och interaktion har en analys i flera steg genomförts. De 
delaktighetsmönster som framträder är kopplade till olika elevkonstellationer. Molin delar 
in eleverna i tuffingarna, aspiranterna, de specifika, de tysta och de självständiga. Samtliga 
grupper, bortsett från tuffingarna, upplever en positiv formell tillhörighet till särskolan. 
Tuffingarna för istället en ständig kamp mot deras formella tillhörighet och bildar på så sätt 
en sorts ”särskolans motkultur” med referensgrupper utanför särskolans gemenskap. Inom 
särskolan är det endast tuffingarna som framstår som en slags referensgrupp för 
aspiranterna. Vad som egentligen förenar de olika elevgrupperna är däremot oklart. Den 
komponent som är av central betydelse för att förstå innebörden av elevernas delaktighet är 
tillhörigheten i olika sammanhang. Att det inte sker något ökat samspel med övriga elever i 
den ”vanliga” gymnasieskolan beror enligt Molin på att eleverna i gymnasiesärskolan 
saknar formell tillhörighet vid olika arrangemang på skolan som exempelvis ”nollning” av 
nya elever och elevrådsmöten. Liksom tidigare forskning slår Molin fast att segregerande 
mönster står sig starkt i kontakten med övriga skolan. Den obefintliga interaktionen mellan 
elever på gymnasiesärskolan och andra elever på skolan förklaras med att man ”gör som 
man alltid gjort” och därmed lyser förändringarna i verksamheten med sin frånvaro. 

                                                 
6 Se vidare i kapitlet ”Definition av delaktighet” på sidan 35. 
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Liksom Molin har Szönyi (2005) skrivit en avhandling där det centrala begreppet är 
delaktighet. Studien syftar till att nå en ökad förståelse för vad det kan betyda för elever att 
gå i en särskoleklass. Studiens genomförande, som inspirerats av den symboliska 
interaktionismen, karaktäriseras av en kvalitativ forskningsansats. Med hjälp av 
observationer och intervjuer ligger tonvikten på att förstå och presentera resultaten ur ett 
inifrånperspektiv. Studiens deltagare omfattas av elever från sammantaget sex olika grund- 
och gymnasieskolor från fyra olika kommuner. Den yngsta deltagaren var sju år och den 
äldsta 22 år.  
   Enligt de resultat som framträder ser eleverna på sin särskoletillhörighet som en lösning 
på de delaktighetsproblem som tidigare skolerfarenheter gett upphov till. Samtidigt ger just 
den tillhörigheten upphov till nya delaktighetsproblem i förhållande till eleverna i 
grundskolan. Elevernas upplevelser av utanförskap är förknippat med den administrativa 
tillhörigheten till särskolan. Andras förhållningssätt till särskolan, där ordet sär har en 
negativ innebörd, påverkar den egna självbilden även om eleverna själva sällan talar om sin 
egen klass i förhållande till de negativa termerna. Utifrån elevberättelser delar Szönyi in 
skolerfarenheterna i tre faser, där den första och andra fasen avgränsas av själva 
särskoleplaceringen. Fas 1 präglas av problem och ett upplevt utanförskap samt en 
avvikarroll. Fas 2 innebär inledningsvis en lösning på problemen då eleven flyttas över till 
särskolan, vilket medför att eleven upplever full delaktighet och normalitet. Fasen leder 
emellertid vidare till nya problem i form av utpekande från andra elever vilket återigen ger 
upphov till känslor av avvikelse, socialt utanförskap samt bristande tillhörighet. Fas 2 
fortsätter genom elevernas hanterande av problemen samt en strävan efter normalitet vilket 
eleverna hanterar genom att på olika sätt vanliggöra sin särskoletillhörighet. I fas 3, som 
berör tankar kring livet efter skolan framträder funderingar kring såväl möjligheter som 
begränsningar som en konsekvens av den tidigare särskoletillhörigheten. Avslutningsvis 
konstaterar Szönyi att resultaten visar på att det uppstår dilemma mellan ambitionen om att 
skapa en inkluderande skola för alla elever och de insatser som är av särskiljande karaktär 
men som behövs för att tillgodose enskilda elevers behov. Mot bakgrund av resultaten 
menar Szönyi att det finns starka skäl till att försöka förverkliga ambitionen om en skola 
och ett samhälle där allas delaktighet är en självklarhet. 
 
 
Särskoleelever i grundskolan ur ett elevperspektiv 
 
Forskning om elever som är mottagna i särskolan, som fokuserar på elevernas perspektiv, 
har, som synes, genomförts i mycket begränsad omfattning. Särskilt lite forskning finns det 
angående de så kallade individintegrerade eleverna. Den enda studie som gjorts i Sverige 
har idag många år på nacken. Den studien gjordes för så många år sedan att 
förutsättningarna vid det tillfället, på många sätt, såg helt annorlunda ut än vad som är fallet 
idag. Den studien genomfördes exempelvis före kommunaliseringen av särskolan. Det var 
Högskolan i Kristianstad som 1991 gav ut rapporten ”Integrering av särskoleelever i 
grundskolan, hur fungerar det?”. Författarna Jensen och Ohlsson ville med den här 
undersökningen belysa effekterna av individintegrering ur ett socialt och statusperspektiv 
utifrån följande frågeställningar;  
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- främjar integrering vänskap och förståelse – leder den till acceptans och tolerans? 
- kan man tala om verklig ”social integrering” av särskoleelever i grundskolan? 
- vilken självuppfattning och självaktning får de individintegrerade eleverna? 
- får mottagande grundskollärare erforderlig fortbildning så att de känner sig trygga i sin 
nya roll? (s. 26-27). 
   Undersökningen har genomförts i ett rektorsområde i södra Sverige där samtliga 
individintegrerade elever intervjuats liksom deras klasslärare och särskollärare. Dessutom 
har ledningen för särskolan, det vill säga rektor och studierektor, intervjuats vilket 
sammantaget omfattar 50 intervjuer. De enskilda intervjuerna har genomförts utifrån skilda 
frågeformulär beroende på yrkesroll. Vid intervjuerna med eleverna har tre olika 
frågeformulär fungerat som utgångspunkt; ett trivselformulär, ett projektivt bildtest samt ett 
självbildstest. Utifrån de olika problemställningarna har intervjuer med klasslärare, 
särskollärare och elever utmynnat i fallbeskrivningar. 16 elever omfattas av 
undersökningen varav sju elever tillhör grundskolans lägre stadier, fem elever återfinns på 
mellanstadiet och resterande fyra elever i grundskolans senare år. 
   De resultat som framträder ger ett tydligt nedslående besked i fråga om elevernas trivsel. 
Tio av de 16 eleverna uppger att upplevelserna av skolan, skolarbetet och 
kamratrelationerna är klart negativa. Dessutom är ytterligare fyra elever tveksamma till de 
sociala relationerna. Klart är att det råder en tydlig diskrepans mellan elevernas och lärarnas 
uppfattning. Även om ett flertal av lärarna uppfattar att det saknas sociala relationer mellan 
de individintegrerade eleverna och övriga elever upplever de samtidigt elevernas situation i 
klassen som positiv. Av de 32 klasslärarna och särskollärarna uppger 19 att situationen är 
positiv, åtta är tveksamma medan endast fem av lärarna uppger att situationen för eleverna 
är att betrakta som negativ.  
   Jensen och Ohlsson konstaterar att fysisk placering av särskoleelever i grundskoleklasser 
är ett nödvändigt första steg men inte tillräckligt för att eleverna skall inlemmas i den 
sociala gemenskapen. De menar tvärtom att enbart en placering leder till att handikappet 
ökar liksom avskildheten. Författarna menar att elevernas självuppfattning är intimt 
förknippat med deras sociala position i gruppen vilken oftast karaktäriseras av låg status. 
Då eleverna upplever ett ständigt utanförskap i förhållande till sina klasskamrater innebär 
det mycket ogynnsamma förutsättningar för att utveckla en positiv självbild. Därför bör det 
åtagande som mottagandet av en individintegrerad elev innebär omfattas av ett läraransvar 
för att aktivt påverka den sociala gemenskapen mellan eleverna i klassen. Vidare 
konstaterar Jensen och Ohlsson att svårigheterna ökar med stigande ålder vilket bekräftar 
tidigare studiers resultat. 
   Trots det nedslående resultatet menar författarna att integreringen kommit för att stanna i 
betydelsen av gemenskap, ömsesidighet och delaktighet, men för att nå verklig social 
integrering krävs åtgärder i form av; ekonomiska resurser, adekvat fortbildning, väl avvägd 
klasstorlek och klassammansättning, övervägt förhållande mellan enskild undervisning och 
klassundervisning, nedsättning av klasslärarens lektionstid till förmån för planering 
tillsammans med särskolläraren samt information till grundskolans föräldrar. 
 
 
Sammanfattning 
 
Det kan konstateras att mycket av den tidigare forskning som gjorts har utgått från andras, 
än elevernas, perspektiv. Därför finns det inte så mycket, för den här undersökningen, 
relevant forskning att knyta an till. Dessutom är särskolan som skolform unikt för Sverige 
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varför det är svårt att dra några direkta paralleller till internationell forskning. Jansson & 
Nordström (2006) har emellertid gjort en kunskapsöversikt som grundar sig på svensk och 
internationell forskning som berör funktionshindrade barn och ungdomars kamratsamspel i 
förskola och skola. Med utgångspunkt i delaktighetsbegreppet fokuserar de på forskning 
som berör aspekterna samhandling, acceptans samt engagemang, självbild och autonomi. 
Medan en del forskning tyder på att funktionshindrade elever marginaliseras i 
kamratsamspelet med elever utan funktionshinder, indikerar annan forskning att de elever 
som befinner sig i en inkluderande miljö har fler vänner och ett större socialt nätverk än de 
som befinner sig i en segregerande miljö. Jansson & Nordström konstaterar därmed att 
olika forskning kan användas som argument både för och emot inklusion. Exempel på 
forskare som låtit andra än eleverna komma till tals är Ericsson (1998), Tideman (1998) 
och Blom (1999). Enligt Ericsson (1998) kräver en lyckad integrering att eleverna tillåts 
vara delaktiga i den pedagogiska processen samt att de når en status som innebär att de 
accepteras på egna villkor, vilket förutsätter goda stödåtgärder och social förmåga. Såväl 
Tideman (1998) som Blom (1999) har gjort studier som aktualiserats av det ökande 
elevantalet i särskolan. I Tidemans studie har föräldrar till barn som mottagits som 
individuellt integrerade i särskolan intervjuats angående bakomliggande faktorer till att 
deras barn blivit mottaget i särskolan. Enligt de resultat som framträder anses ekonomiska 
motiv vara den bakomliggande faktorn. Blom (1999) har intervjuat, förutom föräldrar, 
lärare och psykologer till barn bosatta i Stockholm som mottogs i särskolan under åren 
1993 och 1997. Även hon menar att yttre faktorer anses vara anledningen till att särskolan 
blivit aktuellt för de här barnen. Nedskärningar, stora klasser och ostrukturerad 
undervisning anses många gånger vara orsak till elevernas tillkortakommanden.  
   I en rapport från skolverket (2002a) visas på skilda anledningar till att särskoleelever 
integreras i grundskoleklasser. Medan en del kommuner motiverade integreringen med 
praktiska skäl menade andra att ideologiska skäl var den bakomliggande faktorn. I de flesta 
kommuner saknades emellertid genomtänkta strategier för organiseringen av särskolan 
vilket i kombination med bristfälligt utbildad personal resulterar i ett rutinmässigt och 
oreflekterat arbetssätt.  
   Två forskare, som på senare år skrivit avhandlingar där elever tillhörande särskolan fått 
ge sin bild utifrån ett delaktighetsperspektiv, är Molin (2004a) och Szönyi (2005). I båda 
fallen har de elever som fått komma till tals varit placerade i särskoleklasser. Molin (2004a) 
konstaterar att särskoleeleverna många gånger saknar formell tillhörighet vid många av 
skolans arrangemang vilket leder till att segregerande mönster står sig starkt. Oftast gör 
man också som man brukat göra på skolan och därmed sker heller inga förändringar. 
Szönyi (2005) konstaterar att särskolan som skolform enligt eleverna är att betrakta som en 
lösning på tidigare delaktighetsproblem samtidigt som den ger upphov till nya 
delaktighetsproblem i förhållande till eleverna i grundskolan.  
   Den enda studie som gjorts i Sverige där individintegrerade elever är 
huvudrollsinnehavare har vid det här laget några år på nacken och förutsättningarna ser 
idag, på flera sätt, annorlunda ut. Jensen & Ohlsson (1991) har intervjuat individintegrerade 
elever från grundskolans olika stadier för att ta reda på om individintegrering leder till 
exempelvis vänskap, förståelse och acceptans samt om det råder någon form av ”social 
integrering” och inte minst hur eleverna uppfattar och skattar sig själv. Resultaten som 
framträder ger ett mycket nedslående besked angående elevernas trivsel, då flertalet av de 
tillfrågade menar att upplevelserna av skolan, skolarbetet och kamratrelationerna är klart 
negativa. Författarna konstaterar emellertid att integreringen kommit för att stanna men för 
att nå en verklig social integrering krävs en del åtgärder i form av exempelvis ekonomiska 
resurser och väl avvägd klasstorlek och klassammansättning.  



 29

Syfte och frågeställningar 
 
Som tidigare nämnts har det gjorts ett par nya studier om hur elever som undervisas i 
särskoleklasser upplever sin skolvardag ur ett delaktighetsperspektiv (se Szönyi 2005, 
Molin 2004a). Det är dock inte alla elever som tillhör särskolan som får sin undervisning 
där. Enligt Skolverket (2006) får cirka 22 % av de elever som är mottagna i grundsärskolan 
istället hela eller stora delar av sin undervisning i grundskoleklasser även om de följer 
särskolans kursplan och betygssätts därefter. De här eleverna benämns oftast som 
individuellt integrerade7 (dock ej här) och har under de senaste årens debatt kring särskolan 
sällan, eller aldrig, fått göra sina röster hörda. Den här uppsatsen syftar därför till att nå en 
ökad förståelse och kunskap kring hur elever tillhörande särskolan, som helt eller delvis är 
placerade i grundskolan, upplever sin vardag i skolan. Frågor angående särskoletillhörighet 
och självbild samt upplevelser av relationer till andra på skolan och fritiden har, liksom 
uppfattningar om kunskapsutveckling, fått särskild uppmärksamhet. För att få en så 
fullständig bild som möjligt belyses frågorna ur såväl elevernas perspektiv som ur ett 
elevperspektiv. Den distinktion som råder mellan de olika formuleringarna innebär att; 
elevernas perspektiv är detsamma som att eleverna själva ger uttryck för sina upplevelser 
och uppfattningar. Ur ett elevperspektiv är det istället andra, såsom föräldrar, skolpersonal 
och kompisar, som betraktare, som kommenterar elevernas situation utifrån hur de tror att 
eleverna uppfattar den, samt vilka bakomliggande faktorer som eventuellt spelar in.  
 
Följande specifika frågeställningar ligger till grund för undersökningen: 

• Hur uppfattas särskoletillhörigheten? 
• Vilka är elevernas och omgivningens upplevelser av bemötande, gemenskap, 

delaktighet och kamratskap i klassen? 
• Vilka situationer under skoldagen har eleverna positiva respektive negativa 

upplevelser av? 
• Hur uppfattar eleverna sig själva i relation till sina klasskamrater? 
• Hur värderar eleverna sin egen kunskapsutveckling? 
• I vilken omfattning sker undervisningen tillsammans med övriga elever i klassen?  
• På vilket sätt anpassas skolans verksamhet till elevernas förutsättningar? 
• Hur ser elevernas fritid ut och vilka eventuella relationer råder? 

 
Urval och avgränsning 
 
Den här undersökningen omfattar två pojkar mottagna i särskolan men placerade i 
grundskolan. I det initiala skedet hade jag för avsikt att följa en pojke och en flicka för att 
därigenom kunna lägga ett visst genusperspektiv på undersökningen. På grund av den 
utökande omfattning, i form av merarbete och redovisade resultat, som det skulle leda till 
blev inte fallet så. Undersökningen fokuserar vidare på grundskolans senare år. Bortsett 
från pojkarna, berörda vuxna, samt i ena fallet även klasskamrater, har en kompis till 
vardera pojke intervjuats. Tid och resurser har i det här fallet varit den begränsande faktorn. 
Då undersökningen utgörs av två fallstudier utger jag mig inte för att dra några generella 
slutsatser utifrån de resultat som framträder. Jag menar däremot att den kunskap som 
fallstudierna genererar kan vara av generellt intresse och bidra till en ökad förståelse för 
särskoleelevers upplevelser av sin skolvardag i grundskolan. 
                                                 
7 För att räknas som individuellt integrerad ska minst hälften av undervisningstiden bedrivas inom klassen 
(Skolverket 2005). 
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Relevanta begrepp och definitioner 
 
I följande kapitel diskuteras och klargörs vad som i den här undersökningen avses med de 
återkommande begrepp som är relevanta i sammanhanget. 
 
 
Normal eller avvikare? 
 
De barn och ungdomar som mottas i särskolan avviker från normen ifråga om intellektuell 
utveckling. Därmed blir särskoletillhörigheten i sig en signal om att eleverna i den här 
skolformen tillhör en avvikande grupp. 
   Vad som är normalt eller avvikande är emellertid oftast socialt och subjektivt konstruerat 
och den avvikande utses oftast som sådan av de som själva anser sig vara normala. I alla 
tider har människor haft ett behov av att jämföra sig själv och andra efter rådande normer 
och värderingar för att därefter genomföra någon form av klassificering, vilket i 
förlängningen leder till utslagning. Den franske filosofen Michael Foucault (1973) visar på 
hur man under historiens gång skilt ut oförnuft och galenskap. Foucault menade att 
förnuftet använder oförnuftet till förmån för sin egen definition. Genom att låta vissa förstå 
att de är avvikare blir undermeningen att de som inte pekas ut kan räkna sig till de normalas 
skara. Vilket i förlängningen legitimerar de normalas och samhällets förtryck av de 
onormala. 
   I en hel del av den litteratur som behandlar såväl specialpedagogik som funktionshinder 
kan man hitta definitioner av begreppet normalitet. Enligt Iglum (1999) handlar det om 
vilka olika värderingar man har. När man utgår från, vid tidpunkten, rådande värderingar 
talar man enligt Tideman (2004) om normativ normalitet. Ytterligare ett sätt att se på vad 
som är normalt är statistisk normalitet vilket innebär att man utgår i från det vanliga eller 
genomsnittliga. Slutligen presenterar Tideman den individuella eller medicinska 
normaliteten som betyder att en normal individ är den friska individen och därmed inte 
avvikande på ett sjukligt sätt. Enligt det här synsättet är någon form av behandling en 
förutsättning för att den avvikande ska bli normal. 
 
I vårt moderna samhälle är det allmänt vedertaget att människor med hög intelligens 
värderas högt. Till följd av det råder det även en form av gradering av olika funktionshinder 
där människor med intellektuella funktionshinder har lägst status, medan människor med 
fysiska funktionshinder accepteras i högre utsträckning. Andra funktionshinder såsom 
neuropsykiatriska diagnoser som exempelvis ADHD uppges ofta ge upphov till känslor 
som präglas av lättnad då det ger en förklaring till de problem som upplevs. Dessutom 
innebär den förklaringen att det utesluts att problemen beror på lägre intelligens.  
   Enligt Stiker (1999) präglas vår nutida syn på funktionshinder i det västerländska 
samhället fortfarande av budskapet i de bibliska texterna. Människor med fysiska 
funktionshinder och sociala svårigheter välkomnades av Jesus som lovade att de skulle bli 
mottagna i himlen, medan människor med psykiska eller intellektuella funktionshinder inte 
nämns, vilket enligt Stiker kan tolkas som att fysiska funktionshinder har högre status än 
psykiska och intellektuella. 
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Normaliseringsprincipen 
 
Under lång tid avskildes och segregerades funktionshindrade i vårt samhälle. 
Institutionsvård och tvångssterilisering är exempel på samhällets bemötande av 
funktionshindrade under 1900-talet. I samband med att stark kritik riktades mot den tidens 
syn på handikappade, som individuella avvikare växte normaliseringsprincipen fram. Den 
formulerades och skrevs ner av Bengt Nirje under 60-talet.  

 
”Normaliseringsprincipen innebär att personer med utvecklingsstörning bör få uppleva 
vardagsvillkor och levnadsmönster som ligger så nära samhällets gängse som möjligt eller är 
desamma som dessa” (Nirje 2003, s. 91). 
 

Enligt normaliseringsprincipen är det således inte fråga om att enskilda individer ska 
normaliseras, vilket är ett vanligt missförstånd, och därmed bli som alla andra för att få ta 
del av samhällets utbud. Nirje (2003) påpekar med eftertryck att det istället är fråga om att 
även funktionshindrade människor ska accepteras i det ”normala” samhället och därmed ha 
”samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som alla andra” (s. 152).  
   Tideman (2000) pekar emellertid på vikten av att uppmärksamma själva 
normalitetsbegreppets innebörd och samtidigt ifrågasätta om det normala alltid är det som 
bör eftersträvas. Olika utvärderingsprojekt har alla pekat i samma riktning, nämligen att det 
som var en strävan om allas rätt till ett tillgängligt samhälle, snarare segregerade människor 
ytterligare. De allra flesta sådana försök har nämligen lett till integrering i fysisk 
bemärkelse, medan upplevelser av gemenskap och delaktighet har fått stryka på foten. 
Därför menar Tideman (2000) att; 

 
”Normalisering kan kritiseras för att okritiskt hylla det vanliga livet eftersom det vanliga, 
genomsnittliga livet som utgångspunkt för normalisering inte är oproblematiskt” (s. 62). 

 
 
Stigmatiserade individers identitetsskapande  
 
I alla samhällen upprättas emellertid normer för vilka människor som är att betrakta som 
normala och som därmed ska få tillgång till den nödvändiga samhällsgemenskapen. De 
människor som stämplas eller stöts ut på grund av avvikande egenskaper, vilka exempelvis 
kan utgöras av ett funktionshinder är att betrakta som stigmatiserade. Goffman har i sin bok 
”Stigma” (1972) gjort en analys av hur människors självbild och livsroller påverkas av 
andras nedvärderande föreställningar. Goffman menar att de människor som inte kan leva 
upp till, de av samhället upprättade, normer riskerar att definieras som inte riktigt riktiga 
människor av andra. Den definitionen formar i förlängningen den stigmatiserades identitet, 
varför Goffman menar att stigmat är ett identitetshot. I sin analys diskuterar Goffman 
främst hur den stigmatiserade på olika sätt kan hantera det identitetshotet. Han menar att 
det i sammanhanget är viktigt att klargöra att vissa egenskaper kan verka stigmatiserande 
på en del individer medan samma egenskaper utgör en förutsättning för en grupptillhörighet 
för andra individer. Vid möten mellan ”normala” och stigmatiserade individer finns en risk 
för att mötet kompliceras av de attityder som de ”normala” uppvisar.  
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De reaktioner som de ”normala” ger uttryck för, vilka många gånger är välmenande, 
riskerar att mynna ut i diskriminerande åtgärder. Som en följd av de uppvisade attityderna 
intar de stigmatiserade olika förhållningssätt till såväl sig själv som andra. Medan en del 
väljer att mer eller mindre hålla sig undan intar andra en mera framåt ”gåpåaranda”. Oavsett 
vilket är det inte ovanligt att situationen som uppstår upplevs som svår eller rentav pinsam 
och därmed riskerar den naturliga interaktionen att utebli för att istället ersättas av en 
oförankrad sådan. Hur en individ förhåller sig till sitt stigma är också beroende av om det är 
synligt med blotta ögat och därmed direkt uppenbart för andra individer eller om det inte är 
märkbart för omgivningen. En del individer som bär på ett stigma med låg visibilitet, intar 
ett ambivalent förhållningssätt till sitt stigma genom att pendla mellan undanhållande och 
öppenhet. De individer som väljer att försöka undanhålla sitt stigma för omgivningen lever 
många gånger i en rädsla över att bli upptäckta eller avslöjade. Ytterligare sätt att hantera 
sin situation på är genom att försöka korrigera orsaken till sitt tillkortakommande eller söka 
övervinna sitt stigma genom att klara av sådant som i regel anses vara uteslutet för en 
individ med just detta handikapp. Andra individer väljer att inta en attityd som 
karaktäriseras av att de spelar ut hela sitt register i förhållande till andra och därmed tar på 
sig någon form av clownroll. Stigmatiserade individer måste på något sätt förhålla sig både 
till de ”normala” och människor inom den egna gruppen. Individer inom den egna gruppen 
kan fungera antingen som viktiga stöttepelare vid identitetsskapandet då de bär på liknande 
erfarenheter eller som mätstickor då det inom gruppen oftast går att hitta någon som har ett 
”värre stigma” och som den stigmatiserade individen i sin tur kan peka ut som en sann 
avvikare (Goffman 1972).  
 
 
Integrering eller placering? 
 
Tanken på att integrera och därmed sträva efter bland annat en sammanhållen skola är 
egentligen inget nytt påfund. Redan vid förra sekelskiftet debatterades möjligheterna kring 
en gemensam skola i de lägre stadierna. De som var tveksamma till hela idén ifrågasatte om 
det överhuvudtaget var möjligt att låta de mer privilegierade barnen gå i samma skola som 
övriga barn utan att riskera den framtida samhällsutvecklingen, vilket befarades bli 
resultatet av en för dålig kunskapsutveckling. Efter försöksverksamhet med enhetsskola där 
skolplikten successivt ökade fick vi slutligen nioårig skolplikt (Emanuelsson 2004).  
   Begreppet integrering är dock relativt nytt i sammanhanget och det var egentligen inte 
förrän i slutet av 1960-talet, i samband med att normaliseringsprincipen fick genomslag i 
samhället, som integreringsbegreppet blev allmänt vedertaget. Nirjes (2003) 
sammanfattande definition av begreppet integration, vilket är nära förbundet med 
normaliseringsprincipen, är; 
  

”Integration – att kunna och att få vara sig själv bland andra 
- att ha normala livsvillkor – att vara jämlik” (s. 126). 

 
Söder (1979) konstaterar att den bristande enighet som rått beträffande begreppet 
integrering, många gånger har lett till att olika författare har försökt precisera innebörden 
genom att urskilja olika integreringsformer. Söder själv urskiljer fyra olika former av 
integrering som han funnit vara användbara i sin forskning, som berör integreringen av 
särskolan i grundskolan.  
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Fysisk integrering innebär ett närmande, geografiskt sett, mellan människor med 
utvecklingsstörning och andra människor, vilket således leder till att det fysiska avståndet 
minskas. Fysisk integrering av särskolan i grundskolan är därmed en fråga om placeringen 
av särskolans undervisningslokaler i förhållande till övriga skolan. 
   Funktionell integrering ska ses i betydelsen av den möjlighet som ges till att utnyttja 
samma resurser. Resursutnyttjandet kan emellertid vara av olika slag, varför Söder skiljer 
på samutnyttjande, samtidigt utnyttjande och samverkan. Med samutnyttjande menas att 
särskolan och grundskolan utnyttjar samma resurser eller anordningar men vid olika 
tillfällen. Samtidigt utnyttjande innebär däremot att resursutnyttjandet sker vid samma 
tidpunkt, exempelvis utnyttjas matsalen samtidigt och man har gemensamma raster. En 
särskiljd form av samtidigt utnyttjande utgörs av den form av funktionell integrering som 
avser aktiviteter eller situationer som är planerade i förväg och benämns som samverkan.  
   Social integrering betyder att det sociala avståndet mellan människor med 
utvecklingsstörning och andra människor reduceras. För att räknas som socialt integrerad 
krävs en spontan och regelbunden kontakt mellan utvecklingsstörda och icke 
utvecklingsstörda där det råder en gruppgemenskap, där alla som ingår i gemenskapen 
upplevs, av såväl sig själv som av andra, som en naturlig del av gemenskapen. 
   Samhällelig integrering gäller de rättigheter som främst vuxna utvecklingsstörda 
samhällsmedborgare omfattas av, i form av möjligheter att uttrycka sig och påverka sin 
livssituation, samt att ha tillgång till samma resurser som andra och att delta i samhällets 
produktionsprocess. 
 
Begreppet integrering har använts flitigt inom bland annat skolans värld under de senaste 
decennierna. Oftast i den mening att elever i behov att stöd integreras i den ”normala” 
elevgruppen.  
   Haug (1998) menar att man bör skilja på segregerande integrering och inkluderande 
integrering. Med det förstnämnda avses en form av integrering då eleven förväntas anpassa 
sig efter rådande omständigheter. Då det inte är möjligt särskiljs eleven från övriga i 
elevgruppen för att undervisas enskilt för att om möjligt sedan återföras till gemenskapen. 

 
”Uppfattningen om vad som skapar elevernas behov av särskilt stöd domineras av 
individpatologi. Det är individen det är något fel på när eleven har svårt att fungera i förskola 
eller skola. Barnet måste anpassa sig till institutionen, och klarar inte barnet det är det barnet 
som ska behandlas. Idealet borde vara det omvända, att institutionen är till för barnet, och att 
institutionen måste utformas så att den passar för alla som ska vara där” (Haug 2000, s. 29). 
 

Med inkluderande integrering accepterar man de naturliga skillnader som finns mellan 
barnen. Det krävs då att undervisningen är individuellt tillrättalagd inom klassrummet 
vilket innebär att alla elever och skolan i princip blir likvärdiga inför varandra (Haug, 
1998)8. 
   När man talar om integrering i betydelsen av enskilda elever i behov av stöd som 
integreras i så kallade ”vanliga” klasser kan begreppet uppfattas som missvisande. Enligt 
Rosenqvist (1996) är benämningen helt irrelevant i sammanhanget eftersom knappast 
någon behöver integreras om det inte först förekommer segregering. Emanuelsson (2004) 
går ytterligare ett steg längre då han menar att benämningen inte bara är irrelevant utan 
dessutom kan ha en motverkande effekt.  

                                                 
8 Haugs olika former av integrering kan även sättas i samband med de olika synsätt som präglar det 
specialpedagogiska området, se i kapitlet ”Definition av handikapp” sidan 36. 
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”Sett i relation till vad som eftersträvas – reell integrering – blir beteckningen ”individual-
integrerad” inte bara meningslöst, utan vad värre är, något som riskerar att direkt motverka 
sitt syfte. Beteckningen integrerad om en eller några individer i en grupp är snarast tecken på 
deras avskilda eller isolerade situation genom att den utpekar någon som avvikande från den 
vanliga normen” (Emanuelsson 2004, s. 108). 

 
Emanuelsson (2004) menar vidare att om en enskild elev placerats i en ”vanlig klass” är det 
fråga om just en placering.  
   Kritiken mot att använda begreppet integrering då det gäller enskilda elever, som i det här 
fallet tillhör särskolan, har i den här undersökningen anammats. Det har lett till att eleverna 
som tillhör särskolan och som omfattas i den här uppsatsen istället omnämns som 
grundskoleplacerade särskoleelever.  
 
 
Inkludering  
 
Den integreringssträvan som funnits, inte bara i skolan, utan i hela samhället har trots den 
ursprungliga definitionen om;  

 
”en sammanhållen gemenskap av sinsemellan olika individer utan att våld görs på deras 
individuella karaktäristika och förutsättningar” (Emanuelsson 2004, s. 103) 
 

lett till en fokusering på integrering i fysisk bemärkelse. Då människor integreras i 
samhället eller inom skolans värld utan att det sker någon social integrering leder det 
istället till att upplevelserna präglas av utanförskap, detta eftersom känslor av att inte vara 
accepterad eller tillräcklig dominerar.  
   Då ett begrepp används felaktigt, blir slitet eller går från neutralt till värdeladdat söker 
man oftast efter nya begrepp att ersätta det gamla med. Enligt Rosenqvist (2001) är det väl 
motiverat att byta ut just begreppsparet integrering/integrerad mot inklusion/inkluderad. 
Anledningen till det är att det uppstått en oklarhet kring den egentliga betydelsen av 
integrering då man talar om integreringssituationer eller integrerade personer då det i 
egentlig mening endast är fråga om placeringar. När man talar om inklusion menas, till 
skillnad från integration, att alla omfattas från början. Vidare krävs det att skolan anpassar 
sig efter elevernas förmågor. Det är också viktigt att understryka att inkludering kräver 
upplevelser av gemenskap och delaktighet (Gustavsson 2004).  
 
 
”En skola för alla” – en fråga om delaktighet 

 
”Den svenska utbildningspolitiken har ända sedan decennier vilat på en tydlig ambition att 
skapa ”en skola för alla” där varje elev har rätt till en likvärdig utbildning och från vilken så 
få elever som möjligt segregeras. Skolan ska arbeta för att varje elev är delaktig och har 
inflytande över sin skolgång. Enligt målen för skolan ska verksamheten utformas så att 
undervisningen anpassas för varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket 2002b, s. 56). 
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Liknande tankegångar kan spåras långt tillbaka i tiden, men själva uttrycket om ”en skola 
för alla” myntades av 1946 års skolkommission (Emanuelsson 1997). Även i Lgr 69 möter 
man det numera klassiska uttrycket. Inledningsvis användes begreppet i betydelsen av allas 
rätt till skola och utbildning. Idag är den rätten en självklarhet och därmed ses inte 
begreppet längre som ett uttryck för det. Det är snarare en fråga om elevernas rätt till att bli 
sedda och bemötta på ett, för dem, optimalt sätt där utrymme ges för elevers olikheter inom 
ramen för en gemensam skola.  
   Enligt Emanuelsson (1997) är en förutsättning för att skolan ska utvecklas och därmed ha 
en utvecklande effekt på samhället att alla vistas i en gemensam skola. Trots de många 
årens klart uttalade vision kritiseras skolan emellertid för att inte leva upp till sina 
intentioner om allas rätt till delaktighet. Haug (1998) menar att det ur ett elevperspektiv är 
fråga om att varje elev måste ”uppleva skolan som sin” (s. 13). För att det ska vara möjligt 
påpekar Szönyi (2005) att en grundläggande förutsättning är att eleverna räknas också av 
andra som en del av skolan, vilket hon menar är långt ifrån någon självklarhet, framförallt 
för elever som är inskrivna i särskolan. Tideman (2000) menar att särskolan som egen 
skolform har en motsatt inverkan eftersom två olika skolformer inte främjar ”en skola för 
alla” utan snarare har en segregerande effekt.  
 
 
Definition av delaktighet 
 
Kring begreppet delaktighet råder det dock en viss oklarhet beroende på skilda definitioner. 
Enligt Svenska akademins ordlista (1998) betyder delaktighet; ta del i något, vilket 
exempelvis kan utgöras av en social gemenskap, en aktivitet eller en uppgift. En viktig 
aspekt i att ta del av något är den tillhörighetskänsla som deltagandet ger upphov till.  
   Man måste emellertid ha med i beräkningarna att delaktighet kan ses ur såväl ett objektivt 
som subjektivt perspektiv. Därmed kan ett passivt deltagande, där den subjektiva 
upplevelsen präglas av att känna sig accepterad, samtidigt upplevas som ett utanförskap ur 
ett objektivt perspektiv (Gustavsson 2004).  
   Molin (2004b) uppmärksammar problemet med att det råder skilda definitioner av 
begreppet, varför han föreslår en generell definition av begreppet. Molin betonar att såväl 
individrelaterade aspekter, såsom vilja och förmåga till delaktighet, som 
omgivningsrelaterade aspekter, i form av tillfälle och tillgänglighet, måste uppfyllas. Molin 
menar därför att delaktighet bör; 
 

”…beskrivas som ett samspel mellan individen och dennes sociala och fysiska omgivning” 
(ibid. s. 79). 
 

För att undvika problem som kan uppstå vid en alltför snäv eller allmän formulering krävs 
det vidare att ytterligheterna definieras. Genom att definiera maximal och minimal 
delaktighet ringas utsträckningen av delaktighet in. 

 
”A är minimalt delaktig i ett sammanhang S, om och bara om: minst en form av delaktighet 
föreligger. 
A är maximalt delaktig i ett sammanhang S, om och bara om: interna och externa 
förutsättningar för delaktighet föreligger; både subjektiva och objektiva dimensioner av 
delaktighet uppnås; det finns en interaktion mellan individ och omgivning” (ibid. s. 79). 
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Utifrån det teoretiska perspektiv som jag grundar den här undersökningen på har 
interaktionen mellan individ och omgivning en avgörande betydelse, varför delaktighet i 
betydelsen av samspel och tillhörighet, utifrån individ- och omgivningsrelaterade faktorer, 
är av yttersta relevans i sammanhanget. 
 
 
Definition av handikapp 
 
I den begreppsanalys som ligger till grund för den generella definition som Molin (2004a, 
b) föreslår tar han sin utgångspunkt i WHO:s klassifikationssystem International 
Classification of Functioning, Disability and Health, (ICF). Syftet med ICF, som antogs 
2001, är generellt sett att fungera som en internationell och standardiserad struktur till hjälp 
för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. Det gemensamma språk som ICF bidrar 
med ökar möjligheterna till en förbättrad kommunikation mellan olika användare. Ett av 
ICF:s mer specifika syften är att fungera som ett instrument för att utröna huruvida det 
råder delaktighetsinskränkningar inom olika livsdomäner. Molin kritiserar emellertid den 
bristfälliga vägledning som ges för att förstå innebörden av delaktighetsbegreppet som 
definieras som ”… en persons engagemang i en livssituation. Delaktighet representerar det 
sociala perspektivet av funktionstillstånd” (Molin 2004a, s. 50). Molin menar att det som 
avses med delaktighet enligt ICF fokuserar på ett individperspektiv. Han jämför den 
definitionen med vad som avses enligt FN:s standardregler och konstaterar att fokus enligt 
reglerna istället ligger på ett medborgarperspektiv som kräver en tillgänglig miljö för att 
delaktighet skall uppnås. Den definitionen stämmer väl överens med den svenska 
definitionen av handikapp som domineras av en miljörelativ tolkning. Enligt den svenska 
tolkningen, som växte fram under 1960-talet, ses handikapp som ett komplext begrepp som 
är relaterat till såväl individen som situationen och miljön, där betoningen ligger på de 
hinder som skapas i samhället (Holme 1999). 
   Relevant för diskussionen är också de skilda perspektiv som behandlar inställningen till 
elevers svårigheter i skolan samt hur de svårigheterna på bästa sätt ska motverkas. Enligt 
det relationella synsättet, som är förbundet med en miljörelativ handikappsyn, uppstår 
elevens problem i relation till den undervisning som bedrivs i våra skolor. Med 
utgångspunkt från det här synsättet talas det om elever i svårigheter. Det andra perspektivet, 
vilket omnämns som det kategoriska synsättet kan istället kopplas samman med en 
medicinsk handikappsyn, vilket innebär att det är eleven som anses vara bärare av 
problemen. Eleven anses ha en defekt eller avvikelse och därmed är det eleven som ska 
behandlas. När det talas om eleverna ur det här perspektivet uttrycks det oftast som elever 
med svårigheter (Emanuelsson I Persson B & Rosenqvist J, 2001).  
   När man som jag utgår ifrån att det ständigt pågående samspelet mellan individ och 
omgivning spelar roll krävs en miljö som underlättar och stimulerar det samspelet. Om så 
inte sker är de eventuella svårigheter som uppstår att betrakta som, till stor del, ett resultat 
av bristande miljöanpassning. 
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Sammanfattning 
 
Vad som är normalt eller avvikande är oftast subjektivt konstruerat utifrån de värderingar 
som råder vid tidpunkten. Allmänt vedertaget är att människor med hög intelligens värderas 
högt medan människor med intellektuella funktionshinder har lägst status. Under lång tid 
har också funktionshindrade avskiljts och segregerats, men under 1960-talet riktades kritik 
mot den tidens syn på handikappade och ur den kritiken växte normaliseringsprincipen 
fram. Enligt Nirje (2003), som var den som formulerade och skrev ner 
normaliseringsprincipen under 1960-talet innebär det att människor med funktionshinder 
ska accepteras på egna villkor i samhället och ges tillgång till samma rättigheter och 
möjligheter men också skyldigheter. Enligt Goffman (1972) innebär ”normala” människors 
nedvärderande föreställningar ett hot i identitetsskapandet för de människor som stämplats 
som avvikare, det vill säga s.k. stigmatiserade människor. Begreppet integration är nära 
förbundet med normaliseringsprincipen och innebär enligt Nirje (2003) att få vara sig själv 
och jämlik med andra under normala livsvillkor. Söder (1979) urskiljer fyra olika 
integreringsformer; fysisk integrering, funktionell integrering, social integrering och 
samhällelig integrering. Den vanligast förekommande formen är fysisk integrering som 
innebär ett geografiskt närmande. I skolans värld används begreppet integrering oftast i den 
mening att elever i behov av stöd integreras i den ”normala” elevgruppen. Haug (1998) 
skiljer i det här sammanhanget på segregerande och inkluderande integrering. Det har 
riktats en del kritik mot att använda begreppet integrering i betydelsen av att elever i behov 
av stöd integreras i så kallade ”vanliga” klasser, vilket jag har anammat och därmed 
omnämns de elever som omfattas i den här undersökningen som grundskoleplacerade 
särskoleelever. På grund av den begreppsförvirring som råder kring integreringsbegreppet 
är det enligt Rosenqvist (2001) väl motiverat att byta ut begreppet mot inkludering. Med 
inkludering menas dessutom att alla omfattas från början och dessutom förutsätter det 
upplevelser av gemenskap och delaktighet. Sedan långt tillbaka i tiden kan tankar om 
delaktighet utifrån ”en skola för alla” spåras, vilket innebär att det ska ges utrymme för 
elevers olikheter inom ramen för en gemensam skola. Kring delaktighetsbegreppet har det 
emellertid rått en del oklarheter men enligt Molin (2004b) bör det beskrivas som ett 
samspel mellan individen och omgivningen där även ytterligheterna, minimal och maximal 
delaktighet bör definieras. Den svenska definitionen av handikapp domineras av en 
miljörelativ tolkning där handikapp, liksom delaktighet, ses som ett komplext begrepp som 
är relaterat till såväl individen som miljön men med en betoning på de, i samhället, rådande 
hindren.  
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Metod 
 
I detta kapitel presenteras de metodval som gjorts. Inledningsvis diskuteras fallstudier som 
begrepp och metod, därefter redogörs för urvalet som gjorts samt tillvägagångssättet vid 
observationer, intervjuer och den efterföljande analysen. Avslutningsvis diskuteras 
undersökningens validitet och de etiska ställningstaganden som jag ställts inför. 
 
 
Fallstudier 
 
Uppsatsens empiriska del består av två fallstudier. Det valet motiverades av att uppsatsen 
syftar till att nå en ökad kunskap och förståelse av grundskoleplacerade särskoleelevers 
upplevelser av sin skolvardag. Då uppsatsen fokuserar på människors upplevelser är en 
kvalitativ forskningsansats inte bara ett naturligt val utan snarast en förutsättning för 
undersökningens genomförande. Enligt Merriam (1994) är anledningen till att forskare 
väljer att fokusera på kvalitativa fallstudier ett intresse för att komma till insikt, upptäcka 
och tolka en viss företeelse.  
   Att det kom att bli två fallstudier var emellertid inte förutbestämt utan snarare en 
konsekvens av praktiska omständigheter. I det inledande skedet hade jag för avsikt att följa 
en pojke och en flicka tillhörande särskolan med placering i grundskolans senare år, på 
samma skola. Det visade sig dock finnas ett begränsat antal elever, som uppfyllde 
kriterierna för att ingå i den här undersökningen i den aktuella kommunen. Därför kom 
undersökningen istället att genomföras på två skilda skolor.  
   Enligt Ringsby Jansson (2002) är begreppet fall eller case svårt att beskriva på ett 
entydigt sätt då begreppet ges varierande innebörder i olika sammanhang. Olika forskare 
ger därför något olika förslag till definition av fallstudiebegreppet. Enligt Wilson (1979, s. 
448, I Merriam 1994) är en fallstudie en process där man;  

 
”strävar efter att beskriva och analysera en viss enhet i kvalitativa, komplexa och 
helhetsinriktade termer ofta kontinuerligt under en viss tidsperiod” (Wilson I Merriam 1994, 
s. 25). 

 
Utmärkande för kvalitativt inriktade fallstudier är egenskaper som att de är partikularistiska 
det vill säga att de fokuserar på en särskild företeelse, situation eller person. Vidare är 
slutprodukten deskriptiv vilket innebär att beskrivningen av den studerade företeelsen är tät 
och omfattande. Ytterligare en egenskap hos en fallstudie är att den är heuristisk det vill 
säga att den ökar läsarens förståelse för den aktuella företeelsen. Slutligen är fallstudier 
induktiva till sin karaktär vilket betyder att hypoteser och begrepp uppstår utifrån den 
insamlade informationen som tar sin utgångspunkt i företeelsens kontextuella ram 
(Merriam 1994).  
 
 
Urval 
 
Undersökningen har skett i en större sydsvensk kommun. Arbetet med att komma i kontakt 
med relevanta skolor inleddes genom kontakt med rektorer på olika skolor. Via det här 
tillvägagångssättet fick jag kontakt med en skola där skolledning, klassföreståndare, berörd 
elev och föräldrar var samstämmigt positiva till att delta i undersökningen.  
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På skolan fanns ytterligare ett antal grundskoleplacerade särskoleelever som alla tillhörde 
grundskolans lägre stadier varför de valdes bort. För att få en överblick av kommunens 
samtliga särskoleelever som hade sin placering i grundskolans senare år kontaktades istället 
kommunens särskolesamordnare. Då eleven på skola 1 var en pojke var jag i första hand 
intresserad av att komma i kontakt med en skola där en flicka var placerad. Det visade sig 
att det endast fanns på en skola i kommunen. Den skolan var emellertid under nedläggning 
och eleverna var på väg att slussas över till andra skolor varför det alternativet uteslöts. I 
kommunen fanns däremot en skola där en hel grupp elever tillhörande särskolan, bestående 
av tre flickor och fyra pojkar, hade sin placering i en grundskoleklass. Delar av 
undervisningen skedde i grundskoleklassen medan de tillbringade resterande tid i den lilla 
gruppen. Efter en del övervägande beslutade jag att ta kontakt med denna skola. Liksom vid 
kontakten med skola 1 möttes jag av genomgående positiva reaktioner. 
   Fördelen med att välja olika fall i en undersökning är att möjligheterna för att skapa olika 
infallsvinklar ökar. Ringsby Jansson (2002) har i sin studie om vardagslivet i 
boendeenheter för personer med utvecklingsstörning valt tre olika typer av bostadsområden 
för att öka möjligheterna till att se vilka likheter och kontraster som kan urskiljas. I den här 
undersökningen har valet av olika skolor snarare varit en konsekvens av det bristande 
antalet elever tillhörande särskolan som har sina placeringar i en grundskoleklass. Vid valet 
av skola 2 fanns det olika alternativ att ta ställning till. Att det blev just den här skolan 
berodde på ett flertal faktorer, men framförallt berodde det på att det var den skola som 
skilde sig mest från den skolan där jag redan etablerat kontakt. Skola 1 är en normalstor 
kommunal skola där den aktuella eleven har sin placering i en åk. 7 klass. Skola 2 är en 
liten friskola där en hel grupp elever tillhörande särskolan har sin placering i en åk. 9 klass. 
   Enligt Kvale (1997) som, med referens till Schofield och Donmoyer, diskuterar olika 
utgångspunkter vid valet av fall kan forskaren välja att utgå från; det vanliga eller typiska 
för situationen eller det som kanske kommer att bli vanligt med tiden. Ytterligare 
utgångspunkter kan vara att försöka lokalisera särskilt lyckade exempel eller slutligen 
identifiera variationerna av det fenomen som studeras. Utifrån syftet med den här 
undersökningen skulle samtliga utgångspunkter kunna vara motiverade vid valet av fall. Jag 
har emellertid valt att utgå ifrån en variation av fenomenet för att på så sätt nå en ökad 
kunskap och djupare förståelse av elevers olika upplevelser av sin skolvardag. 
 
 
Introduktion och genomförande 
 
Efter att en första kontakt etablerats tillfrågades och informerades övriga berörda parter 
såsom föräldrar, elever, skolledning och kolleger, genom klassföreståndaren. Efter telefon- 
och mailkontakt med respektive klassföreståndare skickades ett informationsbrev som 
sedan vidarebefordrades till berörda parter. Efter att föräldrarna till eleverna gett sitt 
samtycke via klassföreståndaren kontaktade jag dem per telefon för att ge ytterligare 
information och svara på eventuella frågor. I samband med enskilda möten där uppsatsens 
syfte och genomförande tydliggjordes fick också föräldrarna, till de två elever som 
uppsatsen i huvudsak handlar om, skriva under att de tagit del av informationen samt att de 
när som helst kunde avbryta deltagandet om så önskades9.  

                                                 
9  Se bilaga 1. 
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Informerat samtycke diskuteras av Kvale (1997) som menar att den information som ges till 
undersökningspersonerna bör innehålla information om undersökningens syfte, upplägg 
samt risker och fördelar med att delta i undersökningen. Ytterligare frågor som forskaren 
måste ta ställning till är vilka personer som ska ge sitt samtycke samt hur mycket 
information som ska ges. Då eleverna i den här undersökningen inte är myndiga gjorde jag 
bedömningen att det inte räckte med elevernas samtycke varför även föräldrarna fick ge 
sitt.  
   Då samtliga parter var positivt inställda till att delta i undersökningen tillstötte inga 
direkta komplikationer vid introducerandet. I skola 1 föregicks emellertid introduktionen av 
en diskussion med klassföreståndare och elevens föräldrar då övriga elever i klassen var 
ovetande om elevens särskoletillhörighet. Situationen innebar att jag inför övriga elever i 
klassen inte kunde vara helt öppen med mina intentioner. I samråd med föräldrarna och 
klassföreståndaren gavs därför en något omarbetad version av anledningen till min närvaro 
i klassen. Eleverna informerades istället om att jag gjorde en undersökning om hur det är att 
gå på högstadiet och vilket extra stöd som finns att tillgå inom klassen eller enskilt för de 
som behöver det. Den förklaringen ifrågasattes inte av någon utan ledde snarare till att ett 
flertal elever visade intresse för att få säga sin mening om skolan, undervisningen och 
klassen. Det går inte att bortse ifrån att det tidvis ledde till att det blev svårare för mig att 
följa den elev som jag var där för eftersom andra elever sökte min uppmärksamhet. Det i 
kombination med att jag blev tvungen att inta en allmän hållning för att inte den enskilda 
eleven skulle känna sig utpekad, även om han visste att jag var där för hans skull, gjorde att 
jag inte kunde följa honom vid exempelvis alla rasttillfällen. Fördelen var att jag fick 
tillfälle att föra informella samtal med olika elever kring klassgemenskapen i allmänhet. 
   I skola 2 rådde total öppenhet vid informerandet kring undersökningens syfte, då eleverna 
i den lilla gruppen var väl medvetna om sin särskoletillhörighet. I den stora gruppen 
informerades eleverna efterhand som jag varit närvarande i den lilla gruppen vid ett par 
tillfällen och min närvaro hade väckt grundskoleelevernas nyfikenhet. Trots att övriga 
elever kände till syftet med att jag var där ville de vid samtal ”passa på” att ge sin bild av 
skolan i allmänhet och skolledningen i synnerhet. 
   När eleverna på båda skolorna informerades om anledningen till att jag var där betonades 
mitt intresse av att ta del av deras erfarenheter, uppfattningar och upplevelser av sin 
skolvardag. Eleverna informerades om att den färdiga uppsatsen, vilken jämfördes med att 
skriva en bok, skulle komma att handla om dem i huvudsak. Samtidigt betonades också 
frivilligheten i att delta i undersökningen. Att eleverna bara behövde besvara de frågor som 
de själva ville eller avstå helt om så önskades var något som upprepades vid ett flertal 
tillfällen. Eleverna informerades vidare om att deras och skolans namn skulle ändras i den 
färdiga uppsatsen. Den delen av informationen ledde emellertid till ifrågasättande av en del 
elever som inte alls ville vara anonyma. Andra elever kom med förslag på vad de ville bli 
kallade istället för sina egna namn. Samtliga elever var för övrigt positivt inställda och 
uppvisade ett beteende som tydde på att de kände sig förväntansfulla och inte minst 
betydelsefulla. 
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Vid sju respektive åtta tillfällen fördelat på fyra veckor på respektive skola deltog jag i 
elevernas skoldagar under såväl lektioner som raster. Förutom observationerna 
genomfördes också elva intervjuer med elever, lärare, assistent och föräldrar10. Informella 
samtal, med framförallt elever men också lärare, gjordes löpande under de aktuella 
veckorna. 
 
 
Deltagande observation 
 
I kvalitativa studier kan observationer vara av stort värde då forskaren ges nära tillträde till 
de situationer eller fenomen som studeras (Svensson & Starrin 1996). För mig innebar det 
att jag fick tillträde till elevernas olika arenor i skolan. I förlängningen gav det mig 
upplevelser och erfarenheter som fungerade som utgångspunkt vid de intervjuer och samtal 
jag hade med elever, lärare och föräldrar. Vid de allra flesta observationstillfällena intog jag 
en observatörsroll som präglades av hög delaktighet. Det innebar att jag cirkulerade i 
klasserna då de arbetade enskilt och hjälpte även de elever som bad om min hjälp. På så sätt 
blev min närvaro så lite märkbar som möjligt vilket också var min strävan. Vid de tillfällen 
då jag valde att inta en passiv roll där jag antecknade händelserna i klassrummet skapades 
en viss oro i klasserna, vilken till stor del präglades av nyfikenhet men även av en viss 
osäkerhet. På skola 1 hände det att mitt antecknande hade en lugnande effekt på klassen och 
det blev uppenbart att elevernas agerande påverkades minst då de kände sig så lite iakttagna 
som möjligt. På skola 2 gjordes inga anteckningar under de lektionstillfällena då eleverna 
var i den lilla gruppen. Det valet gjordes utifrån att de var så få elever i den gruppen att min 
närvaro var tillräckligt uppenbar utan att eleverna skulle störas av funderingar kring vad det 
var jag skrev. Vid samtliga observationstillfällen har anteckningar gjorts i direkt anslutning 
till besöken. Vid de tillfällen då speciella händelser eller uttalanden har fångat min 
uppmärksamhet har jag gått undan för att skriva ner det direkt för att försäkra mig om att 
inga detaljer ska falla i glömska. På båda skolorna har de första två observationstillfällena 
varit präglade av en öppenhet inför allt som skett. De observationerna har av naturliga skäl 
gett upphov till funderingar över vissa fenomen och därmed lett vidare till mer fokuserade 
observationer. 
   Rollen som observatör är en komplex roll som inte alltid är lätt för eleverna att förstå 
innebörden av. För mig komplicerades den rollen ytterligare av min egentliga yrkesroll som 
lärare. När eleverna fick klart för sig att jag ”egentligen” var lärare innebar det en 
försvårande omständighet då elevernas osäkerhet över min roll ökade vilket till en början 
också påverkade deras förhållningssätt till mig. Trots det positiva bemötandet och den 
välkomnande atmosfären tyckte jag mig ändå kunna skönja en viss misstänksamhet i det 
inledande skedet. Den känslan fick jag framförallt på skola 2, där det emellertid inte går att 
bortse ifrån att misstänksamheten mot nya bekantskaper kan vara en del av funktionshindret 
för en del elever. 
 
 
 

                                                 
10 Se vidare i kapitlet ”Kvalitativ intervju” på sidan 43. 
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Under mina besök på skolorna har jag varit noga med att markera min roll som nyfiken 
observatör. Även de elever som i det initiala skedet upplevde en osäkerhet inför min 
närvaro blev snabbt införstådda med att jag inte var en av lärarna. Det blev tydligt genom 
att jag exempelvis inte hade tillträde till de utrymmen som lärare normalt sett har. Liksom 
eleverna fick jag be om att bli insläppt i låsta utrymmen och inför lektionerna väntade jag 
på lärarna i sällskap med eleverna. Även raster och matsituationer tillbringade jag i 
elevernas sällskap. Eleverna lärde sig snabbt vilka dagar som jag skulle komma och 
ifrågasatte omedelbart förändringar i planeringen. På skola 2 möttes jag nästan varje 
morgon av Marie som satt utanför entrén i alla väder och väntade troget. Med glimten i 
ögat kommenterade hon min ankomst; 
 
 ”- Jaså du kommer nu din svikare, vet du vad som hände igår när du inte var här? 

- Nej ingen aning, berätta. 
- Nej du får gissa” (Fältanteckning Oskars skola 2006-11-29, s. 4). 

 
På så sätt signalerade hon att det faktiskt hände saker på skolan även när jag inte var där 
och om jag ville veta vad som försiggick fick jag faktiskt se till att vara där. Vidare tolkade 
jag hennes kommentarer som att hon förstått att jag intresserade mig för vad som hände på 
skolan och hur eleverna upplevde de händelserna. Däremot så berättades det sällan om vad 
lektionerna handlat om. 
 
 
Kvalitativ intervju 
 
Enligt Kvale (1997) har den kvalitativa forskningsintervjun ibland avfärdats som 
vetenskaplig metod. Kvale menar dock att intervjuns vetenskapliga status är beroende av 
vilken definition av vetenskaplighet man använder. Han ansluter sig till den breda 
definition av vetenskap som lyder; ”den metodiska produktionen av ny och systematisk 
kunskap” (Kvale 1997, s. 61). Han menar vidare att de som förkastar kvalitativ forskning 
som ovetenskaplig har en snäv vetenskapssyn där man inte ser att vetenskap kan vara 
föremål för en ständig diskussion och klarläggning. 
   Inom kvalitativ forskning är just intervjun den vanligast förekommande metoden. Det kan 
ha sin förklaring i att det krävs någon form av kommunikation för att ta del av andra 
människors uppfattningar och därmed har samtalet en självskriven roll (Kvale 1997).  
   Den öppenhet som förhoppningsvis råder vid ett intervjutillfälle är oslagbar i förhållande 
till exempelvis enkäter då man följer en standardiserad mall där det vanligtvis finns angivna 
svarsalternativ. Vid en kvalitativ intervju används oftast inte något standardiserat 
frågeformulär, eftersom det normalt sett ska ske så lite styrning som möjligt från forskarens 
sida. Man använder sig dock av en intervjumanual där de olika områden som man är 
intresserad av att studera täcks. Den manualen behöver inte följas till punkt och pricka och 
frågorna behöver inte ställas i samma ordningsföljd, däremot är det av stor vikt att hänsyn 
tas till nya idéer eller infallsvinklar som kan dyka upp under intervjuns gång (Holme & 
Solvang 1997, Kvale 1997). För att bli en god intervjuare krävs en god förmåga att 
samspela med andra människor samt en hög grad av kunnighet inom det område som 
studeras.  
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Dessutom ger övning färdighet liksom inom många andra områden. Det som framförallt 
behöver övas upp är konsten att samtala och vara allmänt lyhörd. Det är också viktigt att 
intervjuaren har förmåga att följa upp intervjusvaren och bistå den intervjuade för att på så 
sätt hålla samtalet vid liv och därigenom fokusera på det som är ändamålsenligt för såväl 
situationen som syftet med undersökningen (Kvale 1997).  
   Då deltagarna i den här undersökningen har olika roller har jag utgått ifrån fem olika 
intervjuguider11 vilka har legat till grund för de olika intervjuerna. Under intervjuerna, som 
tagit mellan 30 och 95 minuter, har respektive intervjuguide fungerat som ett underlag och 
stöd för att föra intervjun framåt. Men viktigt att påpeka är den vikt som lagts vid att följa 
upp de intervjusvar som framkommit för att på så sätt nå en ökad och djupare förståelse för 
informanternas skilda upplevelser och uppfattningar.  
   På skola 1 gjordes intervjuer med klassföreståndare, eleven från särskolan, en 
klasskamrat, elevens assistent och slutligen elevens mamma. Samtliga intervjuer 
genomfördes på skolan bortsett från intervjun med elevens mamma som enligt önskemål 
genomfördes i hemmet. Intervjuerna som bandades skrevs sedan ut i direkt anslutning till 
intervjun då känslan av själva intervjutillfället ännu var färskt bevarad. På skola 2 
intervjuades klassföreståndaren till den lilla gruppen och samtliga elever tillhörande 
särskolan intervjuades vid en gruppintervju, samt en av elevernas mamma. De här tre 
intervjuerna bandades och skrevs ut liksom de intervjuer som genomfördes vid skola 1. På 
skola 2 gjordes ytterligare tre kortare intervjuer på cirka en halvtimme med två andra lärare 
samt en elev i nian som inte bandades då det var tillfället som gjorde att de här intervjuerna 
blev aktuella. I de här fallen antecknades svaren under intervjuns gång för att sedan 
renskrivas så snart som möjligt. Även i det här fallet genomfördes samtliga intervjuer på 
skolan bortsett från intervjun med mamman som gjordes i mitt hem. Att intervjun gjordes i 
mitt hem berodde på olika omständigheter. Att genomföra intervjun i deras hem 
försvårades av att vi inte kunde hitta något tillfälle då vi kunde genomföra intervjun utan att 
hennes son skulle vara närvarande. Vi diskuterade även alternativet att träffas på neutral 
plats, men eftersom intervjun genomfördes under julhelgerna då skolor var stängda och det 
var mycket folk i rörelse ansågs mitt hem vara bästa alternativet. Intervjuerna med de båda 
mammorna är de intervjuer som tveklöst tagit längst tid i anspråk.  
 
 
Särskild intervjuproblematik 
 
Att göra intervjuer med personer som har en utvecklingsstörning kan ge upphov till 
speciella svårigheter vilket är viktigt att uppmärksamma. Ringsby Jansson (2002) har gjort 
en sammanställning av de problemområden som identifierats och dokumenterats av andra 
forskare vilka kan sammanfattas enligt följande: 
 

- Frågorna har varit alltför abstrakta. Formuleringen av frågorna eller sättet att ställa 
frågorna på har varit för abstrakta vilket medför korta och fåordiga svar. 

 
- Forskaren har otillräcklig bakgrundsinformation. Om forskaren har bristande 

kunskap eller kännedom om informanten kan inte adekvata frågor ställas. 

                                                 
11 Se bilaga 2 till 6. 
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- Ja-sägande. Oavsett vilka frågor som ställs råder en tendens till jakande svar. 
 

- Idyllisering. Kan innebära att informanten besvarar frågorna med utgångspunkt för 
hur han/hon önskar att det var eller att det råder en ovilja mot att kritisera 
exempelvis personal.  

 
- Särskilt påtaglig intervjuareffekt. Det innebär att den intervjuade är angelägen om 

att svara rätt på frågorna då de tror att forskaren söker efter tillfredsställande svar 
(ibid.). 

 
Ovanstående problemområden motsvarar svårigheter som dokumenterats vid intervjuer 
med andra grupper (se exempelvis Kvale 1997), men det är troligtvis ännu viktigare att 
uppmärksamma och reflektera över de här problemen då den intervjuade är en person med 
utvecklingsstörning.  
   Jag har vid intervjuerna tagit hänsyn till och varit uppmärksam på de svårigheter som jag 
riskerat att ställas inför. Det har i kombination med den erfarenhet som jag erhållit under 
min yrkeskarriär varit en bra utgångspunkt och legat till grund för de beslut som jag 
tvingats ta under resans gång. Att jag beslutade mig för att intervjuerna skulle ligga i slutet 
av de båda observationsomgångarna var således inget slumpmässigt beslut, utan ett 
medvetet val då jag såg en möjlighet i att ställa frågor kring sådant som jag sett och hört.  
   Under intervjuerna blev det uppenbart att det krävdes fler frågor och en större lyhördhet 
för att följa upp svaren vid elevintervjuerna än vad som var fallet vid föräldra- och 
personalintervjuerna, som snarare behövde styras tillbaka då utsvävningarna blev många 
och långa. Vid den gruppintervju som genomfördes vid skola 2 blev det också uppenbart att 
Oskar upplevde en viss kluvenhet inför vad jag ville veta. Efter att vi pratat en lång stund 
om genomförandet av intervjun, testat bandspelaren, tagit fram fika och återigen poängterat 
att eleverna bara svarade om och när de ville följde nedanstående ordväxling: 
 
- Så då ska vi börja nu då. 
- Shhh (Ludvig). 
- Ja då börjar vi (Linda).  
- Nej ni behöver inte vara tysta, ja  jag har satt på bandet så nu spelar jag in allt som vi säger. 
- Det känns som vi e tjallare (med viss skräckblandad förtjusning i rösten) (Oskar). 
- Nej de e man inte. 
- Ja men de känns så (fnissar) (Oskar).  
- Nej men man säger de man tycker. 
- Ja men de känns som vi e tjallare de känns så (Oskar). 
- Varför tycker du att det känns så Oskar? 
- Va (Oskar). 
- Varför tycker du att det känns så? 
- Men de känns som vi e tjallare när man berättar ju (Oskar). 
- Nä, men man säger det man tycker det är ju det som är meningen. 
- Men det känns så (Oskar).  
- Okej men du säger bara det som du själv vill berätta. 
- Ja (Oskar) (Gruppintervju 2006-12-06, s. 1). 
 
När Oskar återigen fick det lugnande beskedet att jag inte skulle komma till att pressa 
någon till att svara på sådant som man inte själv ville kände även han sig redo att börja. När 
intervjun väl var igång och han fick klart för sig att jag inte var intresserad av att sätta dit 
någon var Oskar den som svarade oftast och mest utförligt på mina frågor. 
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Med facit i hand kan jag emellertid se att det eventuellt hade underlättat för en del elever 
om de innan intervjun startade hade fått lite mer information om vad frågorna skulle 
komma att handla om.  
 
 
Tolkning och analys 
 
Då jag i den här undersökningen fokuserar på att nå en ökad, men också djupare, förståelse 
av andras upplevelser krävs någon form av bearbetningsmetod för att nå en djupare mening 
av framträdande betydelser och innebörder. För mig föreföll hermeneutiken, som är en 
tolkningslära, vara en fungerande analysmetod.  
   Hermeneutiken var ursprungligen en metod för bibeltolkningar som efterhand kom att 
gälla skrivna texter överhuvudtaget. Med tiden kom det även att gälla det talade ordet för 
att slutligen också generaliseras från språkliga uttryck till handlingar i allmänhet (Alvesson 
& Sköldberg 1994).  
   När man väljer hermeneutiken som bearbetningsmetod innebär det att man, genom en 
process, först försöker se textens helhetliga mening för att sedan gå tillbaka till delar ur 
texten, utifrån exempelvis olika tema eller speciella uttryck, varefter man återgår till 
helheten för att se på den ur ljuset från den mening man nått då man tolkat delarna. Syftet 
med processen är att nå en gemensam och giltig förståelse för meningen i texten (Kvale 
1997).  
   I samband med att utskrifterna gjordes, samt vid genomläsningar av materialet, blev det 
uppenbart att mycket av elevernas görande och sägande kretsade kring liknande situationer. 
Uppfattningar samt olika sätt att hantera situationer som berörde relationer till sig själv och 
andra samt eget och till viss del även andras kunnande upptog en stor del av elevernas tid. I 
det inledande analysarbetet har elevernas utsagor i kombination med fältanteckningarna 
från observationerna legat till grund för en erfarenhetsnära tolkning då jag ville förstå hur 
eleverna själva uppfattar sin skolvardag. I nästa steg som karaktäriserades av en mer 
erfarenhetsöverskridande tolkning har jag försökt att se och förstå sådant som inte är 
alldeles uppenbart vid en första anblick eller sådant som eleverna själva inte sett eller insett. 
Under den här tolkningsprocessen pendlade jag mellan att se närmare på de olika delarna i 
förhållande till helheten och att identifiera olika former av hanteranden. Utifrån 
kategorierna relationer och kunskaper skapades underkategorier där det empiriska 
materialet fördes in under passande kategori och markerades för att samband, men även 
motstridigheter, skulle kunna urskiljas. På så sätt framträdde olika mönster som vittnade 
om, såväl medvetna som omedvetna, enskilda och gemensamma strategier vid hanterandet 
av skilda situationer, vilka inverkade på upplevelser av skolvardagen men också den egna 
självbilden.  
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Validitet 
 
Validitetsbegreppet är ett omdiskuterat begrepp som länge varit förbehållet kvantitativa 
studier, men även inom kvalitativ forskning är man intresserad av att hänvisa till arbetets 
validitet och många forskare är överens om att även kvalitativa studier kan producera valid 
kunskap. Att forskningen är valid innebär att den är giltig och att man som forskare har 
gjort just det som man har utgett sig för att göra. Begreppet är därmed sammankopplat med 
arbetets syfte (Denscombe 2004). För att göra anspråk på ett vetenskapligt erkännande är 
det av stor vikt att arbetet äger validitet. Kvale (1997) menar att man inom kvalitativ 
forskning bör göra anspråk på validitetsbegreppet i ett mer utvecklat perspektiv. En för 
stark och upprepad betoning av sanningen kan dock få motsatt effekt. Detta eftersom en 
valideringsmani kan resultera i ytterligare behov av validering vilket kan leda till det som 
uttrycks i ordspråket;  
 

”Var på din vakt när de svär på att de säger sanningen” (Kvale 1997, s. 227). 
 
Till stor del vilar validering på den hantverksskicklighet som forskaren besitter. Istället för 
att göra anspråk på absolut och säker kunskap bör den kvalitativa forskaren inrikta sig mot 
försvarbara kunskapsanspråk (Kvale 1997).  
   För att öka undersökningens tillförlitlighet bör materialet, enligt Kvale (1997), diskuteras 
kontinuerligt under processens gång. Jag har utöver de samtal som jag fört med min 
handledare diskuterat mitt pågående arbete vid seminarier samt vid ett par tillfällen med 
andra utomstående som bedriver liknande studier. Ytterligare ett krav för att nå ökad 
validering är att redovisa relevant data så att läsaren förstår vilka utsagor som tolkningen 
bygger på. Det kravet har jag tillgodosett genom en riklig empirisk redovisning i form av 
anteckningar från fältstudierna och delar ur intervjumaterialet.  Dessutom har jag redogjort 
för själva tolkningsprocessen i föregående kapitel. 
 
 
Etiska reflektioner 
 
Som utgångspunkt för hur jag har hanterat de etiska ställningstaganden som jag ställts inför 
har vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 1991) legat till grund. Enligt 
vetenskapsrådet är forskning viktig för såväl samhället som dess medlemmar. Det ställs 
emellertid krav på den forskning som bedrivs. Med forskningskravet menas att forskningen 
ska hålla hög kvalitet och fokusera på väsentliga frågor så att befintlig kunskap utvecklas 
och fördjupas ytterligare. Individskyddskravet är till för att skydda samhällsmedborgarna 
från att ta skada eller bli kränkta av forskningen som bedrivs. Vetenskapsrådet 
konkretiserar individskyddskravet i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De tre första kraven innebär kortfattat att 
samtliga berörda ska informeras om studien samt innebörden i att medverka. Skriftligt och 
muntligt samtycke skall vidare inhämtas och slutligen ska deltagarna liksom platser och 
miljöer avidentifieras.  
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Nyttjandekravet innebär att det empiriska materialet enbart får användas till 
forskningsändamål, vilket naturligtvis också är fallet i den här undersökningen. De 
förstnämnda huvudkraven har beaktats vid genomförandet och redogörs för i 
metodkapitlets tidigare avsnitt.  
   I undersökningar där en tolkning genomförs är det viktigt att redogöra för de händelser 
och utsagor som analysen bygger på. Informanterna i den här undersökningen har inte 
kunnat garanteras fullständig anonymitet, beroende på att de olika parterna som har fått 
komma till tals inom varje fall troligtvis kan identifiera varandra. Jag har därför vid de 
tillfällen då jag bedömt att uttalanden kan komma att skada eller kränka någon avstått från 
att redogöra för dem. Materialet har trots allt hanterats strikt konfidentiellt och därmed kan 
inga utomstående identifiera informanterna. 
   Vid insamlandet av data hände det att jag ställdes inför situationer som krävde att jag 
övervägde mitt agerande. På en av skolorna inträffade en händelse som jag uppfattade som 
både hotfull och kränkande mellan en vuxen och en elev. Då kränkningen var verbalt 
beskaffad och jag inte upplevde någon konkret eller akut fara valde jag att förhålla mig 
objektiv under tiden som situationen pågick. Istället gav jag min version av händelsen till 
klassföreståndaren vid ett senare tillfälle. Samtliga etiska frågor som undersökningen gett 
upphov till har beaktats och hanterats på ett seriöst sätt.   
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I klass med alla andra 
 
Det här första resultatkapitlet inleds med en presentation av de elever som är 
huvudpersonerna i den här undersökningen samt de respektive skolor där de har sina 
placeringar. De avsnitten följs av elevernas upplevelser av relationer till andra i skolan, 
utifrån det empiriska materialet vilket utgörs av intervjuer samt fältanteckningar från de 
observationer som genomförts. De olika avsnitten om relationer på skolan kommer 
avslutningsvis att sammanfattas genom en jämförande analys utifrån Patriks och Oskars 
olika upplevelser av sin skolvardag. 
 
 
”Cool, snäll, rolig och allmänbildad” 
 
När jag bad Patrik, 14 år, att beskriva sig själv gjorde han det med hjälp av ovanstående 
begrepp. Med de orden ges en bra, om än inte fullständig, bild av vem han är. Jag ska här 
försöka mig på att komplettera den bilden så att du som läsare, utifrån hans och min 
beskrivning, kan skapa dig en inre bild av vem Patrik är. 
   Första gången jag träffar Patrik kommer han insläntrandes i klassrummet som siste man. 
Av någon anledning vet jag direkt att det är han och han vet att jag är jag, för även om vi 
inte träffats tidigare har vårt möte föregåtts av ett flertal samtal med klassföreståndaren 
Håkan och mamma Anette. Patrik är därför väl införstådd med att det är idag som jag ska 
komma, liksom hans klasskamrater som undrar om det är jag som är Therése M? Patrik 
hälsar med ett snett leende och en blick som talar om att ”jag vet att du är här för min 
skull”. Liksom vanligt, förstår jag senare, syns men framförallt hörs Patrik när han gör 
entré. Han har alltid en hejaramsa eller ett fotbollsresultat att rapportera om, vilket är 
mycket uppskattat av den närmaste kretsen av klasskamrater. Den närmaste kretsen är en 
ganska stor sådan bestående av ett flertal av klassens tolv killar. Patrik förefaller också vara 
omtyckt av de flesta av klassens åtta tjejer trots att han, enligt egen utsago, är för blyg för 
att prata så mycket med dem, bortsett från Linda som Patrik har känt sedan länge. Linus är 
Patriks närmaste vän i klassen men han umgås även en hel del med Felix, Rasmus, Ludvig, 
Johan och Fabian. En av Patriks starkaste sidor är hans välutvecklade sociala förmåga. Den 
förmågan i kombination med en humoristisk sida och glimten i ögat är en lyckad 
kombination.  
   Trots sina 14 år är Patrik placerad i klass 7B, vilket är en följd av att han börjat i första 
klass ett år efter sina jämnåriga kamrater. Förskjutningen av hans skolstart var en 
konsekvens av hans medfödda hjärtfel som har krävt en del operativa ingrepp. Särskolan 
aktualiserades först någon gång under mellanstadiet då mamma Anette ifrågasatte det 
bristfälliga stöd som Patrik fick i skolan och menade att om Patrik hade rätt till andra 
insatser i skolan så skulle han också ha det. Patrik har, liksom många andra som tillhör 
särskolan, en ojämn begåvningsprofil. För hans del innebär det att han är väl i fas med sina 
klasskamrater i ämnen som svenska och samhällskunskap medan kunskapsnivån liksom 
förståelsen i matematik är avsevärt lägre än kunskapsmålen för årskurs sju. Matematik är 
också det enda ämne som Patrik får enskild undervisning i. 
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Patriks skola 
 
Patrik och hans klasskamrater går på en kommunal F-9 skola med knappt 600 elever. 
Eleverna i klassen kommer sedan tidigare från tre olika skolor och är bosatta i olika 
bostadsområden. I den här klassen blev eleverna, liksom övriga sjuor på skolan, placerade i 
klasser så att samtliga bostadsområden blev representerade. Därmed kände alla elever 
någon sedan tidigare, vid skolstarten i augusti 2006 det vill säga drygt tio veckor innan jag 
påbörjade mina fältstudier på skolan. I Patriks klass är det färre elever än i övriga sjuor 
eftersom hänsyn har tagits till att han är en av eleverna i klassen. Dessutom har eleverna i 
klassen valts ut så att möjligheterna till en lugn skolmiljö ska vara så gynnsamma som 
möjligt.  
   Vid mitt första besök på skolan fick jag fråga mig fram mer än en gång för att hitta till 
7B:s klassrum, jag slogs då av det trevliga bemötandet från både personal och elever som 
tålmodigt förklarade, pekade och visade för att jag skulle hitta rätt. Skolan består av ett 
flertal byggnader på ett relativt stort område vilket omgärdas av väl tilltagna ytor för lek 
och spel. Patriks klassrum är beläget i en byggnad som ligger i ena änden av skolgården. 
Där har klassen en egen ingång till sitt klassrum och tillhörande kapprum där också en del 
av elevernas skåp är placerade. I hemklassrummet bedrivs de flesta av veckans teoretiska 
lektioner medan eleverna förflyttar sig, av naturliga skäl, till andra lokaler när de ska ha 
bild, musik, hemkunskap, slöjd och idrott. I det ljusa hemklassrummet är eleverna 
traditionellt placerade parvis i rader, men det händer allt som oftast att det skrapas en del 
med både bänkar och stolar när eleverna makar sig närmare någon kompis under 
lektionerna, vilket lärarna har överseende med. Patrik har sin placering i det bakre ledet där 
han sitter sidan om Linus, men Felix, som är expert på att flytta rundor i klassrummet när 
någon är frånvarande, klämmer sig gärna ner sidan om Patrik om där är en ledig plats eller 
också ser han till att göra sig en, genom att flytta på sin bänk. Ludvig gör också Patrik 
sällskap i det bakre ledet liksom Jonas och Fredrik. Det finns mer än en whiteboardtavla 
längst fram i klassrummet vilket underlättar för såväl lärarna som eleverna då den ena 
tavlan används till att skriva upp veckans läxor, särskilda händelser samt dagens planering, 
samtidigt som det finns gott om plats kvar att skriva på vid exempelvis 
lektionsgenomgångar. Framme vid tavlan står en kateder som fungerar som lärarnas 
utgångspunkt vid de flesta lektionstillfällena, men i stor utsträckning används den också till 
att lasta böcker, stenciler och annat smått och gott på. Korridoren utanför klassrummet 
leder, förutom till andra klassrum, också till ett uppehållsrum där bland annat Patrik har sitt 
skåp. Det finns också ett par mindre grupprum och en datasal dit eleverna måste be om att 
bli insläppta.  
   Skolgården utanför 7B:s klassrum består till stor del av grönområde i form av kuperad 
gräsmatta, buskage och en del träd. Här uppehåller sig de flesta av klassens elever innan 
skoldagens början samt under de få, korta raster som klassen har. Klassens schema är 
sammanpressat för att undvika alltför långa dagar vilket naturligtvis sker på bekostnad av 
uteblivna raster under dagen. Förutom lunchrasten som är 50 minuter lång har klassen 
endast fem- eller tiominuters raster mellan de olika lektionspassen, vilket eleverna behöver 
använda till att hämta böcker eller förflytta sig mellan olika salar.  
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Patriks klassföreståndare heter Håkan och har arbetat som lärare i fem år varav de senaste 
två åren på den här skolan. Innan Håkan började arbeta på den här skolan vikarierade han 
under längre eller kortare perioder på olika skolor inom kommunen. Patrik är den första 
eleven som Håkan är mentor för med särskoletillhörighet.  
   Anita fungerar som en extra resurs till Patrik under drygt 15 timmar i veckan. Samtliga 
praktiska ämnen och rasttillfällen liksom en del teoretiska lektionstillfällen klarar Patrik 
dock på egen hand. Anita har lång erfarenhet av att arbeta med elever som behöver extra 
stöd i skolan. Anita utbildade sig till förskollärare för drygt trettio år sedan men har 
vidareutbildat sig och de senaste tio åren har hon arbetat som extra resurs i klasser eller till 
enskilda elever på den här skolan.  
 
 
”Men inte jag för jag är perfekt…” 
 
16 årige Oskar är en kille som gillar sig själv skarpt. Uttrycket från ovan slank ur honom en 
eftermiddag under hemkunskapslektionen då Oskar var på ett strålande humör. Han satt och 
kommenterade det mesta som blev sagt i klassrummet, men efter en del blickar och 
tillsägelser från klassens assistent Jörgen kom han på sig själv mitt i en mening och erbjöd 
sig att sitta med ryggen emot. Hemkunskapsläraren Johanna sa att det behövde han inte alls, 
men Oskar insisterade och vände sig om och där satt han tyst, i flera minuter, tills 
klasskamraten Arian frågade om Johanna tyckte att han hade varit både plus och minus 
idag. Johanna undrade vad han menade och efter att ha diskuterat det en stund förklarade 
hon att alla människor har sidor som är både bra och mindre bra. Då kunde inte Oskar hålla 
sig längre utan vände sig om och sa; ”Men inte jag för jag är perfekt…”  
   Det Oskar gav uttryck för är den självkärlek som han utstrålar och känner. Den känslan är 
också källan till all den kärlek som han känner för andra och ger uttryck för. Oskar är, 
enligt lärare och elever, en sann glädjespridare som varje morgon när han går igenom 
korridoren till sitt klassrum hälsar på alla han möter och talar om hur kul han tycker det är 
att se alla.  
   Oskar älskar att lära sig nya saker, vilket underlättas av att han har en välutvecklad 
minnesförmåga. Det visar han bland annat genom att han kan namnet på, så gott som, 
samtliga elever på skolan. Han gillar närapå alla ämnen i skolan även om inte alla ämnen är 
lika lätta. Matematik är ett ämne som ställer till en del problem för Oskar.  
Under hela sin skolgång har Oskar tillhört särskolan eftersom han sedan femårsåldern har 
diagnosen autism i kombination med en utvecklingsstörning.  
 
 
Oskars skola 
 
Oskar och hans klasskamrater är elever på en liten F- 9 friskola med ungefär 100 elever. 
Klasserna på skolan är relativt små i förhållande till andra skolor. Oskar och sex elever till 
på skolan tillhör särskolan och utgör dels en egen grupp men är också så kallat 
individintegrerade i skolans niondeklass. En hel del av veckans undervisning sker dock 
inom den lilla gruppen avskilt från övriga i åk 9. Samtliga elever som tillhör niondeklassen 
har idrott, slöjd och även en del timmar SO/NO tillsammans varje vecka.  
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Enligt schemat har de även någon gemensam mattelektion men det är ofta som de timmarna 
används till att jobba enskilt i den lilla gruppen. Oskar har dessutom tyska tillsammans med 
övriga nior, som valt det som andraspråk, vid ett par tillfällen i veckan. På grund av 
organisatoriska omständigheter har Oskar och övriga elever som tillhör särskolan bild och 
form tillsammans med skolans sjundeklass.  
   Det här är en skola som är belägen i en idyllisk miljö där vackra grönområden omgärdar 
skolbyggnaderna. Inom området återfinns även andra skolor som till viss del har utemiljön 
gemensamt med Oskars skola. De välskötta gräsmattorna och välkrattade grusgångarna 
inbjuder emellertid inte till några kreativa lekar under rasttillfällena, vilket får till följd att 
många av skolans äldre elever står och pratar gruppvis eller tillbringar rasterna inomhus 
medan de yngre eleverna leker kull eller sparkar boll. Skolans lägre årskurser huserar i en 
byggnad medan de högre årskurserna har sina lokaler i byggnaden mittemot. Det är inte 
några traditionella skolbyggnader utan de har en gammal historia, vilket eleverna uppger att 
de tycker känns lite extra spännande och speciellt. Eleverna i skolans högre stadier har en 
gemensam entré som leder in till en korridor varifrån samtliga klassrum, lärarrummet och 
expeditionen är tillgängliga. I mitten av korridoren är ett öppet utrymme som används till 
cafeteria och uppehållsrum. Det är ett populärt utrymme, där många av skolans äldre elever 
uppehåller sig under rasterna, dock sällan eleverna i den lilla grupp som Oskar tillhör 
eftersom de oftast blir ombedda att gå ut under rasterna. I slutet av korridoren har årskurs 
nio sitt klassrum och mittemot det har Oskar och övriga elever med särskoletillhörighet ett 
eget klassrum där de huserar en stor del av veckans lektionstillfällen. Inne i klassrummet 
som egentligen består av två rum med skjutdörr emellan har varje elev sin arbetsplats 
utmed väggen eller fönstret. På deras platser hänger ett personligt planeringsschema för 
dagen där eleverna stryker efterhand som sakerna blir gjorda. Deras papper och böcker som 
de ska använda ligger i fack på skrivbordet. I mitten av salen finns ett gemensamt 
samlingsbord där de flesta lektioner påbörjas. Klassrummet ger ett varmt intryck med 
mycket småsaker, böcker och elevarbeten utmed väggarna. 
   Strax innanför entrén leder en trappa upp till skolans kök och matsal, vilka är små 
utrymmen som inte ger någon traditionell matsalskänsla. I skolköket har eleverna också 
sina hemkunskapslektioner, vilket kräver en del pusslande beroende på den bristfälliga 
utrustningen. I skolans källare återfinns skolans små slöjdsalar, där utrustning och verktyg 
trängs med alla halvfärdiga elevarbeten. Idrottshallen är däremot belägen i en annan 
byggnad, vilken delas med andra skolor på området.  
   Klassföreståndare för Oskar och övriga sex elever med särskoletillhörighet är Hellen, som 
har en gedigen utbildning och erfarenhet. Hellen har arbetat som speciallärare sedan i slutet 
på 1970-talet och har erfarenhet från alla stadier i skolan inklusive gymnasiet och 
särskolan. Klassens assistent heter Jörgen och han fungerar som extra resurs till samtliga 
sju elever med särskoletillhörighet. Jörgen har ingen formell utbildning och saknar även 
arbetslivserfarenhet då han tog studenten i juni 2006.  
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Relationer i skolan  
 
Vid genomgången av det empiriska materialet framkom det att mycket av den tid som 
upptog elevernas vardag berörde deras relationer till andra människor, framförallt 
jämngamla kamrater. Nedan presenteras elevernas upplevelser utifrån fria aktiviteter det 
vill säga rasttillfällen samt tiden vid skoldagens början och slut. Därefter följer 
upplevelserna av de planerade aktiviteterna det vill säga de aktiviteter som på något sätt är 
lärarledda. Efter att ha presenterat först Patriks och därefter Oskars upplevelser görs en 
jämförelse där elevernas skilda men även till viss del gemensamma upplevelser förklaras 
och sammanfattas utifrån den tolkning som gjorts av det samlade empiriska materialet. 
 
 
Patriks relationer under skolans ”fria aktiviteter” 
 
Patriks sociala förmåga är en del av hans personlighet som genom åren utvecklats på ett 
gynnsamt sätt, trots att han begränsats i kontakten med andra människor beroende på att 
han alltid varit extra infektionskänslig. Risken för att drabbas av infektioner har ända sedan 
han varit liten påverkat hela familjens sociala umgänge och många gånger har det lett till att 
de behövt avstå från att gå på kalas och andra tillställningar där det varit mycket folk. Patrik 
har heller aldrig gått på förskola på grund av den stora infektionsrisk som det innebär. Detta 
tilltrots har Patrik aldrig varit blyg eller skygg för främmande människor och han har alltid 
älskat att gå till skolan. Enligt mamma Anette har Patrik aldrig varit och är fortfarande inte 
sådan att han försökt mygla sig undan genom att spela sjuk, utan när han är hemma är han 
verkligen sjuk vilket han, i förhållande till andra människor, är relativt ofta. Trots att han 
har varit hemma en hel del har han alltid känt sig saknad och välkommen tillbaka av de 
andra i klassen. 
  

- Så, nä så det har aldrig varit svårt för honom å komma tillbaks till klassen. För jag menar 
när han har kommit så ”Hallå Patrik hur är de” och så och har han varit borta längre perioder i 
Lund och så, så har det kommit massvis med brev hem som barnen har ritat och skrivet, vi 
saknar dig och du är klassens bästa kompis och så. Så nä där ska dom faktiskt ha en eloge för 
det i den klassen för de har alltid, alltid varit måna om Patrik. Lite för mycket, liksom knöt 
skorna på honom. 
- Mm, har han spelat på de då? 
- Nån gång har han nog säkert gjort det för det hade jag nog själv gjort, ja det har han nog 
gjort men inte så mycket (Intervju med Anette 2006-11-14, s. 4). 

 
Att Patrik har varit sjuk ofta under sin uppväxt har lett till att klasskamrater och lärare har 
månat lite extra om honom vilket har medfört att Patrik faktiskt känt sig lite speciell i 
förhållande till andra. Det har i förlängningen styrkt honom i kontakten med andra 
människor och säkert bidragit till hans positiva människosyn, då hans erfarenheter säger 
honom att människor i allmänhet vill andra människor väl. Även på Patriks nuvarande 
skola har han, enligt mamma, fått erfara att andra vill honom väl eller rent av beskyddar 
honom.  
   Alldeles i början av terminen hände det en incident med flera nior på skolan som jag fick 
berättat för mig av flera olika personer. Att den här händelsen överhuvudtaget kom på tal 
berodde på att jag en dag uppmärksammade att Patrik hade en alldeles ny skrivbok och att 
den andra som det knappt var skrivet något alls i såg väldigt sliten ut.  
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Enligt Patrik så hade några elever i nian snott den och börjat kasta runder med den. Patrik 
själv skrattade bara åt själva händelsen och sa att han inte hade en aning om varför de hade 
gjort det. Eleverna i nian är enligt Patriks uppfattning väldigt schyssta och bråkar sällan. 
Klassföreståndaren Håkan menade att några av de äldre eleverna hade uppmärksammat att 
Patrik ”stack ut” i vissa situationer och inte alltid betedde sig som förväntat. Men liksom 
Patrik själv uppfattade varken Anette eller Håkan att det som hänt berodde på att de äldre 
eleverna på något sätt ville vara elaka. 
 

Så va de då den här incidenten med niorna, men där upplevde han nog inte det som 
obehagligt för att han ville ju va med och skoja och dom trodde ju de så jag tror ju inte att 
dom har gjort… alltså dom har absolut inte menat att va elaka. (Intervju med Anette 2006-11-
14, s. 18). 
 
- När jag pratade med mamma så sa hon att han har inte uppfattat det på nåt sätt som att 
dom ville vara elaka utan att han har sett det som att han fick va med och tjoa och tjimma 
med dom. 
- Ja precis och så kan han inte riktigt… ja de tror jag faktiskt inte om dom eleverna utan de 
var allmänt en sån där fredag, allmänt trist, glötta lite ute i korridoren och då märkte dom, för 
då kan inte han riktigt känna av den här situationen utan de är som en docka man vrider upp i 
ryggen va. Och då börja han väl hoppa och studsa lite för mycket och då har dom tänkt va är 
de här för nånting ungefär va och trissat honom då va så de är väl ungefär det som har hänt 
(Intervju med Håkan 2006-11-15, s. 12). 

 
Trots att ingen av de inblandade parterna uppfattade situationen som obehaglig så tog 
Håkan tag i det som hänt genom att informera i nian om Patriks hjärtfel. Han förklarade för 
eleverna där att Patrik tidvis blir väldigt trött och att den tröttheten orsakas av ett medfött 
hjärtfel, vilket medför att han då agerar på ett något annorlunda sätt. De äldre eleverna 
uppmanades att ha det i åtanke och ta det lite lugnare med Patrik vilket de uppenbarligen 
gjort eftersom det inte har förekommit några fler incidenter där elever från den klassen varit 
inblandade. Håkan menade att det kunde bero på att de i deras klass har en flicka som har 
en tumör vilket gör att eleverna i den klassen känner stor sympati för andra som är sjuka på 
något sätt. Den sympati som de känner för Patrik visar de genom att de bland annat erbjudit 
honom sitt beskydd om det skulle behövas framöver. 
 

- Men nu är de så, niorna säger; är de nåt så säger du till oss och det tycker jag det känns 
skönt. Ja alltså jag menar inte att Patrik ska säga; han är på, pryla han, alltså inte så, det är 
inte det jag menar men att… 
- Tror du att han skulle göra det 
- Nä det tror jag inte (efter en stunds betänketid), det tror jag inte och Patrik är inte den typen 
heller som börjar slåss själv (Intervju med Anette 2006-11-14, s. 19). 

 
Att mamma inte behöver oroa sig över att Patrik ska råka illa ut eller bli illa behandlad utan 
att någon griper in inger naturligtvis en trygghet som hon överför på sin son. Enligt 
assistenten Anita tar även eleverna i klassen honom i försvar om det skulle behövas. Enligt 
henne är det bland annat Linus som ställer upp för Patrik men även Linda griper in om det 
behövs. När jag pratade med Linda menade hon att hon egentligen är en rätt så stor fegis 
som faktiskt inte griper in när det sker utan snarare stöttar i efterhand. 
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- Jag är en ganska stor fegis, så jag kan inte erkänna att jag hoppar in direkt och… utan 
snarare när personen som har blivit mobbad eller slagen eller nåt går eller stannar kvar och 
den andre går då kan jag gå bort och prata.  
- Ja och stötta lite? 
- Ja de känns mer rätt att göra de eller… nä, de känns mer fel att göra de för att man inte 
stoppar de men jag blir… Jag är rädd om mitt eller att jag också blir nedslagen eller börja bli 
mobbad de är liksom inte så… (Intervju med Linda 2006-11-17, s. 3). 

 
Linda menade emellertid att hon aldrig upplevt att någon i hennes nuvarande klass blivit 
taskigt behandlad. Det ända hon kunde komma på var att Hanna vid något enstaka tillfälle 
blivit tråkad för att hon är punkare men Linda upplever inte att Hanna tar illa upp för det 
och hon är väldigt osäker på om tråkningarna är allvar eller om det bara är på skoj.  
 
 
”Ibland brukar jag ge dem pengar” 
 
På grund av de snålt tilltagna rasterna är lunchrasten dagens enda ”fria” tillfälle som 
inbjuder till socialt samspel mellan eleverna i egentlig mening. Efter att framförallt killarna 
i klassen bokstavligt talat ”slängt i sig maten” (eller slängt den i närmsta papperskorg) bär 
det av till affären som ligger alldeles i närheten. Patrik är långt ifrån den ende som handlar 
dagligen men han är definitivt ensam om att köpa sådana mängder av godis, snacks och 
läsk. Det är sällan någon av klasskamraterna ber att han ska bjuda men det händer att han 
spontant erbjuder någon att smaka. Enligt Håkan är klasskamraterna väl medvetna om att 
infektionsrisken gör att Patrik exempelvis inte bör dricka ur samma flaska som någon 
annan. Efter dagens inköp samlas de flesta av klassens elever utanför entrén till deras 
klassrum där killarna jagar efter varandra på grönområdet medan tjejerna kommenterar 
killarnas barnsligheter. 
 

När jag kom tillbaka efter lunchen stod de flesta killarna utanför ingången till klassrummet i 
regnet. Patrik med en 1 ½ liters läskflaska i handen, som han dels drack ur och dels spottade 
ut innehållet på marken efter skrattattacker. Medan killarna skojade, flamsade och jagade 
efter varandra stod några av tjejerna och småpratade. Stina kommenterade Patriks gång med 
fötterna utåt och att han hade köpt en så stor läskflaska. ”Kolla in honom, han ser för rolig ut 
så utåt med fötterna” också härmar hon honom. ”Hur kan han dricka så mycket läsk?” 
Diskussionen halkar dock snabbt över på annat eftersom ingen spinner vidare på 
kommentarerna (Fältanteckning Patriks skola 2006-11-08, s. 6). 

 
De gliringar som förekommer mellan klasskamraterna karaktäriseras oftast av att det är 
tjejerna som kommenterar vad killarna gör men också hur de ser ut. Att det inte var någon 
som följde upp eller utvecklade kommentarerna om Patriks gång eller läskdrickande tyder 
på att han är en respekterad kamrat som det inte är acceptabelt att driva med. 
   Tjejerna i klassen utger sig för att vara mer mogna än killarna, vilket tjejer i förhållande 
till jämngamla killar ofta är, och de påpekar allt som oftast hur barnsligt de tycker att 
killarna uppträder. Patrik säger sig emellertid stå högt i kurs hos tjejerna och menar att de 
inte betraktar honom som lika barnslig eftersom han faktiskt är ett år äldre än sina 
klasskamrater. Dessutom är Patrik lite extra snäll mot tjejerna ibland. 
 

- Annars då Patrik är det något annat här om skolan som inte jag har frågat om som du 
skulle vilja berätta för mig, något som händer här, något trevligt eller något tråkigt? 
- Att vi inte har några bollar i klassrummet (svaret kommer snabbt).  
- Varför har ni inte de då? 
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- Vi skulle få men niorna tog dom, men vi har beställt nya men dom har inte kommit. 
- Men vad gör ni då, då har ni inte så mycket att göra? 
- Vi springer efter tjejerna (strålar). 
- Jaha gillar dom de då? 
 - Nej (Skrattar tillsammans). 
- Vad säger tjejerna tycker dom att ni killar är barnsliga eller? 
- Ja typ (skrattar) så säger dom så, så brukar dom säga så ni är så barnsliga men Patrik kom. 
Så säger jag så varför ska jag komma? Så säger dom så vi skulle ju handla, så säger jag så, jag 
gör det med Rasmus och då säger dom så strunt samma. 
- Jaha vill dom gå tillsammans med dig när du ska gå och handla eller? 
- Ibland, ibland brukar jag ge dom pengar så dom kan handla vad dom vill. 
- Jaha så tjejerna får en liten peng av dig? 
- Ja så säger dom så vad du är snäll med sån pipig röst också. 
- Mm men du om dom har pengar någon gång då, ger dom tillbaka något då, då? 
- Ja, ja ibland, ibland brukar dom fråga om jag vill ha en sak men då brukar jag säga så nä jag 
är inte sån (Intervju med Patrik 2006-12-13, s. 12). 

 
Att Patrik ger sina klasskamrater pengar ibland förefaller för mig vara en form av 
utnyttjande. Patrik upplever däremot inte situationen på liknande sätt utan verkar istället 
vilja framhäva de här händelserna för att understryka vilken schysst kille han faktiskt är. 
Att han bara gör det när han själv har lust och inte känner sig tvingad till att göra det stärker 
emellertid hans syn på saken. Patriks konsumtion under rasterna har dock varit källan till 
konflikter med andra elever på skolan vid ett flertal tillfällen. Enligt Håkan och Anita har 
det gett upphov till att Patrik blivit utnyttjad av andra elever som velat att han ska bjuda och 
som då försett sig med hans godsaker till följd av att det inte blivit något kvar till honom. 
De menar att det är ett problem eftersom ingen annan konsumerar i den utsträckning som 
han gör medan Anette menar att han måste kunna ha med sig pengar och handla på rasterna 
utan att riskera att bli trakasserad. 
 

- Är det någon av dom andra sjuorna som har varit taskiga mot Patrik någon gång? 
- Ja, någon, ja där har väl varit det, kan ha varit någon kommentar vid något tillfälle. Och så 
var de ju några borta i 7a och 7c men de va ju de här att Patrik kommer ju viftande med 
Colaflaska och chipspåse och sånt och bjud då och så sträcker han ju fram också vips så var 
dom chipsen slut va och de är ju den här typen av situationer då va. Och då har vi ju sagt till 
han och jag vet ju att Anita har sagt till hemma att skicka inte med han en massa pengar och 
om han har de så tänker jag så också att om han springer runt och viftar med en massa 
chipspåsar och annat så tänker jag inte spränga några blodkärl för att springa runt och jaga en 
massa folk här han får lära sig att hålla lite låg profil. 
- Men det är inte så att han ändå funderar på varför det är just han, för om någon annan 
handlar nånting så är  de ingen som går på dom?  
- Nä men grejen är den han är ju i och för sig, det är han. 
- Det är han som handlar? 
- Det är ganska mycket men dom andra kanske köper någon liten klubba eller nåt sånt men då 
någon gång kommer han med stor chipspåse (Intervju med Håkan 2006-11-15, s. 9). 

 
Håkan är av uppfattningen att just de här konflikterna vore lätta att undvika om Patrik 
avstår från att handla sådana mängder och sedan fresta andra elever på skolan, då det 
framkallar deras sämre sidor. Även om Anita har pratat med Anette om problemet är det 
inte säkert att hon är införstådd med att hans konsumtion faktiskt utmärker sig i förhållande 
till andra elevers. Patrik är däremot väl medveten om att han handlar mycket i förhållande 
till sina kamrater och enligt honom har det hänt att någon av dem har påpekat det och 
undrat om han inte ska spara sina pengar istället.  
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Enligt Patrik rör det sig om klasskamrater som är ”lite fattigare” och som själva inte har råd 
att handla, men Patrik menar att han visst sparar eftersom han brukar få pengar från morfar 
och de pengarna handlar han inte upp på rasterna utan enbart de pengarna som mamma 
förser honom med. 

 
Och då sa Anita till mig att kanske sådär att han inte ska ha pengar med sig men sa jag han 
ska väl kunna ha pengar med sig till skolan. Jag ska inte, alltså jag ska inte behöva, eller han 
ska inte behöva säga nä jag kan inte ha pengar med. Och sen blev det lugnt ett tag men så 
börja det igen och då gick det så att Håkan tog det för Magnus (Patriks pappa) ringde hem till 
Håkan, jag tror han gjorde de och då hade Håkan pratat med den här läraren som den här 
killen har och han hade fått en varning och sen andra gången så hade läraren ringt hem till 
hans mamma och  hon hade blivit så arg (Intervju med Anette 2006-11-14, s. 18). 

 
Även om Patrik och mamma fått uppmaningar som berört hans inköp så har ändå fokus 
legat på att tillrättavisa de elever som överträtt gränsen för vad som är ett godtagbart 
beteende. Patriks iögonfallande inköp ses således snarare som en förklaring, till att en del 
elever på skolan tar av hans godis, än som en giltig ursäkt. Patrik själv har uppfattningen att 
om det händer några tråkigheter så är det bara att säga till någon av lärarna, så pratar de 
med elevens föräldrar och sen är den saken ur världen.  
 
 
”Det är som mellan AIK och MFF” 
 
Linus och Patrik har fotbollsintresset gemensamt och diskuterar gärna, ofta och högljutt de 
senaste allsvenska resultaten. Killarna håller inte på samma fotbollslag men det fungerar 
enbart som bränsle åt deras brinnande diskussioner. Några av klasskamraterna tycker att de 
kan vara lite jobbiga ibland när de alltid håller på med sina fotbollsramsor. Kommentarer 
och frågor ”om de alltid måste hålla på” tar killarna med en klackspark och fortsätter 
outtröttligt, till många yngre elevers stora glädje. 
 

Samtliga elever drog sig bort till bildsalen för att vänta in nästa lektion. Det var väldigt hög 
ljudnivå i korridoren och en hel del skojbråk. Patrik och Linus syntes först inte till men efter 
ett tag hördes deras röster i korridoren ihop med höga röster av jubel och burop. Jag drog mig 
bortåt för att se vad som försiggick. Där stod Patrik och Linus och framför dem stod ett helt 
gäng med tredjeklassare som också väntade på att deras lektion skulle komma igång. 
Framförallt Patrik underhöll dem genom att säga namnet på olika fotbollsklubbar som de 
yngre eleverna antingen jublade eller buade över. Han hade fångat deras intresse fullkomligt. 
Stina och Emelie gick förbi och frågade om de hade fått nya kompisar vilket varken bekom 
Patrik eller Linus (Fältanteckning Patriks skola 2006-11-10, s. 7). 

 
Tjejerna tar sig återigen friheten att håna killarna för deras barnsliga uppträdande och 
markerar på så sätt också att den idolstatus som Patrik och Linus har hos tredjeklassarna 
överhuvudtaget inte är eftersträvansvärt.  
   Det är emellertid inte alla elever på skolan som uppskattar Patriks fotbollssnack och en 
dag kommer Patrik inramlandes på lektionen och klagar över magsmärtor. Han har blivit 
knuffad in i en dörr efter att han har sagt att AIK suger. Det leder till att han får peka ut 
förövaren i skolkatalogen så att Håkan kan ta tag i det. När jag konfronterar Patrik om 
händelsen och vill veta vad han själv tror låg bakom den andra killens snabba reaktion tror 
han sig veta att det är annat som ligger bakom egentligen. 
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- Varför gör dom såna taskiga saker? 
- Vet inte men de är nog för att jag är ”landsbo”. 
- Tror du det, var det en ”stadsbo”  då? 
- Ja. 
- Mm är de lite så lite mellan ”landsbor” och ”stadsbor”?  
- Ja de är som mellan AIK och MFF. 
- Ja.  
- Ja MFF:arna är ”landsbor” och dom här är ”stadsbor” eller AIK:are och sen dom som 
kommer från någon annanstans är Boisare. 
- Mm okej.  
- Hade man gått på vad heter de en annan skola i stan då hade man fått riktigt in smällar där, 
min kompis har gått där han sa så, dom sa första dan eller när dom var nya då, var dom kom 
ifrån så sa han så jag kommer från landet så fick han en smocka (Intervju med Patrik 2006-
12-13, s. 6). 

 
För Patrik är det naturligt att det råder konflikter mellan elever från olika orter eftersom det 
är något som han har hört andra prata om. Dessutom ser han sig inte själv som en person 
som avviker från normen annat än som hjärtsjuk, vilket han inte ser som ett skäl till att bli 
illa behandlad, utan Patrik har snarare erfarenhet av att det har varit grunden till positiv 
särbehandling. 
 
 
”Det är en otrolig klass, dom är helt underbara” 
 
Patriks upplever att den klass han är placerad i är skolans bästa, vilket överensstämmer med 
vad hans klasskamrater tycker men även elever i andra klasser och lärare på skolan. Den 
positiva känslan av att gå i skolans bästa och lugnaste klass ger av naturliga skäl upphov till 
ökad trygghet då det är högt i tak både under lektionstid och på rasterna. Att eleverna i 
klassen är ”handplockade” är inget som eleverna känner till utan de upplever snarare att de 
haft tur som hamnat i just den här sjundeklassen.  
 

Vid lunchen fick jag sällskap av Linda, Hanna och Fannie som alla sa samma sak om klassen, 
nämligen att de var väldigt glada över att de hamnat i just den här sjuan. Enligt dem finns det 
elever på skolan som är störiga och bråkar men det är aldrig något bråk i klassen. 
(Fältanteckning Patriks skola 2006-11-08, s. 6). 

 
Anette menar emellertid att informationen om klassens sammansättning borde ges till 
övriga föräldrar också eftersom hon är rädd att det ska komma fram ändå och att det då kan 
ge upphov till ett flertal frågor. Att Patrik har en särskoletillhörighet tycker Anette är 
överflödig information men hon menar att en mer ingående information om Patriks hjärtfel 
borde ges. Att Anita är anställd i klassen för Patriks skull är nämligen inte heller offentligt 
utan hon har utgett sig för att vara klassassistent. Anette oroas över att det ska komma fram 
att Anita egentligen är där för Patriks skull och att det då ska leda till olika spekulationer 
om vad det egentligen är för fel på honom. Att Patrik trots allt inte är den ende som har 
någon form av funktionshinder i klassen medför av naturliga skäl att han inte sticker ut så 
mycket eftersom inte allt ljus faller på honom, vilket är en stor lättnad för mamma. 
 

- Och för min del känns det ju jätteskönt, för här uppe var det bara Patrik som hade någon sån 
här svår sjukdom annars var det bara astma eller så, men här är det ju diabetes och det e 
någon som inte tål ägg för då kan han dö va. Sen e där ju en flicka med dyslexi alltså det e 
inte bara Patrik 
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- Nä, det kretsar inte bara runt honom? 
- Nä, men egentligen så e ju klassen ihopsatt för att Patrik ska ha det så lugnt som möjligt. 
Där kan jag känna att, att där hade jag velat som förälder att det skulle ha kommit ut någon 
information om att Patrik har den här hjärtsjukdomen (Intervju med Anette 2006-11-14, s. 
13). 

 
När det gäller klassens sammansättning säger sig Anette ha fått information från 
skolledningen om att eleverna i den här klassen är särskilt utvalda för att det ska bli så lugnt 
som möjligt för Patrik. Även Anita är övertygad om att det ligger strategiska val bakom 
elevsammansättningen medan Håkan säger sig vara ovetande om så är fallet. Enligt honom 
är det begränsade elevantalet i klassen och klassrumsplaceringen de påverkansstrategier 
som han känner till men han medger att elevkombinationen blivit väldigt lyckad. 
 

- De är en otrolig klass, dom är helt underbara. 
- Är den sammansatt på ett speciellt sätt? 
- Ja dom kommer från olika håll. 
- Ja men är de så att man har lite handplockat? 
- Ja tror de ja de tror ja, jag är rätt så övertygad om att så är de, de är en tanke bakom detta, att 
det ska vara lite lugnt för hans del också så att de är säkert en tanke bakom. Det har man gjort 
så att de är bra (Intervju med Anita 2006-11-15, s. 12). 

 
 
Patriks relationer under skolans ”planerade aktiviteter” 
 
Patrik har ett naturligt förhållningssätt till kamratrelationer och har alltid flera kompisar 
runt omkring sig. Patriks sociala förmåga är säkert en bidragande faktor till att han ständigt 
omges av kompisar som vill vara där han är. Vid de lektioner där eleverna själva får 
bestämma var de ska sitta, som exempelvis på bilden, placerar sig de flesta av klassens 
killar runt samma bord, trots att det egentligen saknas platser.  
 

Patrik satt vid ett bord där det var plats för sex personer men två extra killar tryckte in sig där 
sidan om Patrik. (Fältanteckning Patriks skola 2006-10-27, s. 3). 

 
Patrik och Linus är som ler och långhalm även om de bara känt varandra i drygt tio veckor. 
Linus förefaller ibland vara mer beroende av Patrik än vice versa. En onsdag i mitten av 
november höll Patrik en rätt så låg profil när han kom strax innan morgonens första lektion. 
Han hade varit sjuk dagen innan och Linus var glad att se honom igen, men det blev ändå 
inte riktigt som Linus hade tänkt sig. Dagen inleddes med en stunds tyst läsning men Patrik 
och Linus fick inte läst många rader utan satt och viskade till varandra medan de sneglade 
sig omkring för att försäkra sig om att de inte skulle bli upptäckta. Patrik var emellertid inte 
sig riktigt lik utan såg ganska hängig ut. 
 

Eleverna har 5 minuter på sig för att byta böcker innan nästa lektion börjar, som är engelska. 
Patrik har inga böcker med sig utan får titta i Linus. Patrik hänger över bänken och klagar 
över huvudvärk. Anita lovar att han ska få en huvudvärkstablett under mattetimmen då de 
sitter enskilt. Under den här lektionen blir det absolut inget gjort, Patrik och Linus hänger inte 
med i instruktionerna på engelska utan engelskläraren får dra det på svenska också för att de 
ska förstå vad uppgiften går ut på. Båda två försäkrar att de alltid brukar hänga med och 
förstå det som sägs på engelska men idag är det så jobbigt. Efter ett tag frågar Linus Anita 
”…du när ska Patrik få den där tabletten så att han blir pigg igen?” (Fältanteckning Patriks 
skola 2006-11-08, s. 5). 
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Linus visar här sin lojalitet till Patrik genom att även han uppger att det är svårt att hänga 
med och dessutom smittas han av Patriks nedstämdhet. Linus uttrycker också att han vill att 
Patrik ska bli som vanligt igen eftersom han uppenbarligen har tråkigt, vilket han inte är 
van att ha i Patriks sällskap. Allt som oftast tisslar och tasslar killarna med varandra under 
lektionerna, vilket de i och för sig inte är ensamma om. Vid upprepade tillfällen är det 
Linus eller någon av de andra killarna på bakersta raden som tar initiativet och som 
försöker få Patrik med sig.  
 

Filmtajm, en film om Irland, som de precis har läst om i engelskböckerna. Ludvig och Linus 
har svårt för att koncentrera sig och petar och viskar till Patrik stup i kvarten. Det blir lite 
fnitter men det verkar inte störa någon av de andra eleverna, ingen säger något 
(Fältanteckning Patriks skola 2006-10-27, s. 3). 

 
Det är sällan att någon av eleverna i klassen påpekar för någon av sina klasskamrater att de 
stör. Eleverna verkar snarare ha en hög tolerans, liksom lärarna, så länge även det som ska 
göras sköts. Under mina observationer uppmärksammar jag att alla elever verkar ha någon 
som de gärna samarbetar med. Det är sällan någon av lärarna griper in och gör 
gruppindelningar utan det förefaller eleverna klara av själva. Patrik och Linda är överens 
om att alla i klassen har någon att vara med såväl under rasterna som under 
lektionstillfällena. Patrik menar att de tar beslut gemensamt i klassen medan Linda med en 
skämtsam ton menar att det finns en i klassen som gärna vill vara lite dominant. 
 

- Eller på lektionen om ni ska ha grupparbete har alla någon här då? 
- Ja jag tror nästan att alla har de. 
- Ja, mm är det någon som bestämmer lite mer än någon annan i klassen? 
- Nä (tänker efter först) de skulle jag inte vilja säga förutom Håkan (klassföreståndaren) då, 
för han är ett stort barn egentligen.  
- Jasså på vilket sätt? 
- Ja han är som min pappa han är också ett stort barn  (Intervju med Linda 2006-11-17, s. 2). 

 
 
”Jag är lite trögfattad, så börjar dom å skratta” 
 
Patriks särskoletillhörighet är inte bara okänd för övriga elever på skolan utan även för 
stora delar av släkten. Enligt mamma är det inget som hon orkar diskutera, inte för att hon 
skäms utan snarare beroende på att det skulle ge upphov till en massa jobbiga frågor som 
hon känner att hon inte orkar bemöta. 

 
Nä jag har aldrig diskuterat det med dem för jag tycker att det är vårt, och det är inte för att 
jag är rädd för att tala om det för min svärmor och min mamma, min mamma och pappa vet, 
men svärmor och dom vet inte för dom har så många konstiga frågor va (Intervju med Anette 
2006-11-14, s. 8). 

 
Eftersom särskoletillhörigheten inte är något som diskuteras i vidare utsträckning hemma är 
det heller inget som Patrik själv har någon djupare uppfattning om. Enligt honom själv har 
de diskuterat det på skolan i samband med ett utvecklingssamtal men det var inget som han 
lade på minnet eftersom han inte tyckte att det var så viktigt.  
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- Mm mm men de här med att du tillhör särskolan vad menas med det vet du det Patrik? 
- Nej.  
- Har ni pratat nånting om det? 
- Ja på utvecklingssamtalet då prata vi och ja nu har jag glömt bort det. Man får mer hjälp i 
matten de e ju ett sånt ämne. 
- Mm ja att matten kan va ett sånt ämne som e lite svårt? 
- Ja eller svenskan och om man kommer från ett annat land och om man har problem med 
engelskan 
- Ja mm, men är de nån mer än du som tillhör särskolan då? 
- Det vet jag inte (Intervju med Patrik 2006-12-13, s. 3). 

 
Det har emellertid hänt att klasskamrater har frågat honom om Anita är där för hans skull 
eftersom de med tiden märkt att hennes insatser riktat sig mer mot honom. Dessutom går de 
två alltid iväg under mattelektionen då Patrik får enskild undervisning vilket också har lett 
till en del frågor och funderingar. Patrik väljer att använda samma strategi som hemma 
nämligen att inte göra så stor affär av saken. På frågor som berör Anitas stöd till honom 
svarar han antingen att det bara är så och att han inte vet riktigt, eller genom att helt enkelt 
skämta bort det.  
 

- Är det någon som har frågat dig varför Anita hjälper dig? 
- Ibland. 
- Mm vad säger du då? 
- Jag säger bara jag brukar säga så ja jag är lite trögfattad så börjar dom å skratta. 
- Så du skämtar bort det lite? 
- Ja. 
- Men varför är hon där egentligen då? 
- De är för att stötta mig alltså så (Intervju med Patrik 2006-12-13, s. 9). 

 
Humorn förefaller vara ett effektivt sätt för att avväpna kompisar med närgångna frågor 
som Patrik inte riktigt har svaren på. Enligt mamma har diskussioner om 
särskoletillhörigheten dock förts i samband med att det blev aktuellt för Patrik att bli 
mottagen i särskolan, men det har aldrig gett upphov till tankar om att det vore något 
negativt utan snarare tvärtom. 
 

Ja det gjorde vi och då, då han tog det lite så där, aha ja då är de alltså egentligen så här att jag 
är lite särskild. Han tyckte liksom att jaha ja då menas det med liksom att jag är lite särskild 
då att dom särbehandlar mig. Lite extra och så ja tyckte vi det lät jättebra så vi tog det lite så, 
ja och han tog det lite jaha (Intervju med Anette 2006-11-14, s. 9). 

 
På skolan har man också anammat strategin som används hemma och därmed bemöts 
elevernas frågor på ett diskret men naturligt sätt. Anita är emellertid ganska övertygad om 
att ett par av de elever som känner Patrik bäst också har en viss insikt i problematiken. 
Även Anette funderar över om Linus eventuellt har märkt av att Patrik tidvis har problem 
med att hänga med i en del ämne. Om det är så att Linus funderar över den här typen av 
frågor så är det inget han visar, tvärtom så visar han stor förståelse vid de få tillfällen då 
Patriks brister framträder. Till saken hör också att ibland så är det Patrik som är den klart 
lysande stjärnan vilket Linus kan dra nytta av. 
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Patrik gick för att göra ett muntligt prov i NO. När han var klar fick även Johan följa med och 
göra det muntligt, Fabian gjorde däremot ingenting bortsett från att skriva sitt namn på 
pappret vilket gav en poäng! Patrik var mycket nöjd eftersom han blivit godkänd. Han satte 
sig bredvid Linus som hade stora problem. Patrik hade mycket svårt för att inte hjälpa honom 
på traven eftersom han visste att han satt inne med svaren. Till slut kunde han inte hålla sig 
utan viskade något samtidigt som han sneglade sig omkring. Båda såg nöjda ut men Patrik 
såg att jag såg och tecknade att han inte skulle säga mer (Fältanteckning Patriks skola 2006-
10-25, s. 2). 

 
Vid ett senare tillfälle samma dag blev Patriks bristande förmåga att lösa abstrakta problem 
uppenbar. Jag slogs av det förstående sätt som Linus och Felix hanterade situationen trots 
att de blev uppenbart förvånade över att Patrik gick på deras lilla trick. 
 

Linus och Felix började skoja om att de kunde få ut pengar från varandras huvud genom att 
slå i pannan. Patrik blev mäkta imponerad och förstod inte riktigt hur det gick till. Han vände 
sig till mig och frågade om det var på riktigt, jag sa att han skulle be dem göra det en gång till 
så att han fick chans att titta efter lite noggrannare. Han visste inte riktigt vad han skulle tro 
men när han bad Linus att göra det på honom så upptäckte han tricket, tämligen imponerad. 
Linus förklarade noga hur det gick till så att Patrik skulle kunna göra det på någon annan vid 
ett senare tillfälle (Fältanteckningar Patriks skola 2006-10-25, s. 2). 

 
Istället för att håna Patrik för hans bristande förståelse föreföll killarna ha ett visst 
överseende med att han inte riktigt förstod hur det gick till. Jag fick återigen uppfattningen 
att Patrik är en respekterad kompis som det inte finns någon anledning att håna. Det är 
dessutom ett tecken på att Patrik är så trygg i sin klass att han inte behöver låtsas att han 
förstår något som är uppenbart för andra. 
   Linda är den i klassen som har känt Patrik längst. De har följts åt i föregående skola och 
har även träffats en del privat eftersom deras mammor känner varandra, dessutom hänger 
Patrik ibland ihop med Lindas lillebror. Trots att Linda har god kännedom om att Patrik har 
behov av extra stöd i undervisningssituationer är hon osäker på vad som är den 
underliggande faktorn till det. 

 
- Ja men du sa att Patrik har lite problem att lära sig? 
- Ja men de är, han har haft ett ex antal extralärare på förra skolan och ja han har en här han 
har Anita. Och hon får då hjälpa. 
- Är hon i klassen för hans skull då? 
- Ja hon får liksom förklara en del för honom om typ Håkan säger en mening så kanske han 
inte riktigt förstår. Ja han vet vad han säger men kan inte vidarekoppla tank… den meningen 
till någon annan tanke som kan hjälpa honom att förstå. Så han får extra för de. 
- Vad beror de på? 
- Jag vet inte riktigt han har ju haft, han har ju sånt hjärtfel men jag kan inte skylla på de så 
jag vet inte. 
- Vad menar du med att du inte kan skylla på de, att de inte hör ihop riktigt? 
- Nä jag tror inte de, men jag är inte riktigt säker (Intervju med Linda 2006-11-17, s. 6). 

 
 
”Huvudsaken att man sköter sig” 
 
Anita är noga med att Patriks skoldagar ska vara så lika hans klasskamraters som möjligt. 
Det innebär ett ständigt avvägande mellan Patriks faktiska hjälpbehov och situationen som 
för tillfället råder. Eftersom en ständig närvaro av en vuxen skulle kunna ha en 
avskräckande effekt på kompisarna försöker Anita hålla en viss distans och inte alltid 
befinna sig där Patrik är under lektionerna. 
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Sen försöker man ju gå ifrån emellanåt så att det inte alltid ska bli så uppenbart att jag alltid 
ska vara där. Och sen för hans skull också så att han också får känna att det inte alltid är 
någon som står över honom hela tiden utan att han också får plats att vara den han är och vara 
för mig själv och jag får sitta och snacka med kompisen utan att någon går in och bryter där. 
Det tycker jag också är viktigt. Men ja de är också en balansgång när man vet att eleven 
behöver hjälp (Intervju med Anita 2006-11-15, s. 11) 

 
Med tanke på att elever många gånger bestämmer hur och med vem de ska tillbringa 
rasterna förefaller det utrymme som Anita medvetet ger Patrik vara väl genomtänkt. Patrik 
själv säger att han tycker att det är bra att han får stöd och hjälp av Anita men det är 
uppenbart att han uppskattar småpratet med kompisarna också. Han menar emellertid att 
det är viktigt att sköta sig i skolan men snarare ifråga om ordentligt uppträdande än att få 
bra betyg.  
 

- Är de viktigt att man är bra i skolan tycker du? 
- Huvudsaken att man sköter sig. 
- Ja om man gör sitt bästa menar du sen om man inte alltid lyckas? 
- Ja precis strunt samma (Intervju med Patrik 2006-12-13, s. 8). 
 

Utan Anitas stöd hade troligtvis Patrik haft svårt för att disciplinera sig själv till att alltid 
göra sitt bästa. Framförallt har Patrik visat att han har svårt för att komma igång vid 
lektionsstart och behöver en liten extra puff för att få ”ändan ur vagnen”. 
 

Under reflektionstimmen med allmänt snack om veckan fyllde de i sina loggböcker. Linus 
och Patrik fick inte mycket gjort eftersom det snackades fotboll. Anita höll sig i bakgrunden 
men fick till slut bryta, hon skrev i Patriks loggbok (Fältanteckning Patriks skola 2006-10-27, 
s. 3). 

 
Eftersom Patrik inte är ensam i gruppen om att ha lite svårt för att hänga med på en del 
lektioner får ibland även hans kompisar ta del av Anitas hjälpinsatser. På framförallt de 
praktiska lektionerna får emellertid Patrik klara sig utan Anitas hjälp men även under en del 
teoretiska lektioner är Anita tidvis iväg på andra uppdrag. Under en del av de lektionerna 
vore det kanske önskvärt att Anita närvarade. 
 

När de sedan skulle göra experiment blev det lite allmänt kaos i klassrummet och vad han och 
Linus gjorde vet jag inte för de försvann ut i kapprummet och kom sedan och satte sig igen 
utan att ha fått gjort något tror jag. Jonna (NO-läraren) frågade om de hade koll på läget och 
det försäkrade de, hmm?? (Fältanteckning Patriks skola 2006-11-08, s. 6). 

 
Ytterligare en strategi för att Patriks skoldagar ska vara som alla andras är att han är 
tillsammans med resten av klassen och gör samma uppgifter, om än något tillrättalagda, 
som övriga elever i klassen under veckans allra flesta lektionstimmar. De vuxna är överens 
om att det är en förutsättning för Patriks status som en i gänget. Patrik själv trivs också bäst 
med att göra samma uppgifter och befinna sig på samma plats som sina klasskamrater, även 
om han tycker att det är rätt så skönt att få gå ifrån tillsammans med Anita under matten 
eftersom han då får tillfälle att ta igen sig lite. Linda är däremot av en annan uppfattning. 
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- Men när ni är i skolan tycker du att det är bättre att ni är alla i klassrummet och får olika 
uppgifter där eller tycker du att om några har svårt så ska dom gå iväg till en liten grupp som 
Patrik nu går iväg till matten? 
- Jag tycker att det är bäst att om man går iväg för dels så blir det mycket lugnare i 
klassrummet och sen så blir det liksom att dom som typ har de svårt behöver inte känna så 
mycket usch ja nu sitter jag dåligt till, då måste jag skärpa mig och så. (Intervju med Linda 
2006-11-17, s. 5). 

 
Linda ser det som en vinst för alla vid de tillfällen då någon elev går ifrån för att få 
undervisning enskilt eller i mindre grupp. Hon menar att det måste vara skönt för den 
eleven som slipper visa upp sina brister inför resten av klassen, å andra sidan säger hon vid 
ett senare tillfälle att alla ändå vet vem som är bra på vad och vem som inte hänger med 
riktigt. Vilken bok Patrik har i matte är enligt henne allmänt känt eftersom han inte försöker 
gömma undan den utan han står för att han har svårt för matte. 
   Vid de flesta tillfällen då Anita är på annat håll försöker Linus och Patrik att stötta 
varandra för att hänga med i de instruktioner som ges. Skulle det behövas extra 
instruktioner så ber de oftast om den hjälp som behövs. I en del situationer har Patrik 
emellertid kommit på andra strategier för att komma förbi hinder på vägen. 
 

När de sedan skulle sitta två och två för att intervjua varandra på engelska satt Patrik 
tillsammans med Amelie vilket verkade fungera bra. Det var mest hon som ställde frågor till 
Patrik som han besvarade, men han var smart och frågade ”and you”? Istället för att han 
försökte hitta på egna meningar. De fick sedan flytta tillbaka till sina egna platser för att jobba 
med en annan uppgift. Patrik och Linus hjälptes åt samtidigt som de lyssnade på MP 3. De 
var först lite osäkra på vad det var de skulle göra men kom igång efter lite extra vägledning 
(Fältanteckning Patriks skola 2006-11-10, s. 8). 

 
Under den här engelsklektionen fick eleverna inte själva välja vem de skulle jobba 
tillsammans med. Eftersom uppgiften gick ut på att ta reda på så mycket som möjligt om en 
klasskamrat som man inte kände så väl sedan tidigare var det naturligt att de inte fick 
intervjua någon som de umgicks mycket med. Patrik blev uppenbart nervös inför att behöva 
prata med Amelie som han knappt har någon kontakt med. Genom att han erbjöd henne att 
ställa den första frågan kunde han använda sig av samma frågor som hon gjorde eller bara 
helt enkelt fråga ”själv då”. Till saken hör att Patrik själv säger att han gärna skulle vilja ha 
lite mer kontakt med tjejerna i klassen men att han är lite för blyg för det. 
 

- Är alla i klassen trevliga? 
- Ja men jag vågar inte prata med dom. 
- Gör du inte du verkar inte så blyg Patrik? 
- Ibland. 
- Men du vågar svara om dom pratar med dig? 
- Ja eller jag brukar nicka så mm (visar) (Intervju med Patrik 2006-12-13, s. 5). 

 
 
”Vad fan är det med dig?” 
 
Det är enbart ett fåtal av tjejerna som Patrik säger sig känna lite, undantaget Linda som han 
säger sig känna ganska väl. Hanna och Fannie som är Lindas närmaste vänner i klassen är 
han enligt egen utsaga kompis med, om än inte så nära.  
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Enligt mamma har han emellertid uttryckt en viss respekt för Hanna, som han sagt sig inte 
gilla. Det är dock inget som vare sig Håkan eller Anita känner till. När jag frågade honom 
om klasskamraterna försäkrade han att han gillade alla även om han inte kände alla så väl 
ännu. Jag får uppfattningen att Hanna och Patrik gör varandra lite nervösa vilket de 
hanterar på lite olika sätt 
 

Sedan var det dags för musik i en annan del av skolan. Eleverna fick uppmaningar från Håkan 
om att sköta sig vilket det tydligen hade varit lite si och så med, framförallt förra onsdagen. 
Musikläraren inledde lektionen med ett litet förmaningstal om vad det var som gällde. Fannie 
och Hanna hade hållit plats till mig. Precis framför Hanna satt Patrik. Vid två olika tillfällen 
då Patrik sa något sparkade Hanna till hans stol och frågade ”vad vill du” och ”vad fan är det 
med dig” (Fältanteckning Patriks skola 2006-11-08, s. 7). 

 
Vid den här händelsen såg Patrik lika glad ut som han brukar göra, på munnen, men det 
syntes i hans ögon att han inte bara blev ledsen utan att han också var oerhört undrande 
över vad som var fel. Hanna och Patrik är varandras motsatser på många sätt vilket skapar 
en viss spänning dem emellan. Patrik som förefaller vara just så schysst som han utger sig 
för att vara vill inte stöta sig med någon och försöker vara även Hanna till lags. Eftersom 
mycket av det som han säger eller gör verkar störa Hanna är det ingen lätt uppgift, vilket i 
förlängningen gör honom ännu mer nervös och därmed uppträder han inte lika naturligt i 
hennes sällskap. Dessutom är Patrik en rolig och jordnära kille medan Hanna strävar efter 
att, åtminstone ge intrycket av att, vara en cool och tuff tjej i punkarmundering. Hennes val 
av stil vittnar om att hon vill ha mycket uppmärksamhet. Den uppmärksamhet som hon 
faktiskt får jobba för får Patrik sig tillhanda bara genom att vara den han är. Hanna förstår 
inte riktigt vad det är för speciellt med honom men märker troligtvis att han ”sticker ut” 
ibland vilket hon har svårt för att acceptera. 
 
 
Oskars relationer under skolans ”fria aktiviteter” 
 
Oskar är en person som älskar såväl sig själv som andra människor. Att Oskar har 
diagnosen utvecklingsstörning och autism sedan femårsåldern kan i det här sammanhanget 
verka motsägelsefullt då autism innebär en medfödd eller tidigt förvärvad 
hjärnfunktionsstörning. Den yttrar sig genom svårigheter att förstå och bearbeta 
information som behövs för att få en helhet och ett sammanhang av upplevelser. Vidare 
innebär det en bristande förmåga att leva sig in i och förstå andra människors tankar, 
känslor och behov. Trots att Oskar är en sann människoälskare innebär hans 
funktionshinder att kontakterna med andra människor är komplicerade då han inte alltid vet 
hur han ska agera i relation till andra i olika situationer. Enligt mamma Carina ligger det 
mycket hårt arbete och träning bakom Oskars förmåga att idag umgås och fungera 
tillsammans med andra. Carina är av uppfattningen att det krävs mycket av föräldrarna då 
man får ett barn som är i behov av särskilt stöd, men det är inget mot vad som krävs av de 
här ungdomarna.  

 
Det är så mycket jobb som begärs av dom här ungdomarna kan inte ana vilken, eller vad vi 
begär av dom, alltså jag undrar ibland har vi själva gjort det, har vi själva gått i ”terapi” i 
femton år vilket faktiskt dom här ungdomarna gör parallellt med att dom då ska lära sig en 
massa saker och hur många utav dom vanliga eleverna har den här diskussionen med sina 
lärare, det har dom ju förmodligen inte va så vi ställer ju ofantliga krav på dom va (Intervju 
med Carina 2006-12-28, s. 9).  
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Det Carina syftar på är den dagliga fokusering på vad som är ett förväntat beteende och 
uppträdande i olika situationer. För Oskars del innebär det definitivt ett enormt arbete då 
han saknar förmåga att generalisera från en situation till en annan. Därmed är han ständigt 
tillbaka på ruta ett, även om han varit med om en liknande situation tidigare så kräver en ny 
kontakt ett nytt hanterande av situationen. Oftast går det åt mycket tid under en skoldag för 
såväl Oskar som flera av hans klasskamrater till att reda ut vad som blev rätt eller fel i olika 
situationer. Framförallt klassens assistent Jörgen ägnar mycket tid åt att tillrättavisa 
eleverna med särskoletillhörighet. På grund av ständiga tillrättavisningar, vilka många 
gånger är både befogade och nödvändiga, fokuserar flera av eleverna mycket på sitt eget 
uppträdande. Vid mindre angenäma händelser söks oftare felen och förklaringarna hos 
Oskar eller någon av hans klasskamrater än i omgivningen eller hos någon av de andra 
eleverna på skolan. Genom sina dagliga, oftast långa, samtal med Oskar har Carina fått 
uppfattningen att andra elevers överträdande ofta räknas till sådant som man normalt kan 
förvänta sig av elever i den här åldern. 
 

Det finns gånger då jag kan känna att Jörgen kanske också är lite, alltså det blir lite en 
övervikt på just den här ”handikappsidan” där jag kan känna att här finns ingen som kan 
balansera upp det här för kort och gott kan man säga så här att det blir väldigt mycket 
diskussion utifrån hur Oskar uppfattar saker och ting och man glömmer ju lätt i det här 
sammanhanget att dom andra ungdomarna är ju inte heller färdiga vuxna individer och dom 
har ju sitt fyr för sig. Vi tycker kanske att dom, vi tycker att dom agerar utifrån en mer normal 
mall när dom då har sina saker för sig men egentligen gör dom också fel va och det här är det 
som blir det komplexa i det va för då blir det lätt så att Jörgen gärna drar Oskar lite åt sidan 
och försöker förklara vilket är rätt va, försöker förklara vilket som är hans, alltså vad han har 
gjort för fel och hur han har gått åt det hela fel va, eller inte riktigt greppat det hela. Men sen 
finns det ingen överbryggning till det andra till det som vi kallar för normalt då och det kan 
jag känna när han kommer hem då va att han känner att det är någonting som fattas men han 
kan inte sätta fingret på det (Intervju med Carina 2006-12-28, s. 6). 

 
Enligt Carina har det sedan många år tillbaka förekommit en öppen dialog hemma kring 
Oskars funktionshinder, därför är Oskar till viss del medveten om att en del besvärliga 
situationer uppkommer som en konsekvens av att han själv inte uppfattar saker riktigt som 
andra. Carina menar att det här är en roll som det tagit tid att växa in i för såväl Oskar, i det 
här fallet, som för de anhöriga. 
 

- Men ser Oskar sig själv som… eller ni pratar öppet om att han har ett handikapp? 
- Ja det har vi gjort enda sedan han började skolan. Ja när han började liksom greppa första 
gången, för de kom upp i en diskussion tror jag med farmor och farfar, jag kommer inte 
riktigt ihåg hur det började men det var nånting sånt, det var i alla fall, innehållet i det var att 
jamen min farmor och farfar säger att jag har inget handikapp då kände jag bara att nu måste 
man lägga på bordet på ett bra sätt så han… Så det har ju varit en diskussion som har liksom 
förts hela tiden för det är ju något som man liksom måste växa in i som handlar om många 
liksom parametrar (Intervju med Carina 2006-12-28, s. 11). 

 
Carina menar samtidigt att det handlar om en ständig balansgång eftersom hon menar att 
det är viktigt att inte handikapprollen blir Oskars främsta och viktigaste roll. 
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- Det får inte bli så att handikappet, alltså att man identifierar sig med det så att  man är 
liksom, jag är liksom autism va. Utan… och så har det blivit nu. 
- Jag är Oskar? 
- Ja precis jag är Oskar (Intervju med Carina 2006-12-28, s. 11). 

 
Att i första hand vara människa är något som även klassföreståndaren Hellen trycker på, då 
hon menar att diagnoserna fungerar som etiketter vilka hon tycker är helt överflödiga.  
 

Men jag tycker alltså att den enda etiketten en människa ska ha på sig de är sitt namn, 
behöver man någon mer etikett? (Intervju med Hellen, 2006-12-08, s. 8). 

 
Carina har en mer kluven inställning till diagnoser. Hon menar att när det nu finns så måste 
även Oskar ha insikt om sitt funktionshinder och den diagnos han har eftersom det på något 
sätt fungerar som en slags garant, för att han ska få tillgång till de insatser som han har 
laglig rätt till, för att klara sin framtida livsföring. 

 
Det kan va både bra och dåligt så att säg men det känns som att alltså eftersom vi nu inte 
lever i det samhället som är diagnoslöst så känns det som att det måste finnas även om det nu 
egentligen inte behöver finnas va, men det finns en risk också i att inte ta upp det, nonchalera 
det för då blir det väldigt, då blir man väldigt vimsig va och kanske också känner jag att i det 
system vi har ska han i sitt vuxna tänkande kunna klargöra nånting om vart han vill gå och 
vad han har för rättigheter så måste han ju veta vad han har för nånting med sig och det måste 
jag ju också även om jag inte har någon diagnos liksom (Intervju med Carina 2006-12-28, s. 
11). 

 
Jag får uppfattningen att Carina i stor utsträckning pratar om en medvetenhet kring de 
starka och svaga sidor som vi alla är bärare av. När jag frågar eleverna om anledningen till 
att de tillhör särskolan får jag en kortfattad förklaring som eleverna tycks vara överens om. 
 

- Men vad innebär de att man går på särskola är de någon som vet det? 
- Man behöver mer hjälp (Johan). 
- Ja man behöver lite mer hjälp (Arian) (Gruppintervju 2006-12-06, s. 9). 

 
Övriga elever instämmer nickandes med Johans och Arians uttalande men ingen vill 
utveckla resonemanget vidare utan eleverna förefaller vara överens om att det inte är så 
mycket att tillägga då det inte är mer komplicerat än så. 
 
 
”Att vara olydig mot tjejerna är det bästa som jag vet…” 
 
Vid den gruppintervju som genomfördes med Oskar och övriga sex elever med 
särskoletillhörighet kom elevernas uppträdande upp på dagordningen. Eleverna hade 
bestämda uppfattningar om varför det är viktigt att uppträda på ett ”moget” sätt som Arian 
uttrycker det. 
 
 - Men är det viktig att man är mogen och vuxen, måste man vara det? 

- Ja (Jenny). 
- Ja, ja för till exempel om jag går på gymnasiet också tramsar jag liksom, å då så undrar dom 
liksom vilken sorts knäpp elev som går här (Arian). 
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- Men ni säger att dom andra  i nian beter sig lite störigt, dom får ju vara barnsliga varför får 
inte ni det då? 
- Ja alltså… (Arian). 
- Dom är stökiga (Jenny). 
- Ja alltså dom alltså dom vet inte hur man ska uppföra sig å sånt liksom (Arian). 
- Dom har inte lärt sig det riktigt? 
- Nä och alltså pratar liksom högt rätt ut utan å tänka sig för (Arian) (Gruppintervju, 2006-12-
06, s. 10). 

 
Arian är av den bestämda åsikten att det här handlar om en mognads och inlärningsprocess 
och att alla elever på skolan inte klarar av det riktigt har sin naturliga förklaring i att de 
ännu inte lärt sig det. Med tanke på hur Carina uppfattar situationen så är det kanske just så 
att många elever ännu inte lärt sig vilka spelregler som gäller tillsammans med andra 
eftersom de faktiskt inte blir tränade i samma utsträckning som eleverna med 
särskoletillhörighet. Det som eleverna framförallt avser med omoget beteende handlar i hög 
utsträckning om att inte lyda de regler som vuxenvärlden satt upp. Det handlar således inte 
om att mobba eller att vara elak mot någon. För närvarande fungerar det enligt både Hellen 
och Jörgen ganska bra på rasterna då Oskar och övriga elever med särskoletillhörighet rör 
sig fritt på skolan och det är sällan några konflikter med övriga elever. Oskar har dock 
blivit hårt ansatt av ett par elever i åk. 9 som tycker att det är kul att få igång honom. Enligt 
Hellen är det inget som Oskar är ledsen eller känner sig kränkt över utan han har varit med 
på noterna vilket är just det som de andra eleverna tycker är skoj, eftersom han går igång 
och sedan har svårt för att trappa ner igen. Det har emellertid förekommit mobbing tidigare 
år men enligt Hellen har de alltid slagit tillbaka snabbt och hårt vilket har lett till ett 
förbättrat klimat. 
 

Och minsta lilla tendens tar jag ju direkt, det gör jag ju. Sen ibland är man ju inte med överallt 
och det händer ju att dom går hem och berättar, det här och det här har hänt och så har man ju 
telefonsamtal hemifrån, och vad var de nu som hände, då säger jag det vet jag inte för jag var 
inte med då och dom har inte sagt någonting men det är klart att vi reder det här och så gör 
jag ju det så att det är ju mycket sådant, mycket med etiska samtal med speciellt dom här 
grabbarna då som är i grundskolan (Intervju med Hellen 2006-12-08, s. 6). 
 

Att inte Oskar uttalar sig i frågan om ett moget beteende har sin naturliga förklaring i att 
han under just den diskussionen befann sig på toaletten. Oskar är annars mycket angelägen 
om att hans åsikter ska komma fram, (efter den tveksamma inledningen) varför han oftast 
svarar fort och högt så att ingen ska förekomma honom. När Oskar kommer tillbaka får 
även han svara på om det är viktigt att uppträda på ett särskilt sätt. 
 

- Innan när du gick på toaletten så frågade jag dina kompisar om det är viktigt att man beter 
sig vuxet och moget. 
- Ja  
- Varför är det de? 
- För man ska kunna va tillsammans alltså och ha de trevligt å inte…(hittar inget ord) 
- Får man inte skoja lite då? 
- Jo men man får inte mycket skoja för mycket så va. 
- Så då blir de lite stimmigt? 
- Ja man får inte stimma upp man får inte skoja för mycket för då blir det stimmigt det är 
jobbigt (Gruppintervju 2006-12-06, s. 14). 
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I just den här situationen uppfattar jag det som att Oskar strävar efter att svara ”rätt” på min 
fråga. Han är väl medveten om att han liksom alla vi andra förväntas hålla oss inom vissa 
ramar för att det ska räknas som ett önskvärt uppträdande. Att Oskar verkligen delar den 
uppfattning som anses vara allmänt vedertagen är jag däremot mera tveksam över, så länge 
man inte gör någon annan illa. För även om han vet vad som förväntas finns det frestelser 
som han har svårt för att motstå. Lite längre fram i intervjun medger Oskar att busa är det 
bästa han vet, särskilt med tjejerna då… 
 

- Ibland så märker jag att tjejerna dom får nästan vara lite fröknar och säga till er, ibland så 
gör Jenny så Neeeej (hytter med fingret). 
- Jag gör också de (Marie). 
- Ja, brukar ni lyda då? 
(killarna bara skrattar). 
- Ja jag busar till det riktigt å det är så kul. Att vara olydig mot tjejerna är de bästa som jag vet 
i klassen (Oskar).  
- Vad tycker ni om det då tjejer när de är olydiga mot er?  
- Dom är tramsiga (Anja). 
- Dom är tramsiga mmm ja men ni tycker att ni är rätt roliga eller? 
- Nej (Arian med ett skratt). 
- Ja jag tycker att det är kul (Oskar).  
- Inte jag i alla fall (Arian). 
- Ja fast det är rätt roligt att hålla på med tjejerna (Oskar). 
- Men de tycker inte jag (Marie). 
- Du kan också va rätt så busig Arian du ska inte skylla ifrån dig du Arian (Oskar) 
(Gruppintervju 2006-12-06, s. 17). 

 
Oskar står här fast vid att han faktiskt gillar att göra det som är lite ”förbjudet” till skillnad 
från Arian som säger en sak men menar något helt annat. När han påstår att han inte tycker 
att det är kul säger hans tonfall och kroppsspråk det motsatta. Under diskussionens gång 
försöker Arian på ett mer bestämt sätt ta avstånd ifrån det busiga uppträdandet. Oskar 
genomskådar emellertid Arians försök att slingra sig och tycker att även han ska stå för det 
han gör. 
 
 
”Jag tycker att den är superb så jag tycker MVG” 
 
Ofta råder det en konflikt mellan det som eleverna lärt sig vara det rätta beteendet och så 
som de önskar uppträda. Det är då inte fråga om att vara elak mot någon utan snarare att 
uppträda på ett sätt som kan uppfattas som barnsligt för åldern, men som ger den där busiga 
och kittlande känslan. I gruppen är det framförallt tjejerna Jenny, Anja och Marie som 
tillrättavisar killarna när de anses kliva över gränsen. Jenny och Anja är mycket måna om 
att inte synas och höras för mycket ute i korridoren och gör därför också sitt bästa för att 
dämpa killarna så att de inte ska utmärka sig på något sätt. Marie brottas däremot ofta med 
sitt humör och har svårt för att hantera sina känslouttryck på ett diskret sätt varför även hon 
ofta hörs i korridorerna. Till skillnad från Arian och Oskar har hon sällan eller aldrig någon 
kontakt med några elever utanför den här lilla gruppen. Oskar har däremot ofta bråttom ut 
på rasterna för att söka upp någon av de kompisarna som han gillar på skolan, ibland i 
sällskap med Arian men inte nödvändigtvis. Att Oskar har lyckats komma förbi många 
svårigheter på vägen för att hitta nya kompisar har troligtvis sin förklaring i hans 
personlighet då han, enligt Carina, ständigt utsätter sig själv för nya utmaningar och dras till 
det okända.  
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Mm jag tror att det är en utvecklingsgrej, i början när han började på den här skolan då 
tillhörde han gruppen väldigt mycket, det gjorde han. Men sen så började han själv bryta sig 
ut ur gruppen genom att han då, han har ju liksom en förkärlek för då och alliera sig lite med 
det farliga om man kan säga så, det som är spännande eller udda (Intervju med Carina 2006-
12-28, s. 10). 

 
Att Oskar vågar ta för sig mer och söka sig utanför den lilla gruppen har enligt Carina 
också sin förklaring i att Oskar mognat under de senaste åren. I den mognadsprocessen har 
han lärt sig att hålla ett visst avstånd till de situationer som utgör de största utmaningarna. 
Carina menar att det inte alltid har varit lätt för Oskar på skolan, men under de här åren har 
det hänt mycket, framförallt med Oskar själv, vilket har lett till att han är oerhört glad över 
att gå till skolan och han längtar ofta till sina kompisar där.  
 

Vi vill ju gärna att dom ska försöka hitta nåt slags ingångsläge men det känns som att Oskar 
verkligen har gjort det och det som jag kan säga då också som verkligen har varit fantastiskt 
va det har gått väldigt fort det här sista den här terminen. Han själv säger att han är i lilla 
klassen men han tycker om de andra kompisarna och det är hans kompisar också. Han längtar 
till sin skola för han har sina kompisar där och då är det liksom inte att den här lilla gruppen 
kommer först utan det är liksom Alm och det är tjejerna och så är det Arian ja jovisst, men 
dom andra nämner han inte så (Intervju med Carina 2006-12-28, s. 13). 

 
Liksom Carina är Hellen övertygad om att såväl Oskar som övriga elever i den lilla 
gruppen upplever en stark tillhörighet på skolan även om en del händelser kan ha gett 
upphov till känslor av utsatthet. 
 

Alltså det här är ju deras skola de tror jag att dom känner och jag tror att dom känner nånstans 
också att de är okej att dom är här jag tror inte att dom känner sig som speciellt utsatta så va 
utan det är perioder eller stundtals då det här händer när det blir incidenter då dom kan känna 
det här men dom har ju medvetenhet om att dom är annorlunda och att dom inte är som alla 
andra och dom vet varför dom går här inne (Intervju med Hellen 2006-12-08, s. 7). 

 
Hellen menar att de incidenter som gett elevernas självförtroende en knäck har framförallt 
skett tidigare år. Många gånger har det då varit fråga om andra elever som haft det jobbigt 
med sig själva på olika sätt och som försökt hävda sig på särskoleelevernas bekostnad. En 
del av de eleverna har slutat på skolan vid det här laget och andra har liksom Oskar mognat 
vilket har medfört att de dels insett det omöjliga i sitt uppträdande men också hittat andra, 
bättre sätt att hävda sig på. När jag frågar eleverna om trivseln på skolan är Oskar den som 
kraftigast ger uttryck för hur bra han tycker att skolan är  

 
- Men vet du vad jag tycker vet du va jag tycker jag tycker att den är superb så jag tycker 
MVG. Jag tycker att den är skitbra. Jag trivs så bra så de är MVG alltså jag älskar skolan å 
jag blir alltid lika glad när jag ska till skolan så jag tycker MVG (Oskar) 
- Du trivs här, vad skönt att höra. 
- Ååå de e så skönt (Oskar). 
- Men du vad säger du Johan? 
- G bara (Johan). 
- G de är så där lagom och Hannes sa IG innan varför tycker inte du det är så bra då? 
- Nä jag tycker inte om denne skolan (Hannes)  (Gruppintervju 2006-12-06, s. 16). 
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Oskar är den som i störst utsträckning hyllar sin skola medan andra menar att det är en 
medelmåttig skola eller något över medel. Hannes säger genast att skolan är IG, vilket får 
Arian och Marie till att haka på eftersom de menar att de har så dålig rektor. När jag bad 
eleverna att sätta betyg på själva skolan uppstod det till att börja med en viss förvirring 
eftersom några av eleverna istället betygsatte enstaka personer som exempelvis rektor. Att 
den här situationen uppstod har sin förklaring i att eleverna tidigare blivit tillfrågade om de 
brukar träffa rektor vilket genast ledde till att de förklarade sitt missnöje med henne. Enligt 
eleverna är hon på skolan alltför sällan och dessutom menar de att man inte kan lita på 
henne. Elevernas pyrande missnöje med rektor förefaller inte skilja sig nämnvärt från vad 
andra elever som jag pratat med på skolan säger liksom lärarkollegiet. Eleverna i den här 
gruppen verkar trots allt vara mer nöjda överlag med sin skola än många av de andra 
eleverna i nian.  
 

Jag pratade med fem elever från nian som alla sa samma sak, nämligen att skolan var kass 
och om det inte var för att de snart skulle börja på gymnasiet så hade de bytt skola. Jag 
frågade vad det berodde på och de sa att det var rektorns fel alltihop. Flera av eleverna har 
gått på skolan sedan tidigare, det vill säga när det var en annan huvudman för skolan och de 
menade att numera hade eleverna inget inflytande och att de inte fick igenom några som helst 
önskemål. Jag frågade hur det var med lärarna och de sa att det som var kass var att det varit 
så mycket byte med lärare och att det var ungefär sju stycken som slutat. När jag frågade om 
eleverna på skolan sa de att de var schyssta och att det inte var där problemet låg. När jag 
frågade vad lärarna sa när de klagade sa de att det enda svar de fick var att de fick göra det 
bästa av situationen (Fältanteckning Oskars skola 2006-11-29, s. 6). 

 
I vissa avseenden är det en dyster bild av skolan som de här eleverna ger. Det är dock 
viktigt att påpeka att det inte är samma bild som eleverna i sjuan ger. När jag en dag 
pratade med flera av dem under en rast menade de att de tvärtom var mycket nöjda med sin 
skola och de kunde inte så där på rak arm komma på något som de var missnöjda med. Den 
stora skillnaden ligger troligtvis i att eleverna i nian har något att jämföra med. Skolan har 
alltid varit en friskola men med olika huvudmän vilket enligt eleverna i nian har förändrats 
till det sämre. Eleverna med särskoletillhörighet hade som synes också synpunkter på 
skolans ledning men var på det stora hela mer nöjda än många andra på skolan, vilket kan 
ha sin förklaring i att de trots allt har upplevt en positiv utveckling. Eftersom flera av de 
eleverna kände sig utsatta när de kom till skolan för några år sedan upplever de snarare att 
deras dagar i skolan utvecklats till det bättre.  
 
 
”Hur hade det varit Oskar om du någon gång inte sa hej först…” 
 
Oskar har många bekantskaper på skolan och även en del som han räknar till sina riktiga 
vänner. Men även de som han inte känner så väl hälsar han glatt på, vid namn. För Oskars 
del är det kanske tur att skolan inte är större eftersom det blir många nog att hälsa på, med 
tanke på att Oskar kan namnet på skolans alla elever.   

 
Jag stod i korridoren och såg när Oskar kom. Han hälsade som vanligt glatt på alla och fick 
glada miner tillbaka. När han kommer fram till klassrummet pratar han om en massa personer 
som han mött. Jag säger att jag är imponerad över alla namn han kan och han säger att han 
kan alla namnen och känner jättemånga på skolan. När jag säger att det är trevligt när han 
hälsar så glatt, säger han att han inte förstår varför han alltid gör det först, han ska sluta med 
det! (Fältanteckning Oskars skola 2006-12-06, s. 9). 
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Enligt Hellen är Oskar väldigt omtyckt på skolan eftersom han bjuder på sig själv och 
sprider en fantastisk glädje omkring sig. Under mina observationer blev det uppenbart att 
Oskars närvaro var uppskattad, men liksom Oskar själv sa upplevde även jag att han var 
den som i mycket stor utsträckning tog första initiativet vid kontaktskapandet. Redan under 
mina första dagar på skolan uppmärksammade jag den trenden men jag var då osäker på om 
det var något som Oskar själv uppmärksammade eller om han var nöjd med att få ett 
trevligt svar tillbaka. Den där morgonen den 6:e december blev jag dock varse att så inte 
var fallet och det visade sig vid mitt samtal med Carina att det var något som han tänkt på 
vid återkommande tillfällen. 

 
Oskar har tagit upp någon gång i diskussion att han liksom, ja men jag har sagt hej till dom 
och varför säger dom aldrig hej till mig och jag vet ju (skratt). Och då har jag sagt då för jag 
vet ju hur han är ju, hur hade det varit Oskar om du någon gång inte sa hej först utan du 
liksom lugnar dig och låter dom få en chans och det tog lång tid innan han liksom greppade 
det ja men vad menar du? Ja men du behöver inte alltid vara först det betyder inte att du inte 
tycker om dem eller att dom inte tycker om dig utan du kan låta dom någon gång få chansen 
att säga hej eller prova det en gång så får du se vad som händer. (Intervju med Carina 2006-
12-28, s. 11). 

 
Jag får uppfattningen att Oskar inte vågar chansa utan han tar det säkra före det osäkra och 
hälsar först eftersom han inte vill riskera att missa de dagliga kontakterna. Eftersom jag vid 
ett flertal tillfälle upplevde precis det som mamma nämner, nämligen att han faktiskt inte 
ger dem en chans att hälsa först tog jag upp det med ett par av tjejerna i sjuan som Oskar är 
mycket glad för. 
 

På väg ut stannade jag till och pratade med några elever från sjuan, däribland Elin. Jag 
frågade hur de trivs på skolan och alla fyra tjejerna försäkrade att de stortrivdes på skolan. De 
flesta hade börjat här nu i sjuan men någon hade gått här sedan i sexan. När jag frågade hur 
de var när Arian och Oskar kom sättande på rasterna för att prata sa de att det bara var roligt 
och att de båda var så snälla så de var inga problem. Elin sa att hon tyckte att det var bra att 
de som var lite annorlunda fick vara med bland alla andra. Hon sa också att det för det mesta 
var killarna som kom först och ville prata men att det till störst del berodde på att de aldrig 
hann före killarna (Fältanteckning Oskars skola 2006-12-06, s. 10-11). 

 
Elin är både Arians och Oskars favorit bland tjejerna varför de ofta har bråttom iväg på 
rasterna för att söka upp just henne. Trots att Elin försäkrar att hon och kompisarna 
uppskattar när Arian och Oskar kommer sättande uppmärksammade jag vid ett par tillfälle 
att tjejerna försökte undvika killarnas enträgna kontaktförsök. Det lyckades de emellertid 
sällan med eftersom killarna inte gav upp i första taget utan envist följde efter tjejerna på 
rasterna.  

 
På Oskars initiativ går de för att prata med tjejerna i sjuan som sitter i korridoren. När killarna 
närmar sig kutar tjejerna tjutande och skrikande därifrån (under glada skratt) med killarna 
efter sig. De stannar upp och slår sig ner vid några bänkar och killarna stannar och småpratar. 
Oskar erbjuder ett par av tjejerna en kram men de avböjer. Efter att ha blivit avspisade flera 
gånger drar sig killarna tillbaka. Arian pratar om Amanda som han är glad för och därför vill 
ge ett armband, men han vågar inte riktigt. Oskar försöker muntra upp honom och efter ett tag 
återgår killarna till att prata med tjejerna. Oskar vill ha bekräftelse på att de gillar honom och 
jämför sig med Arian och undrar vem de gillar mest. Det får han till sin besvikelse inget 
riktigt svar på (Fältanteckning Oskars skola 2006-12- 06, s. 10). 
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Tjejernas försök att ”komma undan” Oskar och Arian uppfattade jag vid det här tillfället 
framförallt som en lek. Detta eftersom tjejerna verkade väl medvetna om att killarna skulle 
följa efter, dessutom var det uteslutande glada miner från alla inblandade parter. Vid andra 
tillfällen uppfattade jag trots allt det som att killarnas distanslöshet var besvärande för ett 
par av tjejerna i sjuan. 
 
 
”Jag brukar sitta med Alm ibland för han är min bästa kompis” 
 
De personer som Oskar verkligen gillar får ofta och mycket intensiv uppskattning genom 
vänliga ord, fysisk kontakt och små presenter. För Oskars del förefaller den vänlighet som 
han visar andra ge en viss tillfredsställelse även för egen del, men framförallt upplever han 
en gedigen glädje över den uppskattning som de flesta faktiskt ger uttryck för, vilket ibland 
till och med resulterar i att han får en spontan kram. 
 

Det var inte så många i matsalen när vi kom dit och därför blev det heller inte tillfälle att 
blanda sig med några andra elever. Oskar hade bråttom ifrån bordet för han ville leta upp 
Mårten och Elin. Han hämtade sina teckningar och påpekade flera gånger för Hellen hur 
nervös han var och att han brukade bli det när han skulle ge bort saker för tänk om dom inte 
gillade det. Hellen lugnade honom och sa att dom säkert skulle bli jätteglada men det slutade 
med att Hellen fick följa med honom så att han fick lämnat sina teckningar. På slöjden som 
följde efter rasten var han väldigt uppspelt och berättade att det hade gått jättebra och att de 
hade blivit så glada och att han dessutom fått en kram av Elin (Fältanteckning Oskars skola 
2006-11-24, s. 4). 

 
Oskar ser Elin som sin vän och visar ofta henne sin uppskattning. Även om Elin är vänlig 
och bemöter Oskar på ett trevligt sätt rör det sig, enligt min uppfattning, snarare om 
omtanke och välmening än om besvarande av känslor. Med Mårten är det däremot 
annorlunda, han går i nian men är egentligen ett år yngre. Mårten blev uppflyttad från 
årskurs åtta till nio på grund av att han låg långt före sina klasskamrater såväl kunskaps- 
som utvecklingsmässigt. Oskar deklarerar ofta att Mårten är hans bästa kompis och att han 
är så glad över att ha honom. De känslor som Oskar ger uttryck för är på många sätt 
besvarade eftersom även Mårten ser Oskar som en riktig vän som han gärna anförtror sig 
till. Eftersom Mårten uppvisar, ett för åldern, ovanligt vuxet beteende har han inte alltid det 
så lätt i kontakten med andra jämngamla kamrater då han alltid själv uppträder oklanderligt 
och dessutom har synpunkter på en del av sina klasskamraters uppträdande. När jag frågar 
Oskar och hans kamrater i den ”lilla gruppen” om de har några kamratrelationer bland de 
andra eleverna på skolan kommer Mårten, kallad vid sitt efternamn Alm, på tal. 
 

- Är det någon som har några andra kompisar i nian? 
- Ja, Marielle (Anja). 
- Det var hon som var här och frågade efter dig innan? 
- Ja (Anja).  
- Har du någon kompis här Marie? 
- Jenny i andra klassen,  jag har haft Johanna också innan (Marie). 
- I vilken andra klass, i nian? 
- Jaaa (Marie). 
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- Känner du någon Jenny? 
- Ja jag känner lite Marielle som Anja då (Jenny). 
- Jag känner Alm och jag känner en som heter ja jag känner inte jätteväl men en som heter 
Amanda (Oskar). 
- Också lite andra (Arian). 
- Ja som vi brukar snacka med på rasten (pekar mot Arian som instämmer nickandes) så då lär 
man ju känna när man snackar så lär man ju känna (Oskar). 
- Ja de gör man ju, men jag har också sett att när vi har varit och ätit så brukar du sitta med 
lite andra elever Oskar. 
- Ja jag sitter inte bara med min klass men jag brukar sitta med Alm ibland för han är min 
bästa kompis (triumferande!! Oskar) (Gruppintervju 2006-12-06, s. 5). 

 
Oskar är oerhört stolt och glad över att han är kompis med Alm och vill gärna stoltsera med 
det inför sina klasskamrater. Flera av de andra i gruppen nämner någon som de känner men 
bortsett från Anja som träffar Marielle ibland utanför skolan är det snarare fråga om 
bekantskaper än om vänner. Hellen är dock lite fundersam över Anjas och Marielles 
kompisskap eftersom hon oroas över att Anja på något sätt utnyttjas av Marielle, 
exempelvis genom att förse henne med cigaretter.  
 
 
”Egentligen så är han som vilken människa som helst” 
 
Enligt Mårten så lärde han och Oskar känna varandra när de började ha träslöjd ihop och 
Mårten erbjöd Oskar sin hjälp med att göra pilbågar. Eftersom Oskar är en framåt person 
som tar för sig deltar han också ganska ofta när Mårten och några andra killar sparkar boll. 
Mårten menar att de båda tog initiativet till att bli vänner och han uppskattar Oskar av 
många olika anledningar. 
 

Jag tycker att det är kul att få lära känna en annan människa som är lite annorlunda. Men 
egentligen så är han som vilken människa som helst. Han jobbar på bra i skolan och han har 
faktiskt bra idéer. Han sköter sig och han är trevlig och snäll. Sen vill han ju ha mycket 
uppmärksamhet men det är bara kul när han kommer om man är trött på morgonen man kan 
säga att han piggar upp tillvaron (Intervju med Mårten 2006-12-11, s. 1). 

 
Det är inte otänkbart att Mårten uppfattar Oskar som lite av en ”exotisk” kompis som ger en 
ny infallsvinkel på tillvaron. Oskar besitter utan tvivel också de egenskaper som är viktiga 
för Mårten nämligen att vara ambitiös och trevlig, samtidigt som han förgyller den annars 
lite grå vardagen. När jag frågar Mårten hur han tror att eleverna med särskoletillhörighet 
uppfattar gemenskapen på skolan menar han att de flesta eleverna på skolan är schyssta och 
låter alla vara med när de exempelvis spelar fotboll på rasten.  
Enligt Mårten finns det dock en del otrevliga elever på skolan som utsätter andra elever på 
skolan för tråkigheter, vilket han själv också fått erfara. Han menar emellertid att de 
eleverna är allmänt kända på skolan och eleverna med särskoletillhörighet, liksom andra 
elever som blivit utsatta för deras tråkningar, har lärt sig att undvika dem. 

 
- Mm om det hade varit någon som hade trillat och det hade varit någon som hade stått och 
skrattat vad tycker ni om den personen då? 
- Elak (Oskar). 
- Mm, finns det någon på skolan som är sån taskig eller elak? 
- Mm (tänker efter lite) det finns det säkert (Johan). 
- Ja (Oskar). 
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- Mm finns det säkert (Arian). 
- Ja finns det någon som har varit taskiga mot er någon gång? 
- Eee (Oskar tänker högt) njäe, ja Josef har varit kaxig mot mig, dum i huvet (Oskar). 
- Kaxig, vad säger han då för kaxiga saker? 
- Nä ee jag har blivit mobbad av Josef (Oskar). 
- Mhm vad mobbade han dig för då? 
- Jag vet inte va han mobba mig för han bara mobba mig (Oskar). 
- Jo men vad sa han när han mobbade dig? 
- Han sa dumma, han sa dumma saker (Oskar). 
- Taskiga saker? 
- Ja så jag blev ledsen å sånt, då va jag tvungen att gå hem efter lunchen jag kunde inte va 
kvar jag blev så mycket mobbad så jag kunde inte va kvar (Oskar). 
- Men varför har dom slutat tror du? 
- Jag vet inte (Oskar). 
- Är det någon som har sagt till dom? 
- Ja, å jag bryr mig inte om dom heller innan brydde jag mig om dom hela tiden då höll dom 
på hela tiden å va dumma nu har dom lugnat ner sig lite när dom går i nian då lugnar man 
alltid sig lite (Oskar) (Gruppintervju 2006-12-06, s. 6). 

 
Oskar menar att de eleverna som tidigare har trakasserat honom har mognat men han är 
även medveten om att hans eget agerande har påverkat situationen. Med tanke på att Oskar 
gärna dras till det ”farliga” har det varit en lång process för honom att lära sig att undvika 
de här killarna istället för att hela tiden söka deras uppmärksamhet. Hellen menar att det 
krävs lika mycket från alla parter för att det ska fungera och hon menar att det definitivt 
inte får vara så att eleverna med särskoletillhörighet ska behöva anpassa sig efter de andra 
elevernas spelregler utan det krävs ett ömsesidigt hänsynstagande. 
 

Jag tycker att det är fifty, fifty jag tycker inte att man kan säga att dom ska behandla oss med 
silkesvantar samtidigt ska vi inte finna oss i vad som helst. Nä utan alltså vad det här handlar 
om Therése, det här är människor, vi ska behandla varandra som människor sen spelar de 
ingen roll hur vi ser ut eller vad vi gör eller har handikapp eller så alltså det här är ju basalt 
(Intervju med Hellen 2006-12-08, s. 6). 

 
 
”Han hade ångrat sig och frågade sedan om det var ledigt…” 
 
Att uppleva gemenskap och delaktighet med andra elever utanför den ”lilla gruppen” 
förefaller vara mycket viktigt för Oskar varför han oftast söker upp andra elever vid 
skollunchen och det är i undantagsfall som han gör eleverna i den ”lilla gruppen” sällskap.  
 

Oskar dök direkt ner vid ett bord med fem andra elever från åk 9, han skojade och pratade 
framförallt med Jonatan och det verkade vara mycket hög stämning vid bordet. Vid Oskars 
bord steg ljudnivån och Hellen bad att Oskar skulle dämpa sig men då grep de andra eleverna 
runt bordet genast in och sa att det inte alls var han och att han inte skulle ha skulden för 
något som Jonatan och en av tjejerna höll på med. Efterhand som eleverna vid det bordet blev 
färdiga reste de sig och Oskar fick bråttom att bli färdig, han frågade om det var okej om han 
gick och det var det. Jonatan väntade in honom och de gick därifrån tillsammans 
(Fältanteckning Oskars skola 2006-11-26, s. 2). 

 
Att Oskar fick en tillsägelse av Hellen var inte så konstigt eftersom han har en benägenhet 
att höras. Vid det här tillfället skrattade han åt och kommenterade de tokigheter som de 
andra vid bordet gav upphov till. När Hellen fick klart för sig att Oskar inte var orsaken till 
den höga ljudnivån bad hon dem allesammans att dämpa sig något, vilket de också gjorde.  
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Det hör till saken att Oskar inte direkt utmärkte sig eftersom de var flera vid bordet som var 
högljudda. Trots det var det ingen annan lärare som gjorde någon antydan till att 
tillrättavisa eleverna och hade det inte varit för att de andra eleverna tog Oskar i försvar 
hade han troligtvis varit den ende som blivit tillrättavisad. 
   Att Oskar strävar efter delaktighet och gemenskap är uppenbart, men bara att få vara i 
händelsernas centrum är troligtvis en minst lika viktig faktor.  
 

Oskar kom in och slog sig ner vid ett bord där han kände någon men då dök det upp någon 
som verkade mer populär och han sprang genast och hämtade sin tallrik för att sätta sig vid 
det bordet istället. Han sa att han hade ångrat sig och frågade sedan om det var ledigt vid det 
bordet istället. Jag uppfattade inte vad de pratade om men samtliga fem vid bordet skrattade 
högt och hjärtligt vid flera olika tillfällen (Fältanteckning Oskars skola 2006-12-01, s. 8). 

 
Vid det här tillfället insåg Oskar att han riskerade missa en del skojigheter om han satt kvar 
där han först hade satt sig och uppenbarligen var det inte värt att ta den risken.  
 
 
Oskars relationer under skolans ”planerade aktiviteter” 
 
En stor del av veckans planerade skolaktiviteter sker, trots att eleverna kallas 
individintegrerade, avskiljt från övriga elever i årskurs nio. Enligt Hellen har det fungerat 
bättre vissa läsår och sämre andra, vilket till stor del har berott på 
organisationsförändringar. Efter att den klass, som den här lilla gruppen av elever var en del 
av, blev hopslagen med en annan klass utbröt kaos och mycket av den trygghet och 
spontanitet i kontakten med grundskolans elever som hade byggts upp under ett år gick om 
intet. Hellen menar att de idag lyckats bygga upp en del av det igen men det har varit 
tidskrävande och jobbigt för alla parter. Hellen är för övrigt kritisk till att placera ut elever 
med särskoletillhörighet i grundskoleklasser enbart för sakens skull och menar att eleverna 
alltför ofta sitter likt ”en öde ö” i klassen utan någon som helst samhörighet. Hon tror 
däremot att den lösning som de har här på Oskars skola ger andra förutsättningar och inger 
en trygghet eftersom eleverna med särskoletillhörighet alltid har någon kompis som är ”lite 
på samma snöre”.  
 
 
”Det är jag själv” 
 
Att eleverna känner sig trygga när de är för sig själva visar sig ofta genom att de flesta är 
mycket verbala, spontana och ger uttryck för allehanda känslor. Många av veckans 
lektioner inleds med att eleverna sitter kring det gemensamma bordet där alla får tillfälle att 
prata av sig och vid de tillfällen då de har läxa förhörs även den innan eleverna arbetar 
vidare med sina enskilda planeringar. Oskar, som är mycket verbal, vill ofta komma till tals 
och framhäva sin egen förträfflighet men även kommentera sina klasskamraters förmågor, 
eller bristande sådana. 
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Vi satt återigen runt bordet medan Hellen förhörde läxan. Marie sa att hon hade tyckt att 
läxan var svår och vägrade samarbeta. Oskar å andra sidan svarade rakt ut i luften på alla 
frågor trots flera tillsägelser. När Hellen talade om för honom att han var tvungen att ge de 
andra en chans sa han att han tyckte att han var den som kunde det bäst och det var därför 
som han svarade. Hellen påpekade att det inte var någon tävling och det viktiga var inte vem 
som var bäst, dessutom fanns det saker som de andra i klassen var bättre än honom i men de 
satt inte och talade om det för honom. Oskar stod på sig och sa att han i alla fall tyckte att han 
var bäst och att det var viktigt för honom och dessutom så ville han tävla. När Hellen påtalade 
att det bara fanns en i klassen som han fick tävla med och frågade honom vem den personen 
var sa han rappt; Arian. Nej sa Hellen det är det väl inte, vem är den personen? Det är jag 
själv, ja just det sa Hellen. Oskar envisades ändå med att han ville tävla till följd av att Jörgen 
tog med honom ut därifrån medan Marie låg över bordet och tjurade. Hon fick då istället sätta 
sig på sin plats och arbeta självständigt med engelskan genom att lyssna på ett ljudband. 
Oskar protesterade lite när han gick ut men sa också att han inte visste varför han gjorde så 
här (Fältanteckning Oskars skola 2006-11-29, s. 5). 

 
Trots att Hellen och Jörgen vid upprepade tillfällen försökt få Oskar att sluta med att 
kommentera sina klasskamraters förmågor och beteende gör han det allt som oftast. Vid det 
här tillfället uppfattade jag det som att Oskar sökte bekräftelse på att han är duktig. När han 
inte får den bekräftelse som han söker blir han istället mer provocerande. På Jörgens 
initiativ blir Oskar tvungen att lämna klassrummet för att tillrättavisas på annat håll. Att 
avskilja eleverna från resten av gruppen då de inte följer de vuxnas tillrättavisningar är ett 
återkommande hanterande av ”problemsituationer”. Det är framförallt Jörgen som använder 
sig av det tillvägagångssättet istället för att försöka avleda eleverna på annat sätt.  
 

På hemkunskapen satt de uppe i köket och pysslade. Arian hade redan gjort flera fina julkort 
men började nu ”stimma runt” lite vilket fick till följd att Jörgen bestämde att han inte kunde 
vara kvar där längre utan han fick följa med honom ner. Innan det verkligen blev satt i verket 
hotades Arian med att de skulle ringa till pappa om han inte skärpte sig, vilket gjorde att 
Arian började beklaga sig över att det fick de inte göra för då blev han rädd. Tjejerna var fullt 
upptagna och Hannes målade allt vad han kunde med röd färg på allt han fick tag på. Johan la 
ner mycket möda på att göra julkort som det stod Hammarby på, när han sedan fick klart för 
sig att de var felstavade ville han först kasta korten men Johanna (hemkunskapsläraren) 
övertalade honom att inte göra det. Oskar fick tag på en klistertomte som han satte i pannan  
och ville ha där när han gick ner. Det var med någon slags skräckblandad förtjusning som han 
pratade om vad de andra eleverna på skolan skulle säga men det slutade med att han tog bort 
den igen. Istället fick Hannes tag på den och satte den på Oskars tröja utan att Oskar märkte 
det. Oskar kunde inte låta bli att peta på Hannes men skrek sedan i högan skyn så fort Hannes 
bara närmade sig (Fältanteckning Oskars skola 2006-12-06, s. 11). 

 
Vid det här tillfället är det istället Arian som får lämna gemenskapen mot sin vilja. Jörgen 
förefaller sakna verktyg för att hantera de störande inslag som eleverna ger upphov till i 
olika undervisningssituationer och tar då istället till straff eller hot. Under mina 
observationstillfällen är det mer undantag än regel att lektionerna flyter på friktionsfritt. 
Oftast är det någon av killarna som förefaller tröttna på det som händer för stunden och går 
då istället in för att få igång någon av de andra så att det händer något skoj.  
 

När ljusstaken skulle dekoreras gjorde Johanna det mesta medan Jenny hjälpte till lite grann 
övriga var till att börja med helt passiva men sedan började Hannes kasta med jord och små 
spindlar som råkat åka med mossan in. Det här fick igång både Oskar och Arian. Oskar blev 
uppspelt och högljudd och fick flera tillsägelser av Jenny medan Arian började tjuta att han 
var rädd (Fältanteckning Oskars skola 2006-12-01, s. 8). 
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De händelser som karaktäriseras av att eleverna blir högljudda eller börjar jaga runt efter 
varandra inträffar närapå uteslutande på de lektioner där Hellen inte är närvarande. Oftast 
beror det på att eleverna tröttnat på det som försiggår på lektionen, men undervisande lärare 
eller Jörgen uppmärksammar inte signalerna i tid varför det till slut spårar ur. De lektioner 
som Hellen ansvarar för är alltid välplanerade och därmed ges inget utrymme till att springa 
runt och jaga varandra i klassrummet. Oftast varvas gemensamma aktiviteter, runt det 
gemensamma bordet, med enskilt arbete då eleverna sitter vid sina avgränsade arbetsplatser 
och jobbar efter sitt individuella arbetsschema. Hellen besitter dessutom en förmåga att 
avläsa vad som är på gång och ser därför till att avleda eventuella urspårningar genom att 
förse eleverna med något nytt att göra.  
 
 
”Det är tyst oj, oj, oj det är tyst…” 
 
Jörgen är av uppfattningen att det egentligen fungerar bäst när eleverna är inne i andra 
klasser för då är det lugnast och händer inte så mycket strul. Å andra sidan menar han att 
eleverna egentligen känner sig tryggare i den ”lilla gruppen” och han tror att det är just 
därför som det uppstår struliga situationer under de lektionstimmarna. Om man, som 
Jörgen, menar att kriterierna för en lyckad lektion innebär att alla elever sitter på sina 
plaster och är tysta, då är det uppenbart att det fungerar bäst på de lektioner där eleverna är i 
”storgrupp”.  
   Även om eleverna med särskoletillhörighet är placerade i nian på skolan så har de bild 
tillsammans med sjundeklassen på grund av schematekniska omständigheter. 
 

I klassrummet har några tjejer från sjuan redan slagit sig ner längst fram, där bak sätter sig 
killarna. Marie och Arian sätter sig sidan om varandra och Jenny slår sig ner bakom. Oskar 
snackar med några av eleverna från sjuan och slår sig sedan ner på en ledig plats, tror han, 
men där sitter redan någon som bara är och hämtar papper, han hojtar till Oskar att han tagit 
hans plats och Oskar blir lite villrådig och undrar var han då ska sitta. Bildläraren visar att det 
finns en plats ledig bredvid Jenny och en längre fram vid en egen bänk. Oskar säger att han 
har svårt för att bestämma sig men beslutar sig till sist för att slå sig ner vid en egen bänk.  
När de fått instruktioner om vad de ska göra sätter tjejerna där framme igång med en gång, 
killarna därbak gör däremot inget bortsett från att gunga på stolen och snacka skit om diverse 
lärare och rektorn. Arian och Marie vet inte vad de ska göra, de ber mig om hjälp och då 
frågar Jenny också vad det var de skulle göra. Johan och Oskar jobbar tyst och självständigt. 
Arian tröttnar efter ett tag på sin gran som han sitter och ritar barr för barr på, så han ger upp 
och börjar rita tågvagnar istället, samtliga elever från ”lilla gruppen” jobbar under tystnad 
utan någon som helst kontakt med eleverna i sjuan (Fältanteckning Oskars skola 2006-12-11, 
s. 12). 

 
Under den här lektionen förekommer inte någon form av kontakt mellan eleverna från de 
olika grupperna. Tvärtom fick jag uppfattningen att eleverna undvek varandra i största 
möjlig utsträckning. Till saken hör emellertid att bildsalen är dåligt planerad och knappast 
inbjuder till sociala kontakter. Bänkarna är rörigt placerade i den trånga salen, några enskilt 
och andra i par. Enligt bildläraren är ett par elever frånvarande och tur är kanske det 
eftersom det redan är ont om bänkplatser. Att eleverna från de olika grupperna verkar 
obekväma i situationen kan möjligtvis också förklaras med att detta är enda timmen under 
veckan som de har lektion tillsammans.  
 
 



 78

 
 
Elin går i den här klassen men varken hon, Arian eller Oskar gör någon antydan till att prata 
med varandra. Det är framförallt killarna längst bak som syns och hörs men även tjejerna i 
sjuan småpratar med varandra medan samtliga elever med särskoletillhörighet håller 
mycket låg profil. Hellen menar liksom Jörgen att eleverna har sin trygghet i den lilla 
gruppen och att det oftast märks när de är i storgrupp. 
 

- Ja men hur tror du att eleverna i klassen upplever det och tycker om hela de här att vara 
här ibland och vara där ibland och så? 
- Jag tror att dom upplever det här som sin trygghet, de tror jag och jag tror att dom känner sig 
mera otrygga när dom är i den stora gruppen. 
- Märker du när ni är där inne om  det är mer dämpat? 
- Ja det är tyst ojojoj de är tyst, de enda som ibland vågar säga något de är Arian och Oskar 
sen är det tyst (Intervju med Hellen 2006-12-08, s. 6). 

 
Eleverna är av samma åsikt som Hellen och Jörgen men uttrycker sig istället i termer av att 
det är roligare att vara i den lilla gruppen. I motsats till Jörgen menar eleverna däremot att 
anledningen till att det är roligare är att det är mycket lugnare när de är för sig själva. När 
Jörgen uttalar sig om att det är lugnare i storgrupp syftar han på eleverna med 
särskoletillhörighet. Eleverna däremot, som menar att det ibland är så stökigt att man inte 
hör vad läraren säger när de är i ”storgrupp”, syftar på de andra eleverna.  

 
- Brukar ni säga nånting, brukar ni räcka upp handen? 
- Ja, eller nä jag brukar aldrig räcka upp handen (Oskar). 
- Nä inte jag heller (Arian). 
- De e sällan (Oskar). 
- Nä jag brukar mest lyssna men de är ändå många som tjabblar emot läraren liksom (Arian) 
- Jaha av dom eleverna som brukar vara där? 
- Ja så de inte så lätt att höra va läraren säger liksom (Arian). 
- Inte när alla tjabblar emot bara så (Oskar). 
- Nä men här inne är ni ju jätteduktiga på att svara på frågor, vad är de som gör att ni inte 
vill svara på frågor när ni e där inne? 
- Ja för att de e för stökigt, ja tycker de (Oskar) (Gruppintervju, 2006-12-06, s. 4). 

 
Carina, Hellen och Jörgen är överens om att det är bra för alla när eleverna med 
särskoletillhörighet har lektioner tillsammans med de andra eleverna i nian. Jörgen menar 
att det är en vinst inte minst för eleverna i nian som lär sig att respektera människors 
olikheter, dessutom bidrar inte minst Oskar med glädje och humor. Enligt Jörgen är Oskar 
omtyckt av nästan alla på skolan och han upplever själv många av de andra eleverna som 
sina kompisar. När jag frågar Carina om hon tror att Oskar vågar vara aktiv under de 
lektioner som de har tillsammans med övriga elever i nian är hon övertygad om att han 
vågar det.  
   Eleverna berättar att de oftast har genomgångar när de har lektion tillsammans med 
niorna. Att så är fallet bekräftar även Hellen som berättar att det saknas tid för 
samplanering med niornas klassföreståndare. Därför är det sällan som eleverna gör annat på 
de gemensamma lektionerna än lyssnar på undervisande lärare. Mårten har synpunkter på 
hur de gemensamma lektionerna är upplagda då han menar att det inte inbjuder till samspel 
mellan olika elever. 
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- Egentligen är det inte så mycket skillnad. Ibland jobbar vi så med något litet grupparbete till 
exempel att vi ska mäta något på skolan med hjälp av en penna eller så och då får dom ju vara 
tillsammans med dom andra. Oskar vill ju alltid vara med mig och så brukar det vara någon 
till. Men jag skulle önska att det var mer sånt med grupparbete för de är inte så mycket utan 
mer genomgångar. Det hade varit bra om eleverna i den klassen fick uttala sig mer för det är 
mest vi som säger saker. 
- Men blir dom inte tillfrågade då? 
- Jodå men jag tror att det hade varit bättre om vi liksom jobbade i mindre grupper med 
kanske bara tre i varje för då hade de nog vågat mer och man märks mer då än om man t.ex. 
är sex i en grupp (Intervju med Mårten 2006-12-11, s. 1-2). 

 
Mårten har också uppmärksammat att exempelvis Oskar är mycket tystare när de har 
lektion tillsammans än när de tillbringar rasterna ihop vilket han tror beror på att Oskar inte 
vill göra bort sig och riskera att bli utskrattad. Ytterligare en anledning tror Mårten är att 
Oskar skärper sig för att han ska få en ”grön” dag, vilket innebär att han har skött sig 
utmärkt. Eleverna i den lilla gruppen fyller nämligen varje dag i en utvärderingsstencil 
bestående av små gubbar, där färgerna grönt, gult och rött symboliserar elevernas 
uppträdande under skoldagen. Även om Oskar vill ha en tät och intensiv kontakt med 
många av skolans elever är det inte omöjligt att han upplever det på ett annorlunda sätt 
under lektionstid. Eftersom skolan är viktig för Oskar och han är duktig på att jobba 
självständigt upplever han säkert de störande inslagen som besvärande eftersom han inte 
klarar av att nonchalera dem. 
   Även Lars, som är undervisande lärare under de NO-lektioner som eleverna har 
gemensamt, märker en klar skillnad mellan hur eleverna med särskoletillhörighet uppträder 
i korridoren och i klassrummet. Han är av uppfattningen att övriga elever i nian nog har 
vant sig och inte har något emot eleverna med särskoletillhörighet men han säger sig inte ha 
märkt av några sociala relationer mellan eleverna i de olika grupperna. Lars är mycket 
tveksam till upplägget med gemensamma lektioner. Han menar att det är svårt att planera 
eftersom han är osäker på vilken nivå han ska lägga det på, å andra sidan menar han att det 
nog är en vinst för många av klassens elever att nivån vid genomgångar sänks något. Lars 
ifrågasätter också om det optimala verkligen är att ”klumpa ihop” elever med 
särskoletillhörighet i en grupp, å andra sidan menar han att elevernas behov av extra 
stödåtgärder är svårt att tillgodose i en stor grupp. Hellen tror att det optimala för alla är om 
de båda skolformerna jobbar över gränserna i så stor utsträckning som möjligt. 
 

Så kan man plocka bitar och finns vi som skola som helhet, att det finns både grundskola och 
särskola ja men då finns ju all den pedagogiska kunskap som vi behöver så att vi kan möta 
snart sagt vilken elev som helst och då får vi det här flytskiktet va.  Men låser vi in oss och vi 
säger att här har vi grundskolan och vi har normala elever och vi kan följa läroplanen dom 
kommer att få betyg si och så.  Och vi låser in oss och säger ja här är särskolan och dom som 
inte klarar de och detta och så finns det ingen kommunikation mellan då är särskolan skit så 
får det inte fungerar absolut inte. Så jag försöker jobba så som jag tror och sen så ja är vi 
många som jobbar på det här sättet så kommer det ju att ändra sig även om man säger att 
attityder och förändringar tar trettio år att genomföra så har jag i alla fall börjat (skratt) 
(Intervju med Hellen 2006-12-08, s. 13). 
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”Å Oskar vad du är gullig…” 
 
Vid ett av mina observationstillfällen fick jag möjlighet att vara med under en 
idrottslektion.  När jag kom in i salen stod eller satt de flesta eleverna utmed väggarna 
medan några av de ”tuffa” grabbarna hade intagit hela salen och försökte göra mål på 
varandra genom att kasta eller skjuta skott, som man inte skulle vilja komma ivägen för, 
från den ena änden av salen till den andra. Jag fick inledningsvis uppfattningen att eleverna 
med särskoletillhörighet intog en ganska så avvaktande position, men så kom Oskar och 
lättade upp stämningen.  
 

Eleverna från ”lilla gruppen” står avvaktande utmed kanterna i hallen. Arian är framme och 
hjälper till med att sparka tillrätta en boll men slår sig sedan ner med de andra. Då kommer 
Oskar in, han skuttar in på plan efter bollen men blir ombedd att låta den vara. Då kallar Olle 
på honom och frågar hur läget är. Oskar slår sig ner och småpratar, de diskuterar vem som 
kommer att vinna. Övriga som kommer in står eller sätter sig utmed kanterna. Det är rejäl 
kraft i bollarna som kastas eller skjuts, Oskar följer dem med blicken och ropar; 
- Abort, Rick! 
- Vad sa du? Undrade Olle. 
- Abort, svarar Oskar. 
- Å Oskar vad du är gullig, säger Olles flickvän Lina. 
- E jag de? Frågar Oskar. 
- Ja du e så söt. 
- Tack så mycket (Fältanteckning Oskars skola 2006-12-14, s. 13). 

 
Oskar har ett mycket stort ordförråd men det är inte alltid begreppen används i riktigt rätt 
situationer. Vid det här tillfället menade Oskar naturligtvis apport, vilket säkert både Olle 
och Lina insåg. Istället för att tillrättvisa eller håna Oskar för hans felaktiga ordval intar 
Lina en omsorgstagande position och ger Oskar, vad han uppfattar som, en komplimang. 
Vid upprepade tillfällen under lektionens gång uppvisar eleverna i nian ett schysst men 
något omhändertagande sätt gentemot eleverna i ”lilla gruppen”. 
 

Malin (idrottsläraren) förklarar hur ”tre-boll”, som ska bli nästa aktivitet, går till. Eleverna 
delas in i två lag där Oskar, Anja och Jenny hamnar i ett lag och Marie, Arian och Johan i det 
andra laget. Jörgen har bett Malin att tänka på att inte ha Arian och Jenny i samma lag för då 
går de två bara undan och är inte alls aktiva. En av bollarna kastas in på plan och antalet 
spelare som ska vara med ropas ut. Johan är först ut på plan då det blir basket. Han är mycket 
aktiv och duktig och nära att göra mål flera gånger, det står 0-0 vid byte. Arian och Oskar är 
inte riktigt med och blir inkallade på plan av de andra. Alla rör bollen utom Oskar som mest 
ser ut att vara rädd för den. Det är mycket hejande från de som sitter på bänkarna men inga 
nedlåtande kommentarer. Oskar hänger inte med riktigt och följer mest spelet med blicken. 
Mårten och en av tjejerna förklarar när Oskar inte hänger med riktigt. När Oskar kommer in 
igen efter drickpausen kallar en av tjejerna på honom och visar var han ska sitta. Arian får gå 
i närkamp med Mange i basket, det är bara dom två på plan och Arian kämpar för att försvara 
sitt mål medan Mange lattjar med honom. Det är svårt att avgöra hur Arian uppfattar 
situationen. Blicken ser något flackande ut och han ser lite nervös ut men han gör proffs 
tecken när han får fatt i bollen och galloperar iväg genom hela hallen med bollen under armen 
vilket leder till att de andra skrattar. Men Mange får tag på bollen och gör ett mål och de får 
gå och sätta sig. Arian får många ryggdunkningar från de andra i sitt lag och de talar om att 
han kämpat bra (Fältanteckning Oskars skola 2006-12-14, s. 14). 
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Det är ett flertal av eleverna som är omsorgstagande och överlag så uppträder så gott som 
alla på ett hänsynsfullt sätt mot varandra. Situationen då Arian ensam får representera sitt 
lag mot Mange kändes emellertid jobbig. Även om Arian enbart fick påhejningar av positiv 
karaktär så är det inte omöjligt att han upplevde sig som något bortgjord då han tog till 
otillåtna metoder för att kunna springa ifrån Mange med bollen och övriga elever skrattade 
gott. Den situationen diskuterade jag med Malin efteråt som menade att hon kände sig 
något kluven då hon var rädd att Arian skulle uppleva sig som otillräcklig om hon hade 
brutit närkampen omgående. Malin upplever det som att det skett en positiv utveckling för 
alla elever och även de elever som i början hade synpunkter på att de skulle ha idrott 
tillsammans har ändrat uppfattning.  
 

- Vad tror du att det tillför eleverna från de båda grupperna att de är här gemensamt? 
- Det är bra för niorna för de blir mer ödmjuka och empatiska och de tänker liksom att alla 
ska igång. De kan hjälpa till genom att peppa och det märks på hela gruppen. Men sen gäller 
det ju inte alla, men i alla fall rätt så många eller de flesta. Med eleverna från ”lilla gruppen” 
märks det att de blir glada vid uppmuntran och de känner sig som en del i gruppen. Sen får de 
visa att de också kan lika bra som de andra eleverna i nian (Intervju med Malin, 2006-12-14, 
s. 2). 

 
Enligt Malin har således det här upplägget lett till något positivt för alla inblandade parter 
och det är något som mer eller mindre har skett automatiskt i och med att eleverna har lärt 
känna varandra bättre. Malin är noga med att gruppera eleverna så att ingen ska riskera 
hamna utanför, men hon gör det inte alltid utan det är beroende av vilken aktivitet som hon 
har planerat för. När jag frågar eleverna vid gruppintervjun om vad de tycker om idrotten 
tar de återigen upp att det är för stökigt med niorna. Det är framförallt killarna som har 
synpunkter medan tjejerna inte tycker att det är så farligt eftersom de flesta tjejerna i nian är 
rätt så lugna. Tidigare har de haft idrott alla tillsammans en dag i veckan medan de har varit 
för sig själva i den ”lilla gruppen” en dag i veckan. Eleverna menade att det var bättre på ett 
sätt men ”man kunde inte göra så mycket”. Killarna i ”lilla gruppen” har dessutom 
synpunkter på att många av de andra eleverna, framförallt killarna, faktiskt inte gör det man 
ska efter idrotten, nämligen duscha.  
 

- Okej, men är dom stökiga i omklädningsrummet också, alltså efteråt när ni ska byta om? 
- Nä men alltså så dom duschar inte efter idrotten liksom alltså utan dom bara sätter på sig 
kläder och sticker hem så dom duschar aldrig. (Oskar). 
- Ja men ja men tänk på deras hygien liksom och så och hur dom ska ha de i framtiden å så 
(Arian). 
- Ja man får hoppas att dom duschar när dom kommer hem eller hur?  
- Ja du, du Therése, Therése de är bara Mårten som är lugn i nian ingen annan är lugn alla 
andra är stökiga (Oskar). 
- Är det Alm? 
- Ja å han duschar alltid å de gör jag också de ska man göra , de är bara dom andre, Josef å 
dom andra som är så stökiga å inte duschar alls (Oskar) (Gruppintervju, 2006-12-06, s. 4-5). 

 
När jag frågar Malin om hur det fungerar när eleverna ska byta om tillsammans är hon av 
uppfattningen att det sällan är några problem. Anledningen till att det fungerar bra ger 
eleverna förklaringen till ovan. Eftersom de oftast blir ensamma kvar i omklädningsrummet 
sker det heller inga sammanstötningar. Malin säger sig också vara väl medveten om att det 
slarvas mycket med duschningen bland eleverna i skolans högre stadier och det är något 
som de jobbar aktivt med på skolan, dock med begränsad framgång.  
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Sammanfattande analys och jämförande kommentarer om relationer 
 
Patriks och Oskars relationer till andra kan sammanfattas och jämföras utifrån några 
övergripande likheter men också skillnader i deras skolvardag. Det som förenar och skiljer 
killarna åt handlar i huvudsak om hanterande och tillrättaläggande av skolverksamheten 
samt de olika roller som de tilldelats.  
   Det som Patrik och Oskar har gemensamt och som förefaller vara en av de viktigaste 
anledningarna till deras positiva upplevelser av sin skolvardag och relationer till andra är 
killarnas välutvecklade sociala förmåga. Såväl Patrik som Oskar trivs i händelsernas 
centrum och står för en hel del av de underhållande inslagen i sina respektive klasser. 
Samtliga vuxna som har tillfrågats har pratat om elevernas sociala förmåga som en 
förutsättning för att det ska fungera på ett tillfredsställande sätt när elever med 
särskoletillhörighet placeras i grundskoleklasser. Patriks assistent Anita är av uppfattningen 
att elevernas sociala förmåga går före andra kunskaper och hon menar därför att det är där 
insatserna i första hand bör sättas in eftersom man då får det andra på köpet. Oskars lärare, 
Hellen, delar till stor del Anitas uppfattning men menar att det är förkastligt att placera en 
elev med särskoletillhörighet i en grundskoleklass till varje pris då eleven riskerar att sitta 
likt ”en öde ö” i klassrummet.  
 
 
Tillrättalagd skolverksamhet 
 
Organiserandet och tillrättaläggandet av skolverksamheten ser till stora delar helt olika ut 
för Patrik och Oskar. Patrik är den ende eleven med särskoletillhörighet i sin klass, som 
enligt Anita och mamma Carina är sammansatt på ett genomtänkt sätt, därmed inte sagt att 
det inte finns andra elever i klassen som är i behov av extra stöd. Klassen består för det 
första av färre elever än övriga sjuor på skolan, de har sin placering i särskilt utvalda 
lokaler och dessutom har eleverna i klassen mer eller mindre handplockats för att öka 
förutsättningarna till ett lugnt klimat. Enligt alla tillfrågade har den kombinationen av 
tillrättaläggande varit en alltigenom lyckad kombination. Såväl lärare som elever är överens 
om att det är en fantastisk klass där alla trivs och det är högt i tak. Till skillnad från Patrik 
ingår Oskar i en grupp om sju elever med särskoletillhörighet som har sin placering i nian 
på skolan, där de är så kallat ”individintegrerade”. En stor del av veckans lektioner bedrivs 
emellertid i den ”lilla gruppen” åtskilt från övriga elever i nian.  
   De olika sätten att organisera skolverksamheten på får konsekvenser för såväl det sociala 
samspelet som elevernas lärande. 
 
 
Skilda roller  
 
Oskars särskoletillhörighet och funktionshinder är något som det pratats öppet om hemma 
sedan många år tillbaka, då Carina menar att det tar tid att växa in i dess innebörd. Carina är 
emellertid noga med att poängtera att hon hade föredragit ett diagnoslöst samhälle, men när 
det nu inte är fallet menar hon att det är viktigt att Oskar får med sig en medvetenhet för att 
han i framtiden ska kunna ge uttryck för vad han vill och behöver. Carina och Hellen är 
överens om att alla människor i första hand är människor och därför är det viktigt att de inte 
identifieras med sitt funktionshinder.  
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Carina upplever emellertid att framförallt Jörgen uppmärksammar Oskars ”handikappade 
sida” i lite för stor utsträckning då han ofta tillrättavisar Oskar. Det som Carina framförallt 
vänder sig mot är att det i stor utsträckning är eleverna med särskoletillhörighet som 
uppmärksammas på sitt uppträdande medan övriga elevers överskridande uppfattas som 
mer normalt. Den fokusering som råder kring elevernas uppträdande och beteende har lett 
till att framförallt Oskar och klasskompisen Arian, men även flera av de andra eleverna 
med särskoletillhörighet, ständigt har sitt och andras beteende för ögonen. Den 
fokuseringen förefaller vara orsaken till att det ibland ”stökar till sig” lite. Samtidigt menar 
flera av eleverna med särskoletillhörighet att många av de andra eleverna i nian skulle 
behöva lära sig lite mer om hur man ska uppträda tillsammans med andra. Att de själv 
tillhör särskolan är enligt Oskar och hans klasskamrater beroende på att de behöver lite mer 
hjälp med skolarbetet.  
   För Patriks del ser situationen helt annorlunda ut. Hans särskoletillhörighet är inget som 
man direkt pratar öppet om utan det betraktas snarare som en familjeangelägenhet. Därför 
är det heller ingen av Patriks klasskamrater som känner till att han är mottagen i särskolan. 
Även Anitas roll har tillrättalagts på så sätt att hon presenterat sig som en resurs i klassen, 
varför hon till en början höll en tydlig distans till Patrik för att sedan närma sig successivt. 
Ett par av de elever som varit klasskamrat med Patrik sedan tidigare har emellertid 
genomskådat upplägget och är väl medvetna om att Anita är där för hans skull. Patrik säger 
själv att det ibland händer att någon klasskamrat frågar honom om varför han får hjälp av 
Anita vilket han bemöter på ett odramatiskt eller humoristiskt sätt. Patrik säger att de har 
pratat om hans särskoletillhörighet på något utvecklingssamtal men han har inte lagt på 
minnet vad det egentligen innebär. Däremot används Patriks medfödda hjärtfel ofta som en 
ursäkt för hans tillkortakommande, vilket har fått positivt genomslag, då den sjukroll som 
det innebär ger upphov till allehanda sympatier och ett vänligt bemötande. Det är i 
sammanhanget viktigt att poängtera att Patrisk intellektuella funktionshinder är av lindrig 
art då han inom ett flertal områden är väl i fas med sina klasskamrater.  
   Patrik förefaller sällan ha några betänkligheter kring sitt och andras uppträdande utan har 
ett helt annat förhållningssätt till det än Oskar. Det beror till viss del på deras skilda 
förutsättningar, men skolans olika hanterande av liknande situationer är troligtvis också av 
betydelse. Till skillnad från Oskar är det sällan Patrik blir bärare av de problem som 
uppstår, istället söks anledningen till uppkomna problem i omgivningen, alternativt skylls 
de på hans fysiska åkomma.  
 
 
Relationer och lektioner 
 
Patrik, som nästan har samtliga lektioner tillsammans med klasskamraterna, interagerar ofta 
och mycket med ett flertal av killarna i klassen under lektionstid. Anita, Håkan och Anette 
är överens om att delaktigheten och gemenskapen i klassen är av största vikt för Patrik. Det 
innebär ett ständigt övervägande mellan Patriks faktiska hjälpbehov och det utrymme som 
Anita strävar efter att ge honom, då hon menar att även han måste få möjlighet att ”tissla” 
med sina klasskamrater utan hennes ständiga närvaro. Därmed förefaller inte Anitas 
närvaro få någon negativ effekt, utan påverkar snarare klassen i positiv riktning då Patrik 
inte är den ende som får ta del av hennes stöd.  
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Samtidigt underlättas Patriks möjligheter till att interagera med andra, vilket troligtvis 
också har en positiv inverkan på skolans ”fria aktiviteter” eftersom en hel del av det som 
ska hända på rasterna planeras under lektionstid. Den kontakt som förekommer 
karaktäriseras av att vara relaterad till såväl lektionsinnehållet som kamratskap. Liksom 
under rasterna står Patrik för en hel del skämtsamma inslag, vilket uppskattas inte minst av 
Linus. Humorn förefaller vara ett naturligt inslag i Patriks personlighet, samtidigt som han 
förefaller använda humorn som ett vapen då han känner sig osäker, vilket har lett till att 
Patrik tagit på sig rollen som något av klassens lilla pajas. Patrik själv säger att han helst 
inte vill gå ifrån klassen även om han uppskattar de möjligheter till vila som de enskilda 
matematiklektionerna ger upphov till.  
   Trots att det heter att Oskar och övriga elever med särskoletillhörighet är 
individintegrerade bedrivs en stor del av veckans lektionstillfällen åtskiljt från övriga elever 
i nian. Under de lektioner då eleverna med särskoletillhörighet är för sig själva har även 
Oskar en tät kontakt med sina klasskamrater, men dessvärre leder det allt som oftast till att 
det uppstår irritation, inte minst från de vuxnas sida. Anledningen till det är att Oskar har en 
förmåga att ständigt kommentera vad de andra gör, men framförallt inte gör, för att på så 
sätt framhäva sin egen förträfflighet. Trots det säger sig såväl Oskar som hans 
klasskamrater trivas bäst när de är för sig själva, då de tycker att det oftast blir för stimmigt 
när de är i ”storklass”, vilket enligt eleverna beror på att det är många stökiga elever i nian. 
Gruppens assistent Jörgen är av den motsatta uppfattningen då han tycker att det är lugnast 
och fungerar bäst när eleverna är i ”storklass”. Avgörande för elevernas och Jörgens skilda 
uppfattningar är att de fokuserar på olika saker. Eleverna uttalar sig i första hand om övriga 
elever i nian medan Jörgen har fokus på eleverna med särskoletillhörighet. Trots att det 
händer mer struligheter när eleverna i ”lilla gruppen” har enskild undervisning menar 
eleverna att det är lugnare vilket säkert är sant utifrån deras syn på saken. En trolig 
förklaring till att de upplever det som lugnare i den ”lilla gruppen” är den trygghet som 
eleverna har i varandra och gruppen, därmed känner de ett inre lugn då de kan slappna av 
och inte behöver anstränga sig och leva upp till de andra elevernas förväntningar i samma 
utsträckning. Samtliga berörda parter är överens om att Oskar och hans klasskamrater i den 
”lilla gruppen” har en tillbakadragen roll och sällan uttalar sig när de är i ”storgrupp”. Trots 
att Oskar, under sina år på skolan, har odlat många kamratrelationer under skolans ”fria 
aktiviteter” är kontakten med dem nästintill obefintliga under lektionstid. Enligt Mårten 
händer det att de ibland samarbetar när tillfälle ges men dessvärre är det inte så ofta 
eftersom de flesta teoretiska lektioner som bedrivs i storgrupp är av föreläsningskaraktär. 
Under idrottslektionerna ges däremot möjlighet till en hel del positiv kontakt mellan olika 
elever. Enligt idrottsläraren var det inledningsvis en del motstånd från båda håll men 
eleverna har efterhand närmat sig varandra vilket är att betrakta som positivt för samtliga 
inblandade parter. 
 
 
Positiva Relationer 
 
Under skolans ”fria aktiviteter” rör sig båda killarna fritt på skolans område. Anita är aldrig 
med Patrik på rasterna eftersom han inte behöver hennes stöd i den typen av situationer. 
Istället hänger Patrik ihop med framförallt Linus men även andra kompisar från klassen. 
Han säger sig ha många kompisar i klassen men det finns några, framförallt tjejer, som 
Patrik inte känner så väl vilket enligt honom själv främst beror på att han är lite blyg och 
därför vågar han inte riktigt utveckla de relationerna.  
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Patrik och Linus har fotbollsintresset gemensamt och även om de är supportrar till olika 
klubbar är det ett intresse som knyter dem samman. Patrik som kan ett ansenligt antal 
hejaramsor delar, framförallt under rasterna, gärna med sig av sina kunskaper vilket är ett 
uppskattat inslag bland framförallt yngre elever på skolan. På Oskars skola tillbringar 
Jörgen de flesta rasterna tillsammans med eleverna i den ”lilla gruppen”. Oskar söker sig 
emellertid ofta utanför gruppen och sitter exempelvis alltid, när tillfälle ges, tillsammans 
med några av de andra eleverna på skolan under lunchen. Mårten som går i nian, men som 
egentligen är året yngre, är Oskars närmaste och mest uppskattade vän. De har lärt känna 
varandra genom de lektioner som de har gemensamt och tillbringar ofta tid tillsammans. 
Oskars känslor för Mårten är till stor del besvarade då Mårten menar att Oskar alltid smittar 
av sig med sitt goda humör, dessutom menar han att Oskar är både trevlig och ordentlig. 
Mårten säger vidare att han betraktar Oskar som vilken människa som helst men samtidigt 
menar han att det är spännande att lära känna en annorlunda person.  
 
 
En schysst, uppskattad eller utnyttjad kompis? 
 
Både Patrik och Oskar säger sig trivas på sina nuvarande skolor vilket de också ger sken av 
att göra. De säger sig också gilla de flesta av skolans elever som de menar är schyssta, men 
de strävar också efter att själva vara omtyckta bland övriga elever. Patrik som ägnar en stor 
del av rasterna till diverse godisinköp ger ibland en slant till sina kompisar så att även de 
kan köpa sig något gott. Enligt egen utsago händer det ibland att några av tjejerna ber 
honom om att gå och handla tillsammans med dem. För mig som utomstående betraktare 
förefaller några av klassens tjejer utnyttja Patriks vänlighet. Patrik delar troligtvis inte den 
uppfattningen utan verkar snarare berätta om de här händelserna för att tydliggöra vilken 
schysst kompis han faktiskt är. Även Oskar vill gärna ge bort små gåvor till sina kompisar. 
Det som skiljer de båda killarna åt är att Oskar snarare gör det för att visa några särskilt 
utvalda kompisar sin uppskattning, dessutom handlar det uteslutande om små gåvor som 
han själv har tillverkat, vilket framförallt utgörs av teckningar. Även om Oskar i första hand 
ger bort små gåvor för att visa sin uppskattning inger även den uppskattning som han får 
tillbaka en inte alldeles obetydlig tillfredsställelse, framförallt vid de tillfällen då de ger 
upphov till en ”tackkram”.  
 
 
Relationer av negativ karaktär 
 
Patrik och Oskar har båda varit med om händelser på sina respektive skolor som är att 
betrakta som negativa ur ett relationellt perspektiv. För Patriks del har det vid ett par 
tillfälle hänt att äldre elever på skolan uppmärksammat att han uppträtt på ett oväntat sätt 
vilket de har använt som en ursäkt för att driva med honom. Patrik själv har emellertid inte 
upplevt någon sådan händelse som obehaglig utan snarare känt att de har skojat 
tillsammans, vilket även Anette och Håkan bekräftar. Efter att Håkan informerat i den 
aktuella klassen om Patriks hjärtfel har eleverna i den klassen istället intagit en 
beskyddande roll, till Anettes stora glädje. Det har även förekommit tråkningar och knuffar 
från jämngamla elever på skolan som av någon anledning stört sig på Patriks uppträdande.  
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Förklaringen till de händelserna tror sig Patrik känna till då han menar att det beror på att 
de kommer från olika bostadsområden vilket han jämför med att vara fotbollssupporter till 
olika klubbar. Patrik har hört talas om att sådant förekommer även på andra skolor varför 
han upplever det som naturliga inslag i skolvardagen. Samtliga händelser av negativ 
karaktär har personalen på skolan bemött direkt genom att konfrontera inblandade elever 
och även kontakta föräldrar då det bedömts som nödvändigt. Skolans agerande har lett till 
att händelser av den här typen blivit mindre vanliga. Oskar, som idag gillar och själv känner 
sig omtyckt av de flesta av skolans elever, har periodvis haft en jobbig väg hit. Han har 
under tidigare år blivit mobbad av några äldre elever på skolan vilket ibland ledde till att 
han fick gå hem då det blev för mycket för honom. Enligt Hellen har en del av de eleverna 
slutat på skolan medan andra mognat så pass att de insett omöjligheten i sitt tidigare 
uppträdande. Oskar menar även han att de flesta elever lugnar ner sig och blir lugnare med 
åldern. Å andra sidan säger Oskar att även han själv ändrat taktik från att ständigt söka 
kontakt med de elever som trakasserat honom undviker han dem nu istället och då struntar 
även de i honom. När händelser av ovanstående karaktär uppstår på skolan tar man enligt 
Hellen alltid tag i problemen och ser till att lösa dem, vilket även gett utslag på Oskars 
skola då jag inte vid något tillfälle under mina observationer blev vittne till någon liknande 
händelse.  
 
 

Gemenskap och ensamhet 
 
I det här resultatkapitlet behandlas Patriks och Oskars upplevelser av fritiden samt de 
relationer som de ger upphov till. Efter en kort inledning följer Patriks och sedan Oskars 
upplevelser av sin respektive fritid vilket följs av en sammanfattande jämförelse och analys. 
Liksom i föregående kapitel varvas killarnas egna utsagor med omgivningens upplevelser, 
mina fältanteckningar och kommentarer. 
 
 
Relationer under fritiden 
 
Vid observationer och intervjuer har frågor som berör Patriks och Oskars respektive 
upplevelser av fritiden kommit på tal. Patrik har varit den som, i störst utsträckning, själv 
lyft fram den här typen av frågor till diskussion, medan Oskar hellre pratat om skolan.  
 
 
Patriks relationer under fritiden 
 
När jag har pratat med Patrik om hans fritid har fotbollen snabbt kommit på tal. Inte vid 
något av alla de tillfällen då jag hört honom prata om fotboll har han emellertid sagt något 
om att själv spela. Däremot har jag fått smakprov på hejaramsor av alla de slag och enligt 
mamma kan han ett ansenligt antal utantill. Ofta och gärna pratar Patrik om de gånger då 
han varit på match och stått tillsammans med klacken eller då han varit i supporterklubbens 
lokaler och målat flaggor. Vid ett par tillfälle berättar Patrik med inlevelse att han ”nästan” 
är en huligan när han är på match men samtidigt menar han att han inte gillar när det går för 
vilt till.  
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- Jag brukar hoppa ner ja om jag brukar se på match så om de blir hörna borta till bortalaget 
vid klacken så brukar alla rusa ner där och slå på stängslet sånt (tecknar med armarna). 
- Så dom blir lite stressade? 
- Ja, ja men jag brukar lugna ner vissa, så sär jag så hallå, hallå nu tar vi det lugnt här 
(Intervju med Patrik 2006-12-13, s. 11). 

 
Utifrån Patriks egna utsagor av sina upplevelser tillsammans med klubbens supportrar är 
det lätt att få uppfattningen att han är en erkänd klubbmedlem. Den uppfattning som Patrik 
har är troligtvis sann för honom men bilden är inte direkt överensstämmande med hur andra 
uppfattar situationen. Enligt mamma vill Patrik ofta gå på match men i realiteten blir det 
inte av så ofta som Patrik ger sken av, vilket många gånger beror på att Patrik inte blir iväg 
släppt själv utan vuxet sällskap.  
   Att Patrik har behövt återuppta medicinering som han har klarat sig utan under en längre 
period resulterar enligt mamma i en del inskränkningar av Patriks fritid. Hon menar att det 
var ett hårt slag för Patrik att han blev tvungen att sluta spela fotboll.  
 

Men det största var väl nu när han fick medicinen tillbaka, att han fick sluta spela fotboll och 
han kan inte spela ishockey och så då och då börja vi med kuratorn här nere och ”ja du kan 
väl börja spela bowling”, bowling sa han vet du hur jävla tråkigt de är? 
Han tycker att det är roligt men de är ingen sport som han är intresserad av, för han vill utöva 
dom sporterna som en kille gör. Det är inte det att jag menar att bowling är en tjejsport va 
(Intervju med Anette 2006- 11-14, s. 17). 

 
Patrik själv nämner som sagt inte med ett ord att han överhuvudtaget har spelat fotboll. 
Däremot berättar han om tennisen som han också tvingats sluta med. 
 

- Ja jag ville bli tennisstjärna men eeh min gamla tennistränare sa jag hade kunnat bli lite 
Sveriges bästa om jag hade gått på tennis fortfarande. 
- Ja vad var det som gjorde att du slutade? 
- Jag skada mig i benet. Så sa min tränare så det är synd att du slutar för du är den bästa i 
gruppen. Men så sa jag så men titta jag bara spelar bara med tjejer i gruppen, för dom andra 
killarna i gruppen dom flyttade eller slutade (Intervju med Patrik, 2006-12-13, s. 11).  
 

Skadan i benet är inget som mamma nämner när jag pratar med henne, men Patrik 
återkommer till sitt skadade ben när vi pratar om idrotten i skolan som han gillar. Han 
menar att benet hindrar honom att vara med även där ibland. Enligt mamma är det 
emellertid helt andra orsaker till att han inte alltid kan vara med på idrotten. Att inte alltid 
kunna göra samma saker som sina kamrater påverkar Patriks självförtroende i negativ 
riktning. Anette menar emellertid att han sällan jämför sina förmågor med vad andra kan, 
men att han trots det blir frustrerad över sina begränsningar. 
 

- Ja, men hur tror du att han uppfattar sig själv i förhållande till sina klasskamrater, jämför 
han sig liksom vad dom kan? 
- Nej (svaret kommer snabbt) nej det är inte där utan det är mer det att han själv hindras i att 
göra sånt han vill. Nä så det gör han inte, han har aldrig jämfört sig med någon annan så, mer 
än just dom här sakerna som han är intresserad av (Intervju med Anette 2006-11-14, s. 17). 
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”Jag vågar inte fråga mamma” 
 
Ytterligare en inskränkning av Patriks fritid erkänner mamma att hon och Patriks pappa är 
skulden till eftersom de inte släpper honom i samma utsträckning som de exempelvis 
gjorde med storasyster. Det beror enligt mamma på att framförallt hon själv har svårt för att 
släppa taget eftersom hon känner en ständig oro över att det ska hända honom något.  
 

Ja släppa lite va för de handlar egentligen inte om att Patrik är sen i utvecklingen för de 
handlar om att jag är rädd för att det ska hända nåt. Att jag måste hela tiden ha Patrik så 
(lägger händerna mot bröstet). Jag har inte kunnat klippa navelsträngen (Intervju med Anette 
2006-11-14, s. 21). 

 
För Patrik innebär det här att han exempelvis inte får stanna hemma själv då han inte vill 
följa med om resten av familjen ska iväg. Anette är väl medveten om att det är hög tid att 
börja släppa taget men menar att det är oerhört svårt och hon är osäker på om hon någonsin 
kommer att kunna släppa taget. Hon kan eventuellt se att hon skulle kunna släppa något om 
hon vet att någon annan tar över, exempelvis en framtida sambo. 
 

Jag tänker mycket, inte bara om det här, det här med skolan men om han någon dag, om han 
nu får pojkvän eller om han nu får flickvän det får vi ju acceptera (leende). Men jag tror ju att 
det lutar åt flickvän (med ett skratt) ja att jag ska lämna över allt det här, problemet om vi nu 
sär så till henne eller honom. Att den oron som jag har gått med i kanske tjugoett år kanske, 
det ska helt plötsligt gå till en annan människa. Jag kommer nog aldrig att kunna klippa det 
bandet. Jag kommer att bli en sån jävla rälig svärmor (förställer rösten). ”Har han fått sina 
tabletter idag?” (Gemensamt skratt) (Intervju med Anette 2006-11-14, s. 20). 

 
Den oro som mamma känner märker Patrik av och han är väl medveten om att han inte 
alltid får göra sådant som han vill. Ibland menar han att det inte ens är lönt att fråga men 
han verkar finna sig i det och ha en viss förståelse för varför det är som det är. 

 
- Ja vem chattar du med då? 
- Ää min tjej och några kompisar från halva riket. 
- Jaha var bor din tjej någonstans? 
- Hon bor i Göteborg. 
- Hur har ni träffats då, över nätet? 
- Nä vi träffades i somras på en fotbollsmatch. 
- Ja vad trevligt hur gammal är hon? 
- Ee hon går i åttan så hon är fjorton år. 
- Chattar ni varje da då? 
- Ja och så bråkar vi en del mycket också. Hon säger att jag inte får chatta med andra tjejer 
och sånt. 
- Aha är hon lite svartis? 
- Ja. 
- Är inte du det då om hon chattar med andra killar? 
- Jag bryr mig inte. 
- Hinner ni  träffas när det är lov? 
- Nej (svaret kommer mycket snabbt) Ja eller ja jag vågar inte fråga mamma. Jag tror inte att 
hon släpper upp mig till Göteborg (Intervju med Patrik 2006-12-13, s. 4). 

 
Enligt såväl Patrik som mamma tillbringar Patrik mycket tid vid datorn liksom många 
andra ungdomar i hans ålder. Datorn fungerar som ett hjälpmedel i den bemärkelsen att 
kompisar ständigt finns närvarande.  



 89

 
 
Även om man som tonåring inte träffas i riktigt samma utsträckning som förr umgås man 
ändå med varandra. Att ha kontakt med kompisar via nätet förefaller vara naturligt för 
Patrik. Det handlar om både vänner som han också träffar i t.ex. skolan men även avlägsna 
kontakter som han inte har någon annan relation till än via nätet. Även Linda tar upp att 
mycket av den kontakt som klasskamraterna har med varandra på fritiden sköts via nätet. 
 

Och sen är de MSN och kamrater och då blir de istället att man vet allting om alla (Intervju 
med Linda 2006-11-17, s. 4). 

 
Genom att chatta med klasskamraterna menar Linda att de har lärt känna varandra och att 
det är ett sätt att få reda på saker om även de personer som man inte själv chattar med.  
Linda menar att hon däremot inte har något behov av att träffa någon av klasskamraterna på 
fritiden eftersom hon dels har annat att göra på fritiden men det beror även på att hon gillar 
att tillbringa tid för sig själv.  
 
 
”Jag var med Linus igår” 
 
Även om Patrik tillbringar en stor del av sin lediga tid framför datorn är han för social för 
att enbart ägna sig åt kontakter över ”cyberspace”. Detta eftersom han gillar när det händer 
saker omkring honom och dessutom har jag fått uppfattningen att han mår bra av den 
uppskattning som kompisarna visar då han står för underhållningen. Under hösten har 
Patrik börjat träffa Linus på fritiden trots att de inte bor i närheten av varandra. 
 

Sen har han ju lite kompisar i klassen och de är roligt att han fått någon kompis mer nu som 
han träffar på eftermiddagen och lite så där (Intervju med Anita, 2006-11-15 s. 12). 

 
Linus och Patriks kontakt på fritiden upplevs av alla parter som något positivt och Patrik 
berättar med inlevelse om vad han och Linus gjorde senast de träffades hemma hos Linus.  
 

- Men du Patrik har du många kompisar som du träffar utanför skolan? 
- Mjjaa ja (drar först lite på de men svarar sedan ja) ja jag var med Linus igår hemma hos han. 
- Ja, ja vad kul var det första gången du var hemma hos honom? 
- Jepp eller nej andra. 
- Ja har han varit hemma hos dig någon gång då? 
- Nej.  
- Vad gör ni då för något är det datorn som gäller då också? 
- Igår så spelade vi X-box först när vi kom hem till han och sen så, jag hade med mig 
träningsställsbyxor. Så gick vi ut till en sån fotbollsplan där så när vi kom där så var de helt 
sånt geggigt så jag sa så skitsamma är man mögig så är man. 
- Men hur såg ni ut sen? 
- Rena, fast strumporna var helt geggiga. 
- Så mamma blev inte glad när hon såg dom? 
- Nej (skrattar) men hans mamma sa så strunt samma så fick jag låna strumpor av han 
(Intervju med Patrik 2006-12-13, s. 11). 

 
Patrik är inte den ende som tycker att de har kul tillsammans, utan Linus förefaller vara 
väldigt angelägen om att umgås med Patrik. Enligt Anette är det något som hon glädjande 
nog fått bekräftat även av Linus föräldrar. 
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Ja dom är nog väldigt tajta för jag brukar faktiskt prata med Linus föräldrar när dom är och 
handlar och Linus pratar väldigt mycket om Patrik (Intervju med Anette 2006-11-14, s. 18). 

 
Att killarna har börjat träffas på fritiden har troligtvis en positiv inverkan på deras relation 
till varandra som klasskamrater då de efterhand som de lär känna varandra i andra miljöer 
blir ännu tryggare i varandras sällskap.  
   Patrik talar även med värme om familj och släkt liksom vänner utanför skolan som han 
har kontakt med ibland. Han berättar om lillasyster som gärna vill leka med honom när han 
är hemma men det är inte alltid han har ork eller lust. Han berättar också om kusinerna på 
”landet” som han hälsar på ibland och kompisen i Krika vars pappa kallar honom 
”stadsbon”. När jag frågar om han brukar kontra med att kalla honom ”bonden” då, svarar 
han med ett nöjt skratt; ”nja men pigan”. 
   Vid några tillfällen får jag emellertid uppfattningen att Patrik ”saltar” sina berättelser 
något så att de blir lite roligare och intressantare. Patrik berättar också om brevvännen i 
Frankrike som han nyligen pratat med i telefon.  
 

- Så ringde han hem till mig i fredags så sa han så, så svara min mamma så börja han snacka 
på franska och min mamma bara (gapar med munnen) hon svara så oui.  
- Han fråga kanske om du var hemma då? 
- Ja han kan pyttelite svenska så sa han så är Patrik hemma så han så…Så skrek hon så Patrik 
de är Felipe eller vad han heter ja det är ett sånt konstigt namn. 
Så jag så ja så tog jag telefonen så sa jag så hej så på franska så börja han snacka sånt jättefort 
jag bara ta de lugnt så sa jag så på engelska han bara what? 
- Nej de är inte så lätt att förstå om de pratar fort nej. 
- Nej så sa han så jag ska åka skidor nu, och så sa jag så var? Grekland man kan åka skidor i 
Grekland. 
- Kan man? 
- Mm så sa jag så Grekland så sa han så nä lättlurad jag ska åka till Canada. 
- Jaha för annars kan man ju åka i Frankrike där han bor. 
- Han sa så orkar åka här hemma så sa jag så var i Canada, ja Quebec för där pratar dom 
franska så sa jag så när kommer du hem då? Till julen.  
- Men då är han inte borta så länge. 
- Nä men så sa han så att sen efter julen ska jag till… vad skulle han då (tänker efter) Italien 
och sen har dom sånt jullov också så då sa han så då kanske jag ska vara hemma eller kolla på 
fotboll så sa han så du då? Så sa jag så vet inte kanske slå dig så sa han så nej (Intervju med 
Patrik 2006-12-13, s. 16).  

 
Vid flera tillfällen under berättelsens gång får jag uppfattningen att Patrik förvränger och 
ändrar innehållet för att öka spänningen men också för att vara mig till lags. Att vilja göra 
rätt och vara andra till lags är egenskaper som är av både positiv och negativ karaktär. När 
Patrik är tillmötesgående mot andra människor han träffar blir han ofta själv bemött på ett 
liknande sätt vilket är början till en positiv spiral. Å andra sidan riskerar hans välvillighet 
uppfattas som att han vänder kappan efter vinden och att han därmed inte är att lita på eller 
att han i värsta fall uppfattas som en person som det går att driva med eller utnyttja. 
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Oskars relationer under fritiden 
 
Att Oskar älskar sin skola och längtar tills han får gå dit varje dag har troligtvis sin 
förklaring i hans torftiga fritid, där avsaknaden av kompisar gör såväl honom som mamma 
frustrerad. När jag frågar eleverna vad de brukar göra under sin fritid blir det spridda svar 
men även i den här gruppen av elever finns det ett par som föredrar att sitta framför datorn. 
Marie är den ende i gruppen som inte är hemma själv efter skolan utan istället har 
fritidsverksamhet fram till mamma slutar jobba. 
 

- Jag kan inte va hemma när skolan slutar, mamma jobbar (Marie). 
- Ni andra då är ni hemma själv på eftermiddagen? 
- Ja (Oskar). 
- Ja de är jättekul (Arian). 
- Jag är inte på fritids (Oskar). 
- Jag brukar va hos min pappa då (Anja). 
- Ja va gör ni när ni är själv? 
- Sitter vid datorn (Anja). 
- Lyssnar på musik, det är jätteroligt att lyssna på musik jag älskar det, det är mitt liv (Oskar). 
- Jag hinner nästan inte va hemma (Johan). 
- Nä du sticker direkt och  tränar eller?  
- Ja direkt här efter (Johan). 
- De är mitt liv att lyssna på musik (Oskar). 
- Är det de, mm. Men Hannes du sa att du jobbar lite ibland? 
- Ja jag brukar ibland sticker jag dit (Hannes). 
- Ja var jobbar du då? 
- Ja på ett ställe med bilar (Hannes). 
- Jaså du är där och hjälper till? Vad roligt, men träffar ni kompisar på fritiden då? 
- Mm (Anja). 
- Ja vem träffar du då, är de Marielle eller någon annan kompis? 
- Det är Cissi (Anja). 
- Går hon här också? 
- Nä hon går på en annan skola (Anja). 
- Vad säger du Oskar har du några kompisar på fritiden som du brukar träffa, när du 
kommer hem brukar du träffa någon då? 
- Nä (Oskar). 
- Ja, ja alltså jag brukar träffa kompisar på datorn och så (Arian). 
- Jasså du chattar lite? 
- Ja kollar hur de är med dom å sånt (Arian) (Gruppintervju 2006-12-06, s. 12-13). 

 
Oskar framhäver musiken som sin stora hobby och menar att den utgör en stor del av hans 
fritid. Kompisar är däremot en bristvara, men trots det förefaller han vara stolt över att klara 
sig själv på eftermiddagarna, till skillnad från Marie som är på fritids. För Maries del 
innebär det att hon träffar en del vänner där och hon verkar tycka att det är både naturligt 
och roligt att gå dit. Hannes säger sig hjälpa till på en bilverkstad ibland där han känner 
några som jobbar, vilket han stolt påpekar vid upprepade tillfällen under intervjun. Johan är 
den som har fulltecknat schema efter skoltid eftersom han är aktiv inom flera olika 
idrottsföreningar. Även Oskar och Arian är aktiva i en idrottsförening där de tränar 
självförsvar ett par tillfällen i veckan. Anja och Arian säger sig ha en del vänner genom 
datorn som de gärna har kontakt med. Att sitta vid datorn är däremot inget som intresserar 
Oskar utan han skulle enligt Carina föredra att komma ut och hitta på saker på 
eftermiddagarna med någon kompis. Carinas önskan är att Oskar skulle ha en 
kontaktperson som kunde hitta på saker med honom på eftermiddagarna eftersom hon 
upplever att han är oerhört uttråkad på fritiden, i sin ensamhet.  
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Han stannar ju där och så blir det också på eftermiddagen han blir ju väldigt ensam han är ju 
väldigt ensam han får liksom klara sig själv med sin musik och lite filmer och spel och så där 
va. Och sen så ringer jag då hem eller han ringer, så då är de ju ett, ja vad ska jag kalla det för 
ibland är det ett primalskrik och ibland är det… Ja alltså han vet inte vad han ska hitta på för 
han får ju inte ordning på sin eftermiddag och det är klart att det måste ju vara skittråkigt att 
vara sexton år och inte komma nånstans. Så de är ju förfärligt (Intervju med Carina 2006-12-
28, s. 5). 

 
Carina har under lång tid, dessvärre utan framgång, kämpat för att Oskar skulle få hjälp 
med att komma ut under sin fritid genom kommunala insatser. Att hon har stött på motstånd 
har berott på att man inom kommunen menar att de insatser som Carina efterfrågar ligger 
på ett föräldraansvar. Carina är av uppfattningen att det ena inte hade behövt utesluta det 
andra. Hon menar vidare att Oskar framförallt hade behövt få kontakt med en person, gärna 
en ung kille, som i första hand fungerar som en kompis till Oskar. Carina upplever det 
nämligen som att Oskar, liksom andra ungdomar i hans ålder, inte vill ha mamma rännande 
efter sig jämt och ständigt.  
 

Alltså fritidsbiten det är som om den existerar liksom inte för dom här människorna utifrån 
deras egna villkor, det är ett helsike att få ordning på den. En kille i sextons ålder ska ju inte 
behöva ha sin morsa med sig och det tyckte jag liksom redan när han var fjorton va (Intervju 
med Carina 2006-12-28, s. 22).  

 
 
”Alltså sicken grej alltså och han var helt salig” 
 
Under de veckor som jag befinner mig på skolan för att göra intervjuer och observationer 
träffas Mårten och Oskar aldrig på fritiden och de har heller aldrig gjort det vid tidigare 
tillfälle. Intervjun med Carina görs emellertid två veckor efter att jag har avslutat mina 
observationer och då har det hänt något, något som både Oskar och Carina upplever som 
fantastiskt. I slutet av min vistelse på skolan förs det högljudda diskussioner mellan skolans 
elever och skolledningen angående den resa till Köpenhamn som brukar vara tradition 
innan julavslutningen. Såväl lärarna som eleverna är mycket förargade över att ledningen 
väljer att ta till en sådan besparingsåtgärd och menar att det finns annat att dra in på. I mötet 
med Carina får jag veta att resan faktiskt blev av till allas stora glädje. Innan det var dags 
för avresa fick Oskar ett erbjudande som han inte kunde tacka nej till och som var bättre än 
att gå på Tivoli i Köpenhamn. 
 

Och då var det ju de att han hade fått frågan då om han skulle följa med på Ströget och gå där 
med Alm själv, alltså sicken grej alltså och han var helt salig. Så ringde jag ju då till Hellen 
på kvällen och då var vi väl överens om det att det var kanske lite väl mycket att lägga det 
ansvaret på Alm va, så Jörgen fick ju följa med men det var ändå häftigt att det var ju den 
trekonstellationen med dom här killarna då (Intervju med Carina 2006-12-28, s. 20). 

 
Enligt Carina hade det blivit en fantastisk dag och även om det var en skolaktivitet 
upplevde Oskar det som en stor händelse där han fick tillfälle att umgås med sin kompis 
utanför skolan. Det var emellertid inte slut med det, för under deras Köpenhamnsvistelse 
fick Oskar ytterligare ett erbjudande. 
 

Sen hade dom som om inte det var nog då så hade Alm då sagt till honom när dom gick där 
på Ströget att om han hade handlat sina julklappar annars så kunde dom gå ut på stan han och 
Oskar då och julhandla då och då blev man ju så här nä men herregud det är ju så… Det är 
sånt som man bara drömmer om (Intervju med Carina 2006-12-28, s. 21). 
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För Carina var de här händelserna troligtvis lika starka som för Oskar. Hon medger dock att 
hon till att börja med intog en rätt så avvaktande hållning till Mårten och att hon hade en 
hel del funderingar över vad det här var för en slags kille. När Oskar och Mårten till att 
börja med lärde känna varandra var hon ständigt på sin vakt och funderade mycket över 
hans avsikter. Hon menar att det har sin förklaring i att Oskar tidigare blivit lite tilltufsad, 
men på Oskars sätt att prata om Mårten förstod hon med tiden att det här handlade om 
något helt annat, nämligen en kamratrelation.  
 

Jag har tänkt så här ska man kontakta honom och ha som en kontaktperson samtidigt så har 
jag tänkt att nej jag vill nog avvakta för är det här en kompisrelation, en riktig kompisrelation 
så ska man ju inte blanda in några såna konstigheter utan låta det va som det är (Intervju med 
Carina, 2006-12-28 s. 21). 

 
Carina menar att hon upplever även Mårten som en ”udda fågel” på sitt sätt och att även 
han har råkat ut för tråkningar från klasskamrater. Trots att hon ibland upplever Oskar som 
lite feg i besvärliga situationer har hon förstått att han vågar ta parti för Mårten och att de 
ömsesidigt värnar om varandra.  
   Efter att Oskar och Mårten pratats vid per telefon bestämdes dag och tid då de skulle 
träffas i stan för att julhandla. Carina körde Oskar till stan där de skulle möta Mårten vid 
busshållplatsen. Enligt Carina var Oskar helt ”uppe i limningen” inför det stundande mötet, 
men även hon själv upplevde en ovana i situationen.  
 

Sen så, så gjorde jag ju världens generaltabbe där jag tänkte sen efteråt alltså det är ju min 
ovana i detta att man ska förklara in i absurdum allting va med assistenter och skit.  Så jag 
högt och tydligt där ja hej ja kul att ni ska träffas ja nu har, och så kom det då, Oskar han har 
med sig trehundra i plånboken och sen får ni tvåhundra av mig och gå och fika för. Så tänker 
jag varför säger jag att han har trehundra kronor i plånboken? Vad har han med det och göra? 
(Intervju med Carina 2006-12-28, s. 21). 

 
Genom att förklara och prata med Mårten om saker, som hon själv menar att, han 
egentligen inte har med att göra kände Carina att hon på något sätt kränkte Oskar, om än 
oavsiktligt. Även om Oskar inte själv kommenterade händelsen kände hon att det var något 
som hon behövde be om ursäkt för i efterhand. Carina menar att den tydlighet och raka 
kommunikation som alltid krävts under Oskars uppväxt är något som hon jobbat sig in i, 
men att det kanske börjar bli dags för henne själv att ”avprogrammera” sig. 
   Killarna hade emellertid satt iväg för att handla och fika och det blev enligt Carina en 
jättespännande dag där Oskar, med Mårtens hjälp, kom på rätt buss och tog sig hem själv, 
när de var nöjda med sina inköp. Carina känner i och med den här händelsen en stor 
tillförsikt och när ett hopp om att Oskars fritid är på väg i en ny riktning.  
 
 
Sammanfattande analys och jämförande kommentarer om fritiden 
 
Båda killarna hindras till viss del av sitt funktionshinder under sin fritid och kan därmed 
inte göra allt som de skulle önska. Funktionsnedsättningen är emellertid inte den enda 
orsaken till de begränsningar som förekommer. Såväl Anette som Carina är väl medvetna 
om att deras beskyddande förhållningssätt påverkar killarna i fel riktning.  
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Patrik är väl medveten om att mamma har bestämda åsikter om vad han får göra och han 
menar att det ibland inte är lönt att fråga. Anledningen till det är att han vet att mamma av 
omtanke och oro ändå aldrig skulle tillåta honom att göra det. Patrik förefaller emellertid 
vara relativt nöjd med sin fritid, som han ägnar åt att vara fotbollssupporter men också åt en 
del kompisrelationer, dessutom tillbringar han en hel del tid framför datorn, där han enligt 
egen utsago har kontakt med kompisar ”från halva riket”. Enligt mamma är han dock 
oerhört frustrerad över att han har blivit tvungen att sluta med en del idrottsaktiviteter 
beroende på att hjärtfelet har försämrats. Patrik och Linus, som funnit varandra i skolan, har 
även börjat umgås på fritiden, till föräldrarnas och skolpersonalens stora glädje.  
   Oskar förefaller ha en mycket torftig fritid vilket, enligt mamma, gör honom både ledsen 
och frustrerad. Oskar själv säger sig älska musik och menar att det också är det som upptar 
en stor del av hans fritid. När han under den gruppintervju som genomfördes på hans skola 
blev tillfrågad om fritiden höll han en låg profil och uttalade sig inte i någon större 
utsträckning. Carina ger däremot en deprimerande bild av Oskars fritid. Det är inte omöjligt 
att Oskar inte ville uttala sig inför de andra eleverna i gruppen och därför framhöll musiken 
som sitt stora fritidsintresse. Under mitt samtal med Carina framkommer det emellertid att 
Oskar för första gången träffat Mårten utanför skoltid efter att Mårten tagit initiativet och 
frågat Oskar om de kunde göra sällskap på stan och handla inför den stundande julen. Det 
hade blivit en oerhört lyckad dag som lett till att Carina känner stor tillförsikt och när ett 
hopp om att Oskars fritid är på väg i en ny riktning.   
 
 

Mot nya mål 
 
I detta avslutande resultatkapitel redogör jag för hur Patrik och Oskar uppfattar sitt och 
andras kunskapande. Efter en kort inledning presenteras killarnas egna upplevelser, utifrån 
deras uttalanden vid intervjuer och samtal, vilka kompletteras av omgivningens 
uppfattningar. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys där de likheter och 
skillnader som råder klargörs. 
 
 
Egna och andras kunskaper 
 
I de avsnitt som följer berörs bland annat killarnas upplevelser av vilka ämnen som de är 
duktiga i samt vad de uppfattar som roligt och lätt respektive tråkigt och svårt. Vidare lyfts 
de troligaste anledningarna till Patriks och Oskars uppfattningar fram. Dessutom redogör 
jag för de tillrättalägganden som görs i deras respektive klasser. Sist men inte minst ges 
också en bild av killarnas upplevelser av kunskaper satt i relation till andras kunnande samt 
till deras självbild och självförtroende. 
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Patriks upplevelser av kunskaper 
 
När det gäller Patriks upplevelser av sitt eget kunnande framträder en relativt kluven bild. 
Han är enligt egen utsago en allmänbildad kille vilket även de vuxna instämmer med, 
samtidigt framstår han som osäker på vad han egentligen kan och hur den kunskapen kan 
värderas. 
 

- Allmänbildad. 
- Ja hur blir man det? 
- Genom att man kollar på nyheter.  
- Ja gör du det varje dag? 
- Ja, och så gillar jag datorer (Intervju med Patrik 2006-12-13, s. 1). 

 
Det är genom att hålla koll på vad som händer i världen genom att se nyheterna på TV och 
läsa på Internet som Patrik menar att han håller sig uppdaterad. Han nämner däremot inte 
skolan som en källa till att ta till sig allmänbildande kunskap. Håkan menar emellertid att 
det märks även i skolarbetet då Patrik visar att han har koll på en hel del. 
 

Men annars när det gäller samhället i stort han är ju med och liksom diskuterar han är ju inte 
borta (Intervju med Håkan 2006-11-15, s. 7). 

 
I samband med valet i höstas arbetade de, liksom många andra klasser och skolor, med det 
kommande valet samt partiernas ståndpunkter i olika frågor. Patrik var en av få i klassen 
som visade såväl intresse som insikt och förståelse. 
 

- Är de något som du upplever att han tycker är extra roligt, som gör att han blir extra 
intresserad? 
- Ja jag har fått lite grann intrycket av att så fort han märker att han klarar av någonting så 
tycker han att de är ganska kul han verkade vara intresserad av de här med politik för dom 
andra satt ju där och sucka och grymta och då var han med och han kom ju efteråt och frågade 
något då va. Jag tror att just de här när han känner att de här kan jag då blir de automatiskt 
roligt och tvärtom eller ”shit” de här klarar jag inte riktigt då blir de automatiskt tråkigt 
(Intervju med Håkan 2006-11-15, s. 12). 

 
Liksom de allra flesta människor tycker Patrik bäst om de ämnen som han upplever att han 
är duktig i. Anita och Håkan är överens om att lusten till lärande är den bästa drivkraften 
och menar att det märks tydligt på Patrik eftersom intresset ökar avsevärt när han känner 
sig duktig, vilket i förlängningen ger honom ett ökat självförtroende. 
 

I och för sig va det ena har väl med det andra och göra,  han är väl efter i utvecklingen men 
angående nu hans nu som du sa hans kunskaps, alltså i hans egna kunskaper så tror jag ändå 
att det lyfter när han klarar va. Han är nog fruktansvärt osäker i kan jag verkligen detta här 
och sådär och jag tror att de är viktigt för självförtroende och så att han klarar av om de så är 
något så simpelt som ett glosförhör eller vad det än är för någonting. Men jag tror att han 
känner att det går framåt och att han är med va och sen tror jag ändå att, det är olyckligt på ett 
annat sätt, men det är bra för han är inte ensam om att ha det svårt ju (Intervju med Håkan 
2006-11-15, s. 5). 
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För att öka Patriks möjligheter till lyckade resultat får han göra en del prov och förhör 
muntligt. Anledningen till det är att läraren i samråd med Anita ibland bedömer frågorna 
som för svåra, vilket medför en ökad risk för missförstånd. Dessutom är det inte ovanligt att 
en testsituation upplevs av Patrik som ett stressmoment vilket gör att han presterar sämre.  
 

- Och de är en väldigt skön känsla, då ska man köra på det hela tiden så mycket man kan. 
Vissa saker kan han ju skriva och då ser man ju att nu denna gången så får du ett prov. 
- Blir han stressad om dom har en tid eller att han ska svara och skriva samtidigt och vad är 
det dom frågar efter, är de det som gör att han inte vill skriva? 
- Ja det gör de men sen kanske också att om han inte klarar de att känna det kanske att man 
inte klarar det. Om man som vuxen eller läraren kanske tror att den här gången tror jag inte 
riktigt att han klarar det eller dom frågorna då ska han heller inte utsättas för dom här 
frågorna, utan då är det bättre att ta ett muntligt förhör istället. Sen så ibland kanske man ser 
att ja vi testar och skriver som på franskan så vill han (läraren) ju att han ska skriva där ibland 
och då har både franskläraren och jag pratat om det med honom och sagt att du kan försöka 
och skriva och liksom sagt att om han misslyckas så går det vägen ändå med det andra för han 
är så duktig i alla fall. Övertala honom på de det har vi ju gjort också så har vi skurit ner lite 
på det. Så det är också ett sätt att lösa olika saker det är en balansgång hela tiden att inte bara 
att ja du vill inte skriva nä men då slipper du, utan man får se lite vad klarar eleven av 
(Intervju med Anita 2006-11-15, s. 10). 

 
Anita strävar efter att ständigt skapa möjligheter för Patrik att lyckas och därmed öka hans 
egen drivkraft. Trots det menar hon att det är viktigt att ställa krav även på Patrik och inte 
låta honom slippa allt som han inte vill göra eller som han känner ett motstånd inför. 
Genom att utsätta Patrik för rimliga utmaningar växer han som människa med varje lyckat 
resultat.  
 
 
”Patrik är godkänd…” 
 
När jag frågar Patrik om vilka ämne han tycker är roligast finns det många på listan. Han 
säger sig gilla såväl idrott och slöjd som franska och svenska. Även om idrott är roligt är 
det inte alltid han klarar av att vara med. Enligt Patrik beror det på hans krånglande ben 
medan mamma menar att hjärtproblemen är den egentliga orsaken. Franskan är definitivt 
ett favoritämne även om Patrik är osäker på om det faktiskt räknas som ett eget ämne. 
Eftersom Patrik är ensam om att kunna någon franska hemma är han oerhört stolt över sina 
kunskaper, då han kan något som varken mamma eller pappa kan. Det är också ett av de 
ämnen som han själv menar att han är bäst i.  
 

- Vilket ämne tycker du att du är bäst i då? 
- Franska. 
- Mm okej är det för att det är roligt som du blir duktig på det också? 
- Ja också engelska. 
- Och engelska också ja just det, jag har märkt det när jag har varit här det är väldigt ofta 
som du viftar med handen och får frågan och kan läxan och så (Intervju med Patrik 2006-12-
13, s. 8). 

 
Dessvärre hade jag aldrig möjlighet att vara med under någon lektion i franska men enligt 
samtliga vuxna som tillfrågats fungerar det alldeles utmärkt. Enligt Anita är inte omöjligt 
att Patrik kommer att lyckas med bedriften att nå betyget Godkänd enligt grundskolans 
betygskriterier i just franska. Vid ett flertal tillfällen var jag däremot med på 
engelsklektionerna där Patrik oftast var mycket aktiv, framförallt muntligt. 
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Eleverna fick tillbaka sina glosprov från förra veckan. De har tydligen alltid läxa från fredag 
till fredag. Patrik är godkänd och talar om det högt och tydligt för alla som vill lyssna.  
Veckans läxa förhörs muntligt och Patrik svarar på flera frågor om olika glosor. När det blir 
dags att läsa texten frågar Patrik om han får slippa och det får han, ingen annan protesterar 
(Fältanteckning Patriks skola 2006-10-27, s. 3). 

 
Under den här lektionen blir den balansgång som, enligt Anita, ständigt pågår tydlig. Patrik 
har liksom sina klasskamrater gjort ett skriftligt glosprov veckan innan. Han är oerhört stolt 
för sitt godkända resultat och det märks att det är viktigt för honom även om det ”bara” är 
fråga om ett vanligt glosförhör. Övriga elever i klassen förefaller inte göra så stor affär av 
saken oavsett om de är godkända eller inte. Eleverna känner inte i förväg till om det ska bli 
ett skriftligt eller muntligt förhör. Under den här lektionen får de ett muntligt förhör som 
Patrik verkar ha förberett sig väl inför, vilket han också är noga med att visa genom att ofta 
vifta med armen, till följd av att han blir tillfrågad ett flertal gånger. Det bör tilläggas att 
uttalet inte blir rätt alla gånger men Patrik låter sig inte nedslås utan viftar strax med armen 
igen. Att Patrik sedan slipper läsa texten högt inför klassen är ytterligare ett tecken på 
skolans strävan efter att anpassa de krav som ställs efter Patriks förmåga. Som vanligt är det 
inte någon av kompisarna i klassen som protesterar, ifrågasätter eller ens försöker åka 
snålskjuts på Patriks favörer utan accepterar istället faktum. Enligt Anita klarar sig Patrik 
väldigt bra på många lektioner under förutsättning att han får en del stöd och hjälp.  
 

- Och han hinner med bra på engelskan också, han kan va i samma bok som dom andre har på 
sin engelska, däremot så behöver han stöd, utan stöd i det ämnet så hade han inte klarat det så 
bra. 
- På vilket sätt stöttar du honom där? 
- Jag stöttar honom eftersom jag sätter mig så att jag försöker sätta mig nära honom när hon 
pratar läraren så säger jag saker till honom, då undrar Patrik ibland vad är det hon säger och 
då berättar jag snabbt och kort det här pratar hon om. Och sedan likadant när han ska skriva 
engelska jag stöttar honom också där med vad han ska göra för nånting om han inte har 
förstått det riktigt (Intervju med Anita 2006-11-15, s. 3). 

 
Med relativt små medel ger Anita de förutsättningar som Patrik behöver för att kunna ta till 
sig kunskapen, samtidigt som han förblir en del av gemenskapen. 
 
 
”Tråkigt man fattar ingenting” 
 
Det är emellertid inte alla ämnen som Patrik upplever som varken roliga eller lätta, ett 
sådant ämne är NO som enligt Patrik inte är roligt oavsett om de arbetar på ett praktiskt 
eller teoretiskt sätt.  
 

- Okej ett ämne till som jag tänkte på det var NO är det lätt eller svårt? 
- Sådär mittemellan. 
- Är det kul eller tråkigt? 
- Tråkigt man fattar ingenting. 
- Nähä men brukar ni prata eller brukar ni få göra experiment? 
- Mest prata och ja sånt experiment och sånt. 
- Ja är det roligare att jobba själv tycker du eller är det roligare att  sitta och lyssna? 
- Inget eller jag vet inte (Intervju med Patrik 2006-12-13, s. 15).  
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Vid det här tillfället vill Patrik först inte tillkännage att han faktiskt tycker att det är riktigt 
svårt med NO. Men när han blir tillfrågad om det är roligt eller tråkigt framkommer det 
med all önskvärd tydlighet vad han egentligen tycker om ämnet och vad som är den 
bakomliggande faktorn till det. Eftersom Patrik inte säger sig förstå någonting av det som 
försiggår på de lektionerna är det fullkomligt naturligt att det är tråkigt, oavsett hur de 
arbetar. Under ett att mina observationstillfällen får Patrik emellertid gå iväg och göra ett 
muntligt förhör i NO, vilket han klarar galant. När jag under intervjun, som genomfördes 
några veckor senare, tar upp den händelsen får jag också klart för mig att bakom Patriks 
missnöje med ämnet ligger också ett tidigare misslyckande som han uppenbarligen haft 
svårt att komma över.  
 

- Vad var det som gjorde att du fick göra det muntligt? 
- Jag vet inte men det första provet vi hade med blommor det var helt katastrof. 
- Var de svårt? 
- Ja, och så var jag sånt jätteledsen också. 
- Mm vad var det som gjorde att du blev ledsen? 
- För att jag såg dom andras resultat som fick MVG och sånt och jag fick IG. 
- Du fick IG, ja och då kändes det lite trist? 
- Ja mm. 
- Men det har du kommit över nu? 
- Ja också då gick jag ut så kom de fram två såna tjejer från nian som jag har känt i nästan en 
termin så sa dom så vad är de, så sa jag så kolla på mitt prov så sa dom men de är ändå bra.  
- Blev du lite gladare då? 
- Ja. 
- Ja dom tyckte kanske också det var svårt? 
- Så sa dom så det är strunt samma om du har IG i NO för det är inget ämne som man behöver 
klara sig i (Intervju med Patrik 2006-12-13, s. 8). 

 
Att klara motgångar förefaller inte vara Patriks starka sida, han verkar dessutom sätta sina 
egna resultat i relation till sina klasskamraters. Eftersom många andra uppenbarligen tyckte 
att det var ett lätt prov och därmed hade mycket goda resultat blev Patriks misslyckande 
inte desto mindre. De uppmuntrande ord som tjejerna från nian delade med sig av gav 
troligtvis Patrik lite nytt hopp. Det indikerar emellertid att han inte är medveten om att han 
inte kommer att söka till gymnasiet på samma premisser som sina klasskamrater. Matten är 
annars det ämne som Patrik säger sig ha svårast för, vilket även de vuxna bekräftar. 
 

- Är det något ämne som du behöver extra hjälp i som du tycker är svårast? 
- Matte.  
- Matte mm vad är det för hjälp du får speciellt för att klara den? 
- Olika saker pengar och sånt. 
- Ja har du någon annan bok än dom andra? 
- Ja Flex sju för den vi fick i början av sjuan dom första mattelektionerna (skakar på huvudet), 
nej. 
- Nej förstod inget eller? 
- Nej eller jag fatta men jag sa så här, så sa jag så jag ska inte ha denna boken jag ska ha Flex 
sju (Intervju med Patrik 2006-12-13, s. 8-9). 

 
Det är inte utan att Patrik ger ett nöjt intryck av att han fått just den bok som han känner sig 
trygg med. Trots att Patrik upplever matten som ett svårt ämne verkar han inte känna något 
direkt motstånd, som är fallet med NO.  
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När jag frågar mamma om hon tror att han på något sätt jämför sig med sina klasskamrater 
är hon ganska övertygad om att så inte är fallet. Enligt mamma handlar de jämförelser som 
Patrik gör med sina kamrater snarare om färdigheter som är relaterade till fysisk aktivitet. 
Således handlar det då i större utsträckning om fysiska begränsningar på grund av hjärtfelet 
än om bristande skolkunskaper som kan relateras till Patriks intellektuella 
tillkortakommanden. Anette är av uppfattningen att det här med skolarbetet egentligen är ”a 
peace of cake” och menar att det är allt det andra som kan relateras till Patriks sjukdomsbild 
som ger upphov till frustration. Lite längre fram i intervjun framstår bilden dock som lite 
mer komplicerad.  
 

- Det här med kunskapsutvecklingen och lära sig saker hur tror du att Patrik själv uppfattar 
sin inlärningsförmåga? 
- Ja, (tänker efter) han kan nog uppleva det lite ibland som jobbigt. Ja alltså han förstår ju nu 
att matten att han har svårt för matten men sen när han, Anita förklarade för mig nu sist vi 
pratade, det var nånting nu kommer jag inte riktigt ihåg vad dom hade pratat om, ja om att 
växla tror jag att det va och så hade han ju aha… 
- En riktig ahaupplevelse då? 
- Ja alltså, jaså det är så ja nu förstår jag. När han väl bara förstår är det precis som att (en 
suck och ett tydligt kroppsspråk som vittnar om en tung börda som släpper). 
- Som att det faller en sten? 
- Ja men och då sitter det där (Intervju med Anette 2006-11-14, s. 11). 

 
Anettes uttalande vittnar om att Patrik är väl medveten om sin bristande förståelse för 
matematikens abstraktioner vilket också tynger honom då han gärna vill förstå och kunna. 
Huruvida han vill kunna det för att andra kan det eller enbart för egen skull framgår inte, 
men det troliga är att båda sidorna av saken spelar in.  
 
 
”NO är ett sånt ämne…” 
 
Eftersom Patrik är relativt ojämn i sin begåvningsprofil och är väl i fas med sina 
klasskamrater i många andra ämnen har de på skolan låtit honom läsa även NO enligt 
grundskolans läroplan till att börja med. Efter drygt två månader står det emellertid klart för 
alla att det här är ett ämne som vållar Patrik stora problem, varför man också beslutat sig 
för att göra något åt saken.  
 

Eftersom han är inskriven i särskolan så går han ju efter den läroplanen och han går efter vår 
läroplan så tanken är att man går efter den läroplanen i första hand så mycket det går. Men när 
inte det går längre så går man in och tittar på särskolans läroplan vad säger den i detta ämne 
Och NO är ett sånt ämne som vi får gå in och titta på särskolans läroplan och det har vi redan 
gjort (Intervju med Anita 2006-11-15, s. 9-10). 

 
Vilka förändringar som det innebär i praktiken för Patrik får jag emellertid inte klart för 
mig, varken när det gäller arbetsmaterial eller arbetssätt. 
   När jag frågar Patrik om vilka arbetssätt han föredrar på andra lektioner menar han att han 
tycker bäst om när det skiftar mellan att få arbeta på egen hand och lyssna till läraren. På 
franskan har han däremot inga som helst krav eller önskemål när det gäller arbetssätt 
eftersom allt är roligt ändå. 
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- Mm och på franskan, de kvittar. 
- Där är allt kul kanske? 
- Ja (Intervju med Patrik 2006-12-13, s. 15).  

 
Varje gång som franskan överhuvudtaget kommer på tal lyser Patrik upp och hans stolthet 
är inte att ta miste på. Det är inte så många elever i åk. 7 som har franska och eftersom de är 
en så liten grupp och Patrik dessutom hänger med bra under de lektionerna är han där själv 
utan Anitas stöd. Troligtvis är det en bidragande orsak till att Patrik är så glad för franskan, 
eftersom det innebär att han är där på lika villkor som övriga elever i åk. 7. Patrik behöver 
heller inte förklara inför andra, eventuellt oförstående, elever varför han får Anitas stöd. 
Ytterligare en orsak till att just det ämnet är så populärt kan den korta tid som de faktiskt 
läst franska vara. Eftersom samtliga elever enbart läst franska i drygt ett års tid är ämnet i 
sig fortfarande spännande och lite exotiskt, dessutom är de ännu nybörjare vilket gör att de 
skillnader som råder mellan elevernas kunnande inte framträder så markant.  
 
 
”Nä men man märker vem som är dålig på saker” 
 
Enligt Linda är det inte så vanligt att eleverna i klassen jämför sina kunskaper. Vem som är 
bättre än de andra i något ämne framgår oftast inte så tydligt men Linda menar att man 
oftast märker vem som är svag i något ämne. 
 

- Dina klasskamrater då är dom duktiga, brukar ni jämföra?  
- Ähm nej vi, jag vet inte, jag vet inte det är inte så lätt.  
- Nä men märker man att han är nog duktig på detta eller? 
- Nä inte så nä men man märker vem så är dålig på saker de gör jag i alla fall. 
- Ja hur märker man det? 
- Ja antingen så sitter dom i en lättare bok som typ Patrik han har ju typ sju böcker från de vi 
har, han har den Flex sex. 
- Jaha i vadå för någonting, i vilket ämne? 
- I matte, den Flex sex de hade jag i trean så han har svårt för matte. Och de har väl nästan 
Felix och Jonas också å Johan och jag.  
- Och du? 
- Matte e en av mina svagaste punkter. 
- Jag har förstått  på lektionen att det är inte favoriten? 
- Nä jag sitter hellre och pratar bort den timmen. 
- Mm men om de är någon som inte är så bra i då matte eller att dom behöver extra hjälp är 
det någon som tråkar dom för de eller så,  har du inte kommit längre? 
- Nä, nä Hanna brukar ju typ ligga tio sidor ifrån där vi ska va och så. Som har du inte 
kommit längre eller så fast då skojar man bort det för de mesta (Intervju med Linda 2006-11-
17, s. 4). 

 
Enligt Linda är Patrik långt ifrån den ende i klassen som har svårt för matten och hon är 
själv inget undantag. Hennes beskrivning tyder dock på att Patrik utmärker sig något i 
förhållande till övriga elever i klassen. Det förefaller emellertid inte vara något som Linda 
lägger så stor vikt vid utan det handlar snarare om ett konstaterande. Vilket kan betraktas 
som naturligt eftersom Linda och Patrik känner varandra väl sedan länge, därmed känner 
Linda även till Patriks styrkor och ser troligtvis hans bristande förmågor i matten som 
enbart en del av hans personlighet. Enligt Håkan förekommer det sällan några jämförelser 
mellan eleverna i klassen, som han känner till.  
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- Eftersom de just är flera stycken som har de så att säga svårt å dom här kompisrelationerna 
hit och dit nä det tror jag inte där är ingen som, tror jag, reagerar över att han har svårt i något 
ämne för där är flera stycken som har det. Och även dom som är starka i klassen, jag kan 
känna att de är där vi har haft lite tur, att dom som är starka i klassen alltså presterar bra dom 
är inga översittare det är ett par killar där som är bra med där bak som är liksom har… 
- Har låg profil?  
- Har låg profil och likadant bland tjejerna där är ett par där som är med lite grann så 
resultatmässigt så va. Sen vet jag ärligt talat inte hur dom frågar Patrik alltså hur dom pratar 
på rasterna och så va (Intervju med Håkan 2006-11-15, s. 10-11). 

 
Att Patrik inte direkt utmärker sig i gruppen då han inte är den ende som har svårt att hänga 
med i skolan är enligt Håkan den ena anledningen till uteblivna reaktioner från 
klasskamraterna. Betydelsefullt för sammanhanget är också attityderna som de ”duktiga” 
eleverna i klassen visar upp, där översittarfasonerna lyser med sin frånvaro.  

 
 
”Självförtroendet tror jag är rätt så långt ner” 
 
Anette, Anita och Håkan ger en tvetydig bild av Patriks självförtroende. Enligt mamma är 
det knappast i topp, vilket i och för sig inte, enligt henne, beror på de svårigheter som han 
stöter på i skolan. 

 
- Ja, vad har du för uppfattning om, hur tror du att han uppfattar sig själv, vad har han för 
självbild, självförtroendet, självinsikt? 
- Just det om självförtroendet tror jag är rätt så lång ner, ja på grund av sin sjukdom, det är 
nog det som spelar mest roll. Det känns alltså ibland så (Intervju med Anette 2006-11-14, s. 
16). 

 
Återigen trycker Anette på att det är sjukdomen som är boven i dramat. Anita ger däremot 
en annan bild av hur hon uppfattar hans självförtroende men så använder hon sig också av 
andra referensramar än Anette. 
 

- Vad har du för uppfattning om Patriks självbild, hans självförtroende? 
- Ja hans självförtroende tycker jag att det känns bra att han känner att han fixar grejer hela 
tiden va att han känner att han är bra på de och även om han är lågpresterande på vissa så 
känner han att ja så upplever inte han ja inte vad jag förstår och ser att de här kan inte jag fast 
att jag skulle jättegärna vilja kunna de (Intervju med Anita 2006-11-15, s. 15). 

 
Enligt Anita har Patriks lyckade skolresultat en positiv inverkan på hans självförtroende 
och ur den aspekten är det en ljus bild som framträder. Liksom mamma tror inte Anita att 
Patrik jämför sig med sina klasskamrater i någon större utsträckning och därmed har hon 
heller inte märkt av någon tendens till skolrelaterad frustration. Även Håkan tycker sig 
märka att det går stadigt framåt eftersom Patrik känner sig trygg på skolan 
 

- Alltså har du märkt, hur tror du självförtroendet är? 
- Ja, ja självförtroende de är svårt jag har inte känt honom innan men jag inbillar mig nog att 
de går lite framåt. Jag har en känsla av att han var ju väldigt osäker här tror jag när han 
började hur de här ska gå men de är ju i och för sig alla som ska börja en ny skola men han 
känner nog detta att han har hittat sin plats här och han känner detta att om det var någon som 
var taskig så hanterar ju vi de direkt så han behöver ju liksom inte gå runt här och se sig om 
över axeln va, så jag inbillar mig att han verkar uppträda ganska säkert. 
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- Mm och det här att han lyckas kanske då? 
- Ja det är klart, jaja precis och han känner väl de att han hinner med hjälpligt alltså då va. 
- Tror du att han har någon självinsikt om var han har sina begränsningar kanske i 
förhållande till sina kompisar om han ser att de här kan inte jag men de kan dom? 
- Det är svårt att säga för inom dom ämnena som jag har så är det ju inte så utpräglat (Intervju 
med Håkan 2006-11-15, s. 10-11). 

 
Håkan är av uppfattningen att Patrik uppvisar ett relativt säkert beteende, vilket bottnar sig i 
känslan av trygghet. Den tryggheten har han, enligt Håkan, erövrat genom erfarenhet, då 
han dels kan känna sig trygg på skolan tillsammans med andra, men även trygg med sig 
själv då hans förmåga att klara av skolarbetet på ett ”hjälpligt sätt” ger en inre styrka. 
Viktigt att påpeka i sammanhanget är att Håkan enbart ser Patrik i ett begränsat antal 
situationer. Anette som ger en helt annan bild av Patriks självförtroende ser honom i andra 
situationer än personalen på skolan. Troligtvis är Patrik på många sätt osäker på sin 
förmåga men tron på sig själv ökar säkert, liksom Anette och Håkan säger, i samband med 
varje lyckat resultat. Patriks egna uttalanden tyder emellertid på att varje misslyckande har 
den motsatta effekten varför det, även om det går framåt, går relativt sakta.  
 
 
Oskars upplevelser av kunskap 
 
Oskar värderar sin kunskap högt i förhållande till övriga elever med särskoletillhörighet. 
Han är stolt över sina färdigheter, som framförallt grundar sig i hans enorma intresse för att 
lära sig nya saker. Eftersom närapå allt är roligt enligt Oskar är det sällan något ämne som 
tar emot, tvärtom ser Oskar fram emot lektionerna (även om rasterna också är viktiga). 
 

- Vilka ämne är roligast då? 
- Tyska för mig (snabbt kommer svaret) (Oskar). 
- Vad säger du Johan? 
- Idrott. 
- Idrott är ditt roligaste? 
- De tycker jag också (Hannes). 
- Men jag gillar faktiskt idrott det är roligt (Oskar) (Gruppintervju 2006-12-06, s. 7). 

 
Oskar är den ende i den här gruppen som går ifrån för att ha tyska tillsammans med övriga 
elever på skolan som läser det som sitt andraspråk. Eftersom han är ensam om att läsa något 
mer språk än engelska är han också mycket noga med att tala om hur fantastiskt roligt det 
är, precis som allt annat… 
 

- Ja jag tycker engelska också, jag tycker matte är roligt å jag tycker låt mig tänka vad jag 
tycker är roligt matte tycker jag är roligt, engelska ja å sen gillar jag tyska och idrott faktiskt, 
också gillar jag, låt mig… vänta lite också gillar jag musik också å jag gillar faktiskt SO och 
NO också så jag gillar… (Oskar). 
- Ja egentligen alla ämne? 
- Dom flesta, SO är kul för vi, jag håller på med en, jag skriver om en gud nu i SO:n (Oskar). 
- Ja just de det är många som skriver om det? 
- Ja i SO:n de är väldigt intressant att skriva om saker (Oskar). 
- I religion och historia och sånt? 
- Ja det är så spännande (Oskar) (Gruppintervju 2006-12-06, s. 7). 
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Som synes är så gott som allt både roligt, intressant och spännande, enligt framförallt 
Oskar. Även de andra eleverna gillar en hel del av skolans ämne. När jag frågade eleverna 
vilket ämne som de själva tycker att de är bäst i såg svaren i stort sätt likadana ut eftersom 
eleverna satte likamedtecken mellan det som var roligt och de ämnen som de själva menade 
att de var bäst i. Eleverna fick då istället svara på hur man vet att man är duktig på något. 
 

- Vad mycket ni gillar, men hur vet man när man är bra på något hur märker man att man är 
duktig på någonting? 
- Att man ähm blir vuxen när man tränar (Arian). 
- Ja får man beröm om man är duktig på något? Du Marie hur märker du att du är bra på 
någonting? 
- Lärarna tycker att jag är bra på att rita, rita fint (Marie). 
- Ja är bild ditt bästa ämne? 
- Ja och idrott (Marie). 
- Jag älskar bild också, jag gillar bild det är jätteroligt (Oskar) (Gruppintervju 2006-12-06, s. 
8). 

 
Arian är åter inne på att det har med mognad att göra, liksom när det gäller uppträdande och 
beteende vet man enligt Arian att man är duktig ju mer vuxenlik man är, förutsatt att man 
tränar. Enligt Marie är det andras bedömningar av hennes prestationer som är den 
avgörande faktorn för att hon själv ska bli medveten om sina starka sidor. Oskar pratar 
återigen om vad som är roligt och med tanke på att han förknippar det roliga med det som 
han själv upplever att han är duktig i, så är han enligt egen utsago duktig på i stort sett allt. 
 
 
”Då får man IG” 
 
Enligt eleverna i den här gruppen är det viktigt att vara duktig i skolan, inte minst för 
framtidens skull. Även om de menar att det ibland kan vara svårt att veta och bedöma vad 
man själv är bra på ger betygen signaler om vad man inte kan.  
 

- Men vad händer om man inte har gjort någon läxa då? 
- Då får man IG (Oskar) (Gruppintervju 2006-12-06, s. 8). 

 
Trots att eleverna med särskoletillhörighet inte kan få betyget IG är det enligt eleverna en 
risk man löper om man inte gör det som förväntas av en i skolan. Elevernas svar på varför 
det är viktigt att få bra betyg indikerar att de inte är riktigt medvetna om vilka möjligheter 
och begränsningar en särskoletillhörighet innebär. 
 

- Är det viktigt att få bra betyg då? 
- Ja (Arian, Anja och  Johan). 
- Ja de är det (Oskar). 
- Varför då? 
- För man klarar sig bättre i livet (Arian). 
- Det är rätt Arian (Oskar). 
- Man kommer in på de man vill (Johan). 
- Att man kommer in på det program man vill så att man kan jobba med det man vill? 
- Ja (Arian och Johan). 
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- Vad säger du Anja varför tycker du det är viktigt? 
- Jo de handlar om ja gymnasiet å så kanske (Anja). 
- Ja så att man kan välja lite mer vad man vill göra? 
- Ja (Anja). 
- Så kan man hitta jobb (Hannes) (Gruppintervju 2006-12-06, s. 8). 

 
Enligt Oskar och Arian är betygen en förutsättning för att klara sig bra i livet. Det framgår 
emellertid inte om killarna menar att det är betygen i sig som skapar de förutsättningarna 
eller om det är de kunskaper som man förhoppningsvis fått med sig. Johan och Anja menar 
att valfriheten inför gymnasiet ökar medan Hannes ser ytterligare ett steg längre då han 
menar att det i förlängningen leder till att man får jobb. Den här frågan leder vidare till en 
diskussion där det tydligt framgår att flera av eleverna inte känner till att de i framtiden 
kommer att vara hänvisade till särskilda gymnasier och program. De flesta elever, däribland 
Oskar, vet ännu inte vad de vill läsa för inriktning och ännu mindre vad de vill jobba med.  
 
 
”Han vet inte vad han ska göra i läxa” 
 
Att Oskar ser sig som den klart lysande stjärnan i den ”lilla gruppen” är uppenbart. Hur han 
uppfattar sin kunskapsförmåga i jämförelse med övriga elever i nian är däremot mera 
osäkert.  
 

Jag tror att han i sin ”lilla grupp” vet nog ganska väl var han befinner sig både kanske då 
utvecklingsmässigt och också hur han är som person eller så men i ”stora gruppen” så är det 
nog både si och så, där håller han nog på och mäta sig fortfarande (Intervju med Carina 2006-
12-28, s. 19). 

 
På de gemensamma lektionerna håller Oskar, som tidigare nämnts, en relativt låg profil 
vilket eventuellt är ett tecken på den osäkerhet som Carina talar om. 
   Enligt Carina ger även tyskan, som Oskar bokstavligt älskar, upphov till en hel del 
osäkerhet över vad som förväntas av honom.  
 

- Men tror du att han jämför sig med som till exempel när dom går in på NO:n med niorna att 
han känner att han inte kan lika mycket som dom, tror du att han funderar i dom banorna? 
- Jag tror att, jag vet ju inte riktigt vad dom gör, men det är intressant det du säger men jag vet 
inte det är klart jo det är klart om man tänker tyskan då när han är tillsammans med dom 
andra där är det ju ja det är ju lite synd om honom egentligen där. 
- Men den är han ju stolt över? 
- Ja det är han va otroligt nog eftersom han får mycket, han kommer hem och han vet inte vad 
han ska göra i läxa och han har liksom ingen aning om alltså ibland så undrar jag vad han 
uppfattar när han är där, jag är inte riktigt med på det ska jag säga dig om det är mer de att 
han ser att han är delaktig i det alltså att han är där med dom andra eller om, jag vet inte 
(Intervju med Carina 2006-12-28, s. 16). 

 
Carina nämner tillhörigheten som en viktig anledning till att tyskan är så populär och att 
Mårten är en av eleverna där gör troligtvis inte saken sämre. Under mina 
observationstillfällen fick jag möjlighet att vara med Oskar på en tysklektion. Där framgick 
det ganska snart att Oskar hade svårt för att hänga med i händelseförloppet, vilket han 
emellertid inte var ensam om.  
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Jag och Oskar var först in i salen, kort därefter kom ett par andra elever. Oskar hade haft 
problem med att förstå läxan vilket läraren började med att gå igenom med honom. Då kom 
Mårten, till Oskars stora glädje. Han skulle göra ett prov som han missat tidigare och satte sig 
för sig själv en bit bort. Han hälsade först mycket vänligt på Oskar och frågade hur det var 
med honom. Den uppgiften som hörde till läxan i arbetsboken bedömdes som för svår för 
Oskar som istället skulle titta på en bild och tala om vad personerna på bilden gjorde. Oskar 
satt avvaktande och kollade mer på vad de andra gjorde. Läraren gick igenom ett provresultat 
med en av tjejerna enskilt medan de andra arbetade vidare och frågade varandra om råd när 
de fastnade. Oskar satt fortfarande och tittade runt. Läraren bad alla att slå upp samma sida 
som Oskar och ställde sedan frågor kring bilden. Det var inte bara Oskar som hade problem 
med att svara utan det rådde stor osäkerhet. Liksom det inte varit någon ordentlig uppstart var 
det inte heller någon gemensam avslutning (Fältanteckning Oskars skola 2006-12-06, s. 10). 

 
Under den här lektionen var det fem elever närvarande. Bortsett från Oskar kom samtliga, 
inklusive läraren, försent till lektionen. Efterhand som de dök upp satte de igång och 
arbetade enskilt i sina böcker. Att Oskar har svårt för att uppfatta och ta till sig det som 
händer på tysklektionerna är allt annat än konstigt. Om alla lektioner fungerar som det 
gjorde under den här lektionen är dessvärre Carinas farhågor befogade. Trots det har Oskar 
själv en positiv uppfattning, vilket förmodligen beror på den särställning som tyskan trots 
allt ger honom och i förhållande till övriga elever med särskoletillhörighet kan han ju 
faktiskt en hel del tyska.  
 
 
”Oskar blev genast nervös…” 
 
Till skillnad från tyskan förefaller Hellens lektioner alltid innehålla någon slags röd tråd, 
samtidigt som aktuella händelser vävs in och i många fall fångar elevernas uppmärksamhet 
och intresse.  
 

Hellen pratade om vad det är för dag idag och om advent. Dessutom höll vi en tyst minut för 
alla som drabbats av aids. Det var inget som de verkade så insatta i, tjejerna nickade att de 
hört talas om det medan killarna satt som frågetecken. Hellen förklarade hur man fick 
sjukdomen och pratade om att det var viktigt att skydda sig om man skulle ha sex med någon. 
Oskar blev genast nervös över att han skulle bli smittad men när Hellen frågade om han hade 
någon flicka som han var kär i och planerade att gå i säng med så tyckte han att han var 
alldeles för ung så det skulle han inte och de tyckte han var skönt för då blev han ju inte 
smittad. Eleverna öppnade också en lucka i adventskalendern som såg ut som en 
stjärnhimmel eftersom de läser om universum och rymden. Hellen visade också att hon köpt 
in böckerna om Lasse-Majas Detektivbyrå så att de elever som ville kunde ha dem som 
bänkbok (Fältanteckning Oskars skola 2006-12-01, s. 8). 

 
Genom att uppmärksamma eleverna på Världsaidsdagen skapades ett naturligt tillfälle att 
diskutera sex och överförbara könssjukdomar i allmänhet. Under den här lektionen höll 
tjejerna en låg profil medan Oskar ställde ett flertal frågor för att på så sätt stilla den oro 
som diskussionen faktiskt gav upphov till. Såväl adventskalendern som de nya böckerna 
var väl genomtänkta val som byggde vidare på det som var aktuellt såväl i skolan som i 
media. Hellen menar att hela upplägget med en grupp i gruppen är ett vinnande koncept ur 
mer än ett perspektiv. Naturligtvis är det bra ur ett relationellt perspektiv, men även 
kunskapsmässigt innebär det en vinst för många.  
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Egentligen hade Hellen önskat att den tiden som de är i ”storgrupp” utvidgades, även om 
hon menar att de enskilda timmarna är viktiga för elevernas kunskapsutveckling eftersom 
det möjliggör ett tillrättaläggande och en vidareutveckling av det som eleverna tar till sig i 
storgrupp.  
 

- Jag kan inte förstå att man inte gör så på fler ställen för det är inte omöjligt att ha 
särskoleelever på högstadiet integrerade. 
- Vad är det som gör att det ska fungera? 
- Ja alltså i de praktiska ämnena tror jag att det är ganska lätt, där fungerar dom ju på sin nivå 
och där kan man ju anpassa vad dom ska göra väldigt mycket efter den nivå dom befinner sig 
och de kan dom ju faktiskt göra tillsammans med grundskolans elever. Men det handlar om 
de teoretiska bitarna är svåra och där finns alltså inte nåt adekvat material tycker jag utan det 
handlar oerhört mycket om att den eller de som är ansvariga för ämnet måste alltså 
tillrättalägga materialet och undervisningen framförallt, kanske inte så mycket genomgångar 
för de tror jag mycket väl att man kan ha. Alltså när de sitter där inne och pratar och Lars 
berättar om astronomin de går ju alltid in nåt, vad gör vi sen? Jo sen får jag gå in och 
efterarbeta plocka ner de ta reda på vad minns ni och sen att de får ett arbetsmaterial att 
efterarbeta sitt input med som dom klarar av (Intervju med Hellen 2006-12-08, s. 4). 

 
Det som framförallt vållar problem i de teoretiska ämnena är enligt Hellen avsaknaden av 
adekvat material, därmed krävs en hel del omarbetning av det material som finns att tillgå. 
De praktiska ämnena är däremot sällan några problem då det är lätt att anpassa arbetssättet 
efter de enskilda eleverna. Hellen menar dessutom att eleverna i den här gruppen många 
gånger befinner sig väl i fas med många av de andra eleverna i grundskolan framförallt i de 
praktiska ämnena. Det är enligt Hellen många gånger en konsekvens av att eleverna i 
grundskolan inte alltid gör det som de borde under lektionerna, tillskillnad från eleverna 
med särskoletillhörighet som i större utsträckning gör sitt bästa. När jag frågar Hellen om 
den kritik som riktats mot särskolan angående omsorgsfokuseringen som ofta sker på 
bekostnad av elevernas kunskapsutveckling är hon av den bestämda uppfattningen att det 
ena inte får utesluta det andra. 
 

- Jag bedriver omsorg om dom här eleverna i allra högsta grad fast jag gör det kanske från 
andra infallsvinklar, jag gör det inte utifrån att dom behöver hjälp och hjälp och hjälp. 
- Och inte på bekostnad av kunskaps… 
- Nej, nej jag gör de utifrån att jag ger de här eleverna vad jag kan ge dem utifrån perspektivet 
att dom ska bli självständiga personer, inte att dom ska bli personer som under resten av livet 
behöver omsorg (Intervju med Hellen 2006-12-08, s. 12). 

 
Genom att tillhandahålla sådan kunskap som eleverna i den här gruppen behöver för att, i så 
stor utsträckning som möjligt, bli självständiga vuxna i framtiden bedrivs definitivt ett 
omsorgstagande. Förhållningssättet som Hellen har till omsorgstagande är emellertid inte 
det som oftast förknippas med omsorg, eftersom det ofta innebär att omsorgstagaren blir 
beroende av någon annan, istället för just självständiga. Det är emellertid inte alla på skolan 
som har samma förhållningssätt som Hellen, varför eleverna på en del lektioner framstår 
som så handikappade att de behöver hjälp med det mesta, vilket de också får. Paradoxalt 
nog handlar det i stor utsträckning om praktiska lektioner. Anledningen till det tål att 
fundera på men vanligast är troligtvis att eleverna, när de själva får välja, väljer att göra 
sådant som egentligen inte är anpassat efter deras förmåga, varför de också blir beroende av 
ständig vuxenhjälp.  
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”För att det är liksom svårare läxa i nian…” 
 
Liksom Hellen har Mårten fått uppfattningen att Oskar och hans kompisar med 
särskoletillhörighet oftast anstränger sig och gör sitt bästa, vilket han också menar borde 
vara kriteriet för att få ingå i en ”vanlig” klass. 
 

 - Vad har du för uppfattning om eleverna som går i den här gruppen, varför går dom där 
tror du? 
- Ja dom har väl svårt för att lära sig, dom lär sig väl inte lika fort, man kan säga att dom har 
en annan stil och svårt för saker och ting… tror jag. Ja det heter ju särskolan, de är ju lite så 
särskilda, sådär sidan om. Men egentligen så tycker jag att man kunde ta in de här eleverna i 
de vanliga klasserna för de vill ju lära sig saker och så kunde man plocka ut ”strulpellarna” 
istället (Intervju med Mårten 2006-12-11, s. 2). 

 
Genom att eleverna uppvisar en vilja till att lära sig är de enligt Mårtens syn på saken 
kvalificerade för den tillhörighet som en klassgemenskap förhoppningsvis ger upphov till. 
Bristande kunskapsförmåga bör således inte leda till uteslutning, däremot menar Mårten att 
de elever som på något sätt stör eller förstör för sina klasskamrater inte gör sig förtjänta av 
delaktigheten utan bör avvisas. Lite längre fram i intervjun säger Mårten att han tror att det 
vore bra för eleverna med särskoletillhörighet om de tillbringade mer tid tillsammans med 
övriga elever i nian eftersom han tror att det hade ökat deras inlärningsmöjligheter. Han tror 
emellertid inte att det hade fungerat i alla klasser som exempelvis i skolans åttondeklass 
som han menar är både för stor och stökig. Oskar och hans kompisar ser sig till viss del 
som en del av nian men ser fördelar med att vara för sig själva ibland.  
 

- Varför är ni inte tillsammans med niorna alltid då? 
- Vi går med dom (Arian). 
- Ni brukar vara med niorna? 
- Ja alltså när vi har föreläsning och sånt så brukar vi gå in och lyssna (Arian). 
- Ja vi har NO med dom å sånt va (Hannes). 
- Mm men när ni har engelska så är ni här? 
- Ja (alla svarar eller nickar). 
- Mm varför är ni själva då? 
- Ja för att för att alltså det är liksom svårare läxa i nian så vi har de lite lättare här inne 
(Arian) (Gruppintervju 2006-12-06, s. 3). 

 
Arian säger inledningsvis att de visst går tillsammans med de andra eleverna i nian och han 
verkar ärligt förvånad över min fråga. Men när han sedan utvecklar sitt svar framstår han 
och de andra eleverna med särskoletillhörighet snarare som gäster under niornas lektioner. 
Uppenbarligen upplever åtminstone Arian de lektionerna som de har tillsammans med 
övriga nior på skolan som svårare och det är inte utan att han verkar nöjd när han 
konstaterar att de har svårare läxor, vilket han och hans kompisar slipper.  
 
 
”Kan de va en morot, va konstigt…” 
 
Enligt Carina har Oskar något av ett fotografiskt minne vilket gör att han lär sig sådant som 
stavning otroligt snabbt. Matten har däremot ställt till en del problem då det oftast krävs 
någon form av förståelse för det man gör. Idag har Oskar kommit en god bit på väg även 
med matten vilket gläder inte minst honom själv. 
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Och även om han säger idag att han är jättestolt för sina mattekunskaper att han är duktig så 
inser ju vi också att han inte är, ja vilken nivå han är på, jag vet inte riktigt men han är ju inte 
på sin sextonårsnivå absolut inte. Men han är glad för den kunskapen han har och kan räkna 
då plus och minus och han gör verkligen det och han har ju blivit alltså om det är som han 
kommer ihåg gångertabellerna alltså tänker jag då fotografiskt eller om han greppar dom 
liksom hur dom fungerar egentligen det vet jag egentligen inte riktigt. Men han börjar ju att 
snappa det och det gillar han ju när han upptäcker att han kan använda det i sitt sammanhang 
(Intervju med Carina 2006-12-28, s. 16). 

 
Carina tror att Oskar även i matten har glädje av sitt fotografiska minne, att han med tiden 
börjar använda sig av sina kunskaper i rätt sammanhang vittnar om att förståelsen växer. 
Abstrakt tänkande och talesätt är dock något som ibland ställer till problem för Oskar och 
ger upphov till en del missförstånd.  
 

När vi satt och pratade om hur det hade gått frågade Johanna om de brukade göra någon mat 
eller baka själva hemma. Oskar berättade att han brukar göra chokladbollar för att det är så 
gott, Johanna svarade då med att det ju kan vara en morot att göra något man gillar. Det 
reagerade Oskar blixtsnabbt på och sa ”kan de va en morot va konstigt”… Johanna förklarade 
att det var ett talesätt, att det kunde vara så att man gjorde något för att man gillar det och att 
det är därför som man drivs till att göra det, men Oskar tyckte ändå att det var konstigt om det 
kunde bli en morot! (Fältanteckning Oskars skola, 2006-11-24, s. 3). 

 
Det här uttrycket var uppenbarligen helt nytt för Oskar som inte alls förstod vad morötter 
och chokladbullar har gemensamt. Uttryck och talesätt är emellertid något som de arbetar 
aktivt med under Hellens lektioner. Dessutom får eleverna ofta möta sådan kunskap som 
kan betraktas som över deras förmåga, men som Hellen menar att eleverna i en dialog alltid 
snappar upp något av. Genom att konfrontera eleverna med ständiga språkliga utmaningar 
minskar risken för missförstånd i kontakten med andra människor i framtiden.  
Trots de missförstånd som en del situationer ibland ger upphov till har Oskar en inre 
trygghet som grundar sig i den självkärlek som han faktiskt känner. 
 

Två människor i denna världen vet jag älskar sig själv och Oskar är en utav dem och det 
tycker jag är fantastiskt trots allt detta, denna problematik för det gäller liksom att se de va för 
det är mer liksom en självkärlek och i den självkärleken finns det ett hav att ösa av till andra 
va det är därför han är så generös mot andra människor med sin kärlek (Intervju med Carina 
2006-12-28, s. 19). 

 
 
Sammanfattande analys och jämförande kommentarer om kunskap 
 
Det som båda killarna har gemensamt, vilket de även har gemensamt med många andra 
människor, är förhållandet mellan det som de själva menar att de är duktiga i och det som 
de tycker är roligt. För Patriks del förefaller ett lyckat resultat och beröm föda nya 
intressen. Ämnen och lektioner blir därmed roliga på grund av lyckade resultat. Oskars 
uppfattning verkar i större utsträckning skifta i någon slags växelverkan. Eftersom han 
tycker att, jag vågar nog påstå, alla ämnen i skolan är roliga presterar han oftast bra, vilket 
gör det hela ännu roligare vilket ger upphov till en positiv spiral. 
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Egen kunskap i relation till andras kunnande 
 
Att värdera sin egen kunskap är något som ger upphov till skilda, och ibland 
motsägelsefulla känslor. Patrik jämför, enligt Anette, Håkan och Anita, inte sitt eget 
kunnande i någon större utsträckning med sina klasskamrater. Anette menar att Patrik 
snarare jämför sin bristande fysiska förmåga med sina jämnåriga och den frustration som 
han ibland känner är beroende av att han, på grund av sin sjukdom, hindras i att göra sådant 
som han vill. Patrik själv ger emellertid en något mer komplicerad bild av läget. Trots att 
han menar att det viktigaste i skolan är att sköta sig har han svårt för att hantera 
misslyckanden och hans uttalande vittnar om en ständig strävan efter lyckade resultat. Då 
Patrik tillbringar all tid, bortsett från mattelektionerna, tillsammans med övriga elever i 
klassen mäter han sig, i den utsträckning han nu gör det, med sina klasskamrater. Patriks 
klasskamrat Linda menar att det är sällan som eleverna i klassen jämför sig med varandra, 
men enligt henne vet man ändå vem som har svårt för något särskilt ämne. Det är emellertid 
aldrig något som de tråkar varandra för, utan det är snarare något som skämtas bort. Patrik 
gör i stort sett också samma uppgifter som sina klasskamrater. De aktiviteter som på något 
sätt tillrättaläggs är en följd av Anitas arbete och tillhandahållande av stöd. Det är även på 
Anitas initiativ som Patrik får möjlighet att ibland göra muntliga prov istället för skriftliga. 
Genom de tillrättaläggandena ökar Patriks möjligheter till lyckade resultat, vilket han ofta 
och gärna låter andra få veta. Till skillnad från Oskar läser Patrik enligt grundskolans 
kursplan i ett flertal ämne. Den främsta anledningen till att Patrik i stor utsträckning gör 
samma uppgifter som sina klasskamrater är att han bedöms klara uppgifterna och därmed 
även godkänt enligt grundskolans betygskriterier i flera ämnen. I de ämnen där Patrik 
riskerar att inte nå ett godkänt resultat får han istället läsa efter särskolans kursplan och på 
så sätt garanteras han ett godkänt resultat även i de ämnena.  
   Oskar har tillskillnad från Patrik två olika gruppkonstellationer att förhålla sig till. I 
jämförelse med sina klasskamrater i den ”lilla gruppen” upplever Oskar sig som duktig 
eller, i många fall, rentav som bäst. Oskar tycker om att jämföra sig med andra, vilket är 
uppenbart för alla, då han inte gör någon hemlighet av det. I förhållande till övriga elever i 
nian har han, enligt Carina, inte någon riktig uppfattning om hur han ligger till rent 
kunskapsmässigt och hon är osäker på om han verkligen mäter sig direkt med dem. Carina 
menar istället att Oskar är väldigt glad över den kunskap som han ständigt förvärvar, 
särskilt när han märker att han får användning för den vid olika tillfällen. Oskar och hans 
kompisar i den ”lilla gruppen” förefaller emellertid vara medvetna om att det som de andra 
eleverna i nian gör på sina lektioner är svårare. De säger sig därför vara nöjda med att få 
göra en del uppgifter för sig själva eftersom de menar att det som övriga elever i nian gör är 
för svårt för dem. En stor del av veckans lektioner är det Hellen som håller i. Hon menar att 
det är en förmån för eleverna att ha såväl den ”lilla” som den ”stora gruppen” att förhålla 
sig till. Eleverna i den här ”lilla gruppen” får i stor utsträckning de uppgifter som de gör 
tillrättalagda av Hellen, genom att hon bland annat förser dem med material som hon själv 
arbetat fram utifrån det område som de för närvarande arbetar med. Eleverna med 
särskoletillhörighet arbetar ofta med uppgifter utifrån ett personligt arbetsschema som utgår 
från de enskilda elevernas förmågor. På så sätt utsätts eleverna för rimliga utmaningar 
utifrån sina förutsättningar, vilket ökar möjligheterna till lyckade resultat. 
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Franska och tyska som andraspråk 
 
Gemensamt för Patrik och Oskar är att de båda läser ett andraspråk som ger dem någon 
slags särställning i förhållande till andra, såväl elever som familjemedlemmar. De värderar 
sina språkkunskaper som goda och det är bådas favoritämne. Båda killarna går iväg själva 
till de här lektionerna, vilket troligtvis är en bidragande orsak till att de känner sig duktiga, 
samtidigt som det ger upphov till en samhörighetskänsla då de upplever sig som en elev, 
bland alla andra, i gruppen. En anledning till att de inte är i behov att något extra stöd under 
de här lektionerna är den lilla grupp av elever som läser respektive språk på de olika 
skolorna.  
   Patrik, som läser franska, är den ende i sin familj som kan någon franska. I jämförelse 
med dem kan han en hel del och det är inte utan att Anette ibland blir imponerad av det som 
Patrik lärt sig. Patrik pratar ofta och gärna om sina franskkunskaper, särskilt i relation till 
dem, som han känner, som inte kan någon franska alls. Enligt Anita är det inte omöjligt att 
Patrik kommer att nå godkänt enligt grundskolans betygskriterier i franska.  
   Oskar jämför sig istället med övriga elever i den ”lilla gruppen” som inte läser något 
andraspråk alls. Han är mycket stolt över att han är den ende som går ifrån för att läsa 
tyska. Enligt Carina ger emellertid tyskan upphov till en del förvirring då Oskar inte alltid 
vet vad som förväntas av honom. Vid upprepade tillfällen har han kommit hem och inte 
haft en aning om vad han har i läxa. Trots det, vilket Carina menar är förvånansvärt, är 
Oskar oerhört stolt över sina tyskkunskaper och liksom Patrik berättar han gärna högt och 
tydligt om sitt andraspråk. Enligt Carina är det inte omöjligt att hans glädje över att läsa 
tyska kan förklaras med den tillhörighet som den här lilla språkgruppen ger upphov till. Att 
kompisen Mårten också läser tyska är troligtvis ytterligare en bidragande orsak till att 
ämnet är så populärt.  
 
 
Nya utmaningar under trygga förutsättningar 
 
Tillrättaläggandet av uppgifter ser som synes olika ut för killarna men gemensamt för de 
verksamheter som bedrivs på de respektive skolorna är att eleverna utsätts för ständiga 
utmaningar och rimliga krav. Trots att Patrik ibland får göra muntliga prov istället för 
skriftliga, eller att han ibland ”slipper” undan en del uppgifter, innebär det inte att han får 
slippa allt som han känner ett motstånd inför. Enligt Anita krävs det ibland lite övertalning 
eftersom Patrik är rädd att han ska misslyckas. Det är enligt Anita viktigt att ständigt 
överväga vilka utmaningar Patrik klarar av och vilka man ska undvika att utsätta honom 
för. Genom att ställa krav på Patriks förmåga ger man på skolan signaler om att de tror att 
han kan. När han lyckas med sådant som han själv tvivlat på resulterar det i en ökad tro på 
den egna förmågan. Liksom Patrik utsätts Oskar och hans klasskamrater för utmaningar i 
sitt lärande. Genom att introducera sådant som är att betrakta som något över elevernas 
förmåga får eleverna möjlighet att genom en dialog snappa upp sådant som de kan komma 
att ha glädje av i relation till andra människor framöver i livet. Hellen är noga med att 
poängtera att den omsorg som eleverna får sig tillgodo inte får ske på bekostnad av 
kunskapsutvecklingen. Hon menar vidare att den omsorg som hon bedriver ska ses ur 
perspektivet att eleverna ska bli så självständiga som möjligt framöver. Det är emellertid 
viktigt att påpeka att Hellens visioner inte är förankrade hos alla undervisande lärare, då en 
del snarare verkar ge omsorg ur det omvända perspektivet nämligen genom att ständigt 
hjälpa. 
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Självförtroende 
 
När det gäller killarnas självförtroende ser situationen något olika ut för Patrik och Oskar. 
Den bild som framträder med utgångspunkt från Patriks självförtroende förefaller vara 
komplex. Enligt Anette har inte Patrik något vidare självförtroende vilket, enligt henne, 
återigen är beroende av hans fysiska tillkortakommanden. Anita och Håkan ger däremot en 
något annorlunda bild då de menar att de fått uppfattningen att hans självförtroende blir 
ständigt bättre i takt med varje lyckat resultat i skolan. Håkan menar vidare att Patrik 
uppträder relativt säkert i skolan vilket han menar är beroende av att Patrik upplever en 
trygghet i klassen. Under mina observationer var det något som jag erfor, då jag upplevde 
att Patrik, som en respekterad klasskamrat, vågade stå för såväl sina starka som sina svaga 
sidor. Vid de tillfällen då Patrik misslyckats i skolarbetet har emellertid hans 
självförtroende fått sig en knäck, vilket förefaller ta tid att komma över.  
   Oskar känner enligt Carina en enorm självkärlek, trots de svårigheter och 
tillkortakommanden som han ibland brottas med. Tack vare den känslan har han också en 
stor tilltro till sin egen kunskapsförmåga. Därmed inte sagt att Oskar aldrig tvivlar på sig 
själv men det handlar då snarare om situationer som berör uppträdande och relationer. 
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Mångfaldens möjligheter 
 
I följande avslutande kapitel presenteras de övergripande slutsatser som arbetet resulterat i. 
Därefter följer en diskussion där jag berör den metod som använts vid undersökningen i 
förhållande till syftet. Det avsnittet följs av ytterligare en diskussion där resultaten ställs i 
relation till grundläggande teorier samt tidigare forskning. Arbetet avslutas slutligen med en 
del tankar och reflektioner som undersökningen gett upphov till. 
 
 
Övergripande slutsatser 
 
Utifrån den löpande analys som presenterats har fyra olika teman visat sig spela en 
avgörande roll för hur Patrik och Oskar upplever sin skolvardag samt uppfattar sig själv i 
relation till andra. Förutom den gemensamma utgångspunkt i, det som kan beskrivas som, 
ett lindrigt intellektuellt funktionshinder handlar det om följande olika teman; personliga 
egenskaper, förhållningssätt och roller, organisation och grupptillhörighet och slutligen 
tillrättaläggande och krav. 
 
Patriks och Oskars personliga egenskaper omfattar en del gemensamma nämnare, där deras 
sociala förmåga är av stor betydelse. Genom att de båda är sociala till sin läggning och 
därmed trivs i andras sällskap tillför de själva mycket i de möten som uppstår med andra. 
På så sätt berikar de det interaktionella samspelet och blir därför oftast själva bemötta på ett 
positivt och kamratligt sätt, vilket leder till att samspelet med andra ständigt berikas och 
utvecklas. Att Patrik ses som en kamrat i klassen bland alla andra beror, förutom hans 
sociala förmåga, på att han inte utmärker sig nämnvärt från övriga elever i klassen utan 
snarare är jämställd på flera sätt och därmed ses han också som en jämlik kamrat. 
Betydelsefullt i sammanhanget är också skolans förmåga att hantera situationen, vilket jag 
återkommer till nedan. Oskar som tillhör mer än en gruppkonstellation har inte samma 
naturliga samspel med så många av grundskolans elever. I många fall karaktäriseras de 
mötena, enligt observationerna, snarare av omsorgstagande än av kamratskap på lika 
villkor. Troligtvis är det dock inte så Oskar uppfattar det då han istället ser många av 
skolans elever som sina kompisar. 
 
Omgivningens förhållningssätt till Patriks och Oskars särskoletillhörighet har naturligtvis 
betydelse för hur de själva uppfattar den. Ingen av killarna förefaller emellertid lägga någon 
större vikt vid just den tillhörigheten. För Patriks del är särskoletillhörigheten inget som det 
talas så mycket eller öppet om och därmed säger han sig inte heller känna till vad det 
egentligen innebär. Patriks intellektuella tillkortakommanden är inget som diskuteras i 
någon vidare omfattning i familjen utan eventuella problem förklaras snarare som en 
konsekvens av hans hjärtfel. Den sjukroll som det innebär har även anammats av skolan 
och använts som en förklaring vid de tillfällen då Patrik uppträtt, för övriga elever, på ett 
oväntat sätt.  
   I Oskars fall är situationen den omvända. Hans funktionshinder har alltid diskuterats 
öppet eftersom familjen strävat efter att Oskars medvetenhet kring innebörden av 
funktionsnedsättningen ska öka, för att på så sätt också öka förutsättningarna till en god 
självkännedom.  
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Även i skolan råder ett öppet förhållningssätt till såväl särskoletillhörigheten som 
funktionshindret, även om man är noga med att poängtera att han i första hand är Oskar och 
inget annat. Oskar är, liksom övriga elever med särskoletillhörighet, av uppfattningen att de 
går i den här gruppen därför att de behöver lite mer hjälp än andra elever och dessutom är 
mycket av det som övriga elever i nian gör för svårt för dem. Oskars identitet utmärks, i 
förhållande till Patriks, i större utsträckning av en handikapproll.  
   Trots att de förhållningssätt som Patrik och Oskar möter, och därmed också själva 
anammar, ser helt olika ut resulterar de i viss utsträckning i liknande resultat genom att 
killarna når en ökad trygghet i vem de är. Det som, enligt min analys, blir avgörande är 
således inte vilket förhållningssätt som antas utan att skolan och hemmet förhåller sig på 
liknande sätt. I annat fall hade en ökad risk för osäkerhet och förvirring i identitetsskapande 
förelegat. Hur de olika förhållningssätten kommer att påverka Patrik och Oskar i framtiden 
kan jag inte uttala mig om, men det är inte omöjligt att det för killarna kommer att innebära 
vissa skillnader i möjligheter men också begränsningar.  
 
Organiserandet av Patriks och Oskars skolvardag ser i stor utsträckning olika ut. Det som 
förenar de båda skolornas organiserande är emellertid att de bygger på genomtänkta 
strategier som anpassats efter elevernas och skolornas förutsättningar. För Patriks del 
innebär det att omgivningen på olika sätt organiserats på ett, utifrån Patrik, anpassat sätt. 
De olika sätten att anpassa organisationen utgör tillsammans en betydelsefull förutsättning 
för Patriks trivsel. För det första är antalet elever i Patriks klass färre än vad som är fallet i 
övriga sjuor på skolan. Eleverna i klassen har dessutom mer eller mindre ”handplockats”, 
till förmån, inte bara för Patrik, utan för samtliga elever i klassen. (Vilka konsekvenser det 
innebär för övriga sjundeklasser på skolan låter jag däremot vara osagt.) Ytterligare en 
strategi för att öka förutsättningarna till en lugn och trygg miljö är klassrummets placering, 
som innebär att eleverna i Patriks klass har en egen ingång. Även assistentens roll i klassen 
har organiserats på ett sätt som stämmer överens med det förhållningssätt som antagits och 
hon är därmed endast närvarande då det bedöms som nödvändigt. Det resulterar i att Patrik 
inte blir direkt utpekad i förhållande till sina klasskamrater. I förlängningen främjas och 
underlättas på så sätt också kamratsamspelet. Det ger i sin tur positiva avtryck även på 
Patriks fritid, då han har börjat träffa klasskamraten Linus även utanför skolan.  
   Beroende på att Patrik ingår i klassen under samtliga lektioner, bortsett från 
matematiklektionerna, upplever Patrik en stark tillhörighet och gemenskap i förhållande till 
sina klasskamrater. Att Patrik har enskild matematikundervisning är något som sällan 
ifrågasätts eftersom han inte är den ende i klassen som får undervisning på annat håll och 
därför ses det snarare som ett naturligt inslag. Vid de få tillfällen då det faktiskt ifrågasätts 
antar Patrik det förhållningssätt som han lärt sig av omgivningen, nämligen att inte göra 
någon stor affär av saken utan snarare förminska problemet. Ytterligare ett väl beprövat sätt 
är att använda humorn som vapen. Förutom den sjukroll som är en del av Patriks identitet 
tar han därmed ibland också på sig något av en clownroll.  
   På Oskars skola ser organisationen annorlunda ut. Han har för det första mer än en grupp 
att förhålla sig till, den ”lilla gruppen” och grundskoleklassen. Han tillbringar mest tid i den 
”lilla gruppen”, som enbart består av elever med särskoletillhörighet. Som en konsekvens 
av det upplever Oskar främst en tillhörighet i den ”lilla gruppen”. Den tillhörighet som 
upplevs i förhållande till övriga elever i nian utgörs snarare av relationer till enskilda elever 
än en tillhörighet till gruppen som sådan. Trots det upplever Oskar en stark tillhörighet till 
hela sin skola, vilket beror på att även den ”lilla gruppen” är en naturlig del av skolan.  
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Ett utökande av den lektionstid som Oskar har gemensamt med övriga elever i nian hade 
eventuellt skapat en starkare grupptillhörighet i den klassen. Det är emellertid inte omöjligt 
att det fått en motsatt effekt då den uppfattning som Oskar har av sig själv, som en duktig 
elev, till viss del riskerats att gå förlorad om Oskar ständigt hade behövt mäta sig med 
övriga elever i nian. Genom den trygghet som den ”lilla gruppen” ger upphov till stärks 
Oskars självförtroende vilket han har glädje och nytta av i mötet med övriga elever på 
skolan. Den positiva inställning och längtan till skolan som Oskar ger uttryck för påverkas 
troligtvis också av hans torftiga fritid, som genom åren har gett upphov till mycket 
frustration. 
 
Även när det gäller tillrättaläggandet av lektionsinnehållet ser det olika ut på de respektive 
skolorna. Det som de båda skolorna emellertid har gemensamt är att de ställer krav på 
eleverna oavsett om eleverna har en särskoletillhörighet eller inte. Elevernas 
tillkortakommanden används därför sällan som en ursäkt för att sänka kraven. Tvärtom 
”pushas” och i vissa fall övertalas Patrik och Oskar till att övervinna de utmaningar som de 
ställs inför. Genom att den omsorg som bedrivs gentemot eleverna inte sker på bekostnad 
av för lågt ställda krav ökas förutsättningarna till gynnsamt lärande och utveckling. Genom 
att ställa rimliga krav på eleverna signalerar man samtidigt att man tror på elevernas 
förmågor.  
   Patrik läser enligt både grundskolans och särskolans kursplan beroende på ämne. I de 
ämnen där Patrik bedöms klara godkänt enligt grundskolans betygskriterier ges han också 
den möjligheten. För att öka Patriks förutsättningar till lyckade resultat får han göra en del 
prov muntligt istället för skriftligt. För Patrik, som till och från tvivlar på sin egen förmåga, 
är varje lyckat resultat ett steg i rätt riktning. Patriks assistent är den som tillrättalägger 
undervisningssituationerna genom att stötta, förklara och finnas till hands. Genom att 
assistera men samtidigt hålla ett visst avstånd ökas Patriks möjligheter till interaktion med 
klasskamraterna även under lektionstid. Det innebär en vinst på många sätt för Patrik men 
det är inte omöjligt att Patrik därmed, rent kunskapsmässigt, missar en del också då han 
ibland har svårt för att hänga med i resonemangen. 
   För Oskars del utgörs det dagliga skolarbetet till viss del av att arbeta utifrån ett 
individuellt tillrättalagt arbetsschema där det material som tillhandahålls anpassats, av 
klassföreståndaren, till en rimlig nivå. Genom att inte ständigt hjälpa utan snarare bjuda in 
till diskussion och vägleda ges det utrymme för att utveckla en viss självständighet. De 
lektioner som de har gemensamt i den ”stora gruppen” används oftast som en uppstart till 
det fortsatta arbetet. De gemensamma teoretiska lektionerna är oftast av 
föreläsningskaraktär varför samspelstillfällena mellan eleverna från grundskolan och 
särskolan uteblir, eller sker i mycket begränsad utsträckning. Med det anpassade och 
tillrättalagda materialet som används i den ”lilla gruppen” ökar förutsättningarna till en 
gynnsam kunskapsutveckling, å andra sidan går det inte att bortse ifrån att det viktiga 
samspelet i ”storgrupp”, som är källan till mycket av vårt lärande, till viss del går förlorat. 
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De övergripande resultaten som framträtt kan även förstås utifrån följande teoretiska 
modell (se figur 1). Skolan och hemmets organiserande, tillrättaläggande och krav 
förutsätter och påverkar elevens eget hanterande av olika situationer. Hur eleven därigenom 
upplever och hanterar sina relationer och kunskaper påverkar vidare den egna självbilden. 
Den bilden som de har av sig själv i förhållande till andra ger slutligen upphov till tankar 
om klass- eller/och särskoletillhörighet. 
 
 
 

 
Figur 1. De olika relationer, som skolans planerade och fria aktiviteter samt fritiden ger upphov till, 
tillsammans med de olika kunskaper som eleverna besitter samt personliga egenskaper påverkar och 
påverkas av skolans och hemmets organiserande, tillrättaläggande och krav. Skolans, hemmets och 
elevens hanterande och förhållningssätt av elevens situation påverkar vidare elevens identitet och 
självbild vilket ger upphov till tankar kring klass- eller/och särskoletillhörigheten. Samtliga faktorer 
påverkar emellertid varandra och samspelar på ett ömsesidigt sätt snarare än ett linjärt.  
 
 
Diskussion utifrån metod och syfte 
 
Syftet med den här undersökningen har varit att nå en ökad kunskap och förståelse för 
grundskoleplacerade särskoleelevers upplevelser av sin skolvardag. Genom observationer 
och intervjuer har elevernas upplevelser av sig själv i förhållande till andra samt 
upplevelser av relationer till andra fått särskild uppmärksamhet. Dessutom har frågor kring 
särskoletillhörigheten, bemötande, gemenskap, delaktighet och kunskap lyfts fram ur såväl 
elevernas perspektiv som ur ett elevperspektiv.  
   Genom det kvalitativa metodvalet har Patriks och Oskars upplevelser kunnat belysas på 
ett djupare plan. Valet av metod, som var ett aktivt val, har trots allt inneburit att andra 
alternativ valts bort. Med utgångspunkt från syftet tror jag mig ändå ha gjort ett rimligt val. 
Detta eftersom ett kvantitativt metodval oftast ger bred kunskap snarare än djup. Det hade 
emellertid inte varit omöjligt att förena exempelvis enkäter och intervjuer. Den 
kombinationen hade dock inneburit att observationerna försakats. Så här i slutfasen av 
arbetet upplever jag att observationerna har varit en ovärderlig hjälp i arbetet med att förstå 
de utsagor som intervjuerna resulterade i. Dessutom underlättades intervjusituationerna av 
att de föregåtts av observationer, då de gav upphov till upptäckter och undringar kring 
sådant som jag inte kunde förutse när intervjuguiderna förbereddes.  
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Observationerna och intervjuerna har gett upphov till ett stort empiriskt material vilket har 
hjälpt mig att skapa en djupare förståelse och kunskap. Jag är dock medveten om att det 
påverkat den här uppsatsens omfattning men menar att det empiriska material som jag 
redogjort för utgör en förutsättning för att min analys och mina slutsatser ska kunna förstås 
och framstå som rimliga. 
   Valet av observationspersoner och informanter påverkar naturligtvis också de resultat 
som framträder. Det är således inte omöjligt att det sett något annorlunda ut om andra 
prioriteringar gjorts. Att valet exempelvis föll på Oskar istället för någon av de andra sex 
eleverna i den gruppen berodde på ett par olika faktorer. Det var emellertid inte 
förutbestämt när observationerna påbörjades vem av eleverna som jag skulle fokusera på. 
Under första observationsveckan skapade jag mig således en uppfattning av samtliga elever 
i gruppen. Faktorer som att ett par elever skulle ut på praktik eller hade hög frånvaro av 
andra anledningar samt enskilda elevers familjesituationer blev till slut avgörande och 
därmed blev Oskar den som bäst motsvarade mitt intresse utifrån den här undersökningens 
syfte. Genom att istället välja någon av flickorna hade troligtvis ett visst genusperspektiv 
kunnat fördjupa undersökningen ytterligare. Ännu en breddning och fördjupning av 
undersökningen hade kunnat utgöras av grundskoleelevernas attityder och uppfattningar 
kring eleverna med särskoletillhörighet. Det hade troligtvis, genom jämförelser mellan de 
olika elevernas upplevelser, ökat förståelsen ytterligare. Vidare hade antalet medverkande 
elever kunnat utökas något vilket eventuellt gett nya infallsvinklar, men troligtvis skett på 
bekostnad av undersökningens djup. Eftersom tid och omfattning begränsar får det 
emellertid bli fråga om framtida undersökningar.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Enligt de resultat som framträtt har det visat sig att elevernas personliga egenskaper spelar 
en betydelsefull roll för hur de upplever sin tillhörighet på skolan. Det stämmer väl överens 
med Ericssons (1998) studie som visar på att elevernas sociala förmåga samt delaktigheten 
i den pedagogiska processen är avgörande faktorer för en lyckad integrering. I både Patriks 
och Oskars fall ger just deras sociala förmågor tillträde till gruppgemenskap och 
kamratsamspel. Patrik som i hög grad är delaktig i den pedagogiska processen ingår också i 
ett naturligt kamratsamspel där han nått en status som jämbördig kamrat i klassen och 
därmed upplever han också en stark klasstillhörighet. Enligt Molin (2004a) är upplevelser 
av samspel och delaktighet beroende av den tillhörighet som olika situationer på skolan ger 
upphov till. Oskar som, på många sätt, främst ser den ”lilla gruppen” som sin klass 
upplever samtidigt en stark tillhörighet på skolan vilket, liksom Molin menar, är beroende 
av den formella tillhörighet som han, liksom övriga elever på skolan, har vid olika 
arrangemang. Enligt Szönyi (2005) ger särskoletillhörigheten upphov till känslor av såväl 
utanförskap som delaktighet. För att hantera utanförskapet vanliggör, enligt Sznönyi, 
eleverna på olika sätt sin särskoletillhörighet. Patriks sätt att hantera sin särskoletillhörighet 
är att likna vid ett vanliggörande då han menar att det inte är så mycket att orda om utan 
han behöver bara lite extra hjälp och stöttning. Även Oskar och hans klasskamrater 
konstaterar att det finns en del saker som de behöver lite extra hjälp med. De tycker att det 
är bra att de mottagna i särskolan eftersom det är ”mycket svårare läxa i nian”.  
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Även om både Patrik och Oskar trivs med sin skolvardag har vägen dit, för framförallt 
Oskar, inte alltid varit spikrak, då båda killarna har fått erfara andra elevers oförstående och 
okamratliga handlingar. På båda skolorna har man reagerat direkt vid sådana överträdelser, 
även om man i viss utsträckning också har använt sig av olika strategier.  
   Skolornas sätt att hantera de här händelserna har troligtvis spelat en stor roll för Patriks 
och Oskars upplevelser av trygghet och därmed också den höga grad av trivsel som de idag 
ger uttryck för. Det är emellertid inte omöjligt att de, många gånger, positiva upplevelser 
som övriga elever på skolan har erfarit i möten med Patrik och Oskar har påverkat deras 
attityder i en positiv riktning. Enligt Jansson & Nordströms (2006) kunskapsöversikt är just 
upplevd erfarenhet av personer med funktionsnedsättningar den viktigaste förutsättningen 
för ett positivt förhållningssätt.  
   Patriks och Oskars positiva upplevelser av sin skolvardag är på intet sätt 
överensstämmande med de resultat som framträder i Jensen & Ohlssons (1991) rapport om 
integrerade särskoleelever. Flertalet av eleverna i den undersökningen upplevde istället ett 
ständigt utanförskap i förhållande till sina klasskamrater, varför även trivselfaktorn var låg. 
Att de lärare som deltog i den undersökningen överlag var av en annan uppfattning än 
eleverna var troligtvis en bidragande orsak till att inga förändringar kom till stånd. Jensen 
& Ohlsson menar att lärare bör omfattas av ett ansvar för att aktivt påverka den sociala 
gemenskapen. Ytterligare åtgärder för att öka förutsättningarna till lyckade resultat bör 
enligt författarna utgöras av exempelvis ekonomiska resurser, adekvat fortbildning, väl 
avvägd klasstorlek och klassammansättning samt ett övervägt förhållande mellan enskild 
undervisning och klassundervisning. Att Patriks och Oskars upplevelser i stor utsträckning 
skiljer sig från de upplevelser som eleverna i Jensen & Ohlssons undersökning ger uttryck 
för kan förklaras med att flertalet av de faktorer som Jensen & Ohlsson pekar på som 
avgörande faktiskt blir tillgodosedda på Patriks och Oskars skolor. På båda skolorna finns 
det personal med adekvat utbildning och inte minst gedigen erfarenhet som, därmed oftast, 
har de redskap som krävs för att hantera olika situationer. Dessutom arbetar man aktivt med 
att påverka den sociala gemenskapen i en positiv riktning. På Patriks skola har även 
strategin om väl avvägd klasstorlek och klassammansättning använts vilket förefaller ha 
haft stor betydelse för den höga grad av trivsel som han ger uttryck för. Även i Oskars fall 
är upplägget med en ”grupp i gruppen” ett genomtänkt och aktivt val där tillfällena i den 
”lilla gruppen” främjar en positiv självbild som i sin förlängning påverkar samspelet med 
grundskolans elever i en positiv riktning. Den undervisningstid som bedrivs i den ”lilla 
gruppen” är dock hög varför en något jämnare fördelning av undervisningstiden i ”lilla och 
stora gruppen” eventuellt hade ökat känslan av tillhörighet i förhållande till grundskolans 
elever något.  
   Det rör sig på båda skolorna om genomtänkta strategier vid organiserandet av 
skolverksamheten. Enligt Skolverket (2002) är dessvärre avsaknaden av strategier vid 
organiserandet av särskolan påtaglig i många kommuner vilket leder till att arbetet på 
många skolor sker på ett rutinmässigt och oreflekterat sätt. Att så inte är fallet på Patriks 
och Oskars skolor visar sig även i de tillrättalägganden av lektionsinnehållet som görs.  
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Under trygga förutsättningar får eleverna möjligheter att ständigt ta sig an nya utmaningar. 
Genom att personalen på de olika skolorna ställer krav och därmed utmanar eleverna i sitt 
kunskapande sker det en positiv utveckling. Detta eftersom det ökar elevernas egen tro på 
sin förmåga som en följd av att omgivningen signalerar att de sätter stor tilltro till deras 
kunnande. Det här arbetssättet stämmer väl överens med Vygotskijs teori om lärande och 
utveckling, då han menar att olika utvecklingsstadier snarare ska ”pushas” på än inväntas 
eftersom de rimliga utmaningar som eleverna ställs inför främjar deras utveckling 
(Strandberg 2006). Vidare menade Vygotskij att barn med utvecklingsstörning, som många 
gånger har svårt för abstrakt tänkande, måste få möta just abstraktioner för att ges möjlighet 
att utveckla ett abstrakt tänkande (Strandberg 2006). På Oskars skola hände det vid 
återkommande tillfällen att eleverna fick möta abstraktioner, många gånger i form av 
talesätt. Genom att konfrontera eleverna med språkliga utmaningar menar Oskars 
klassföreståndare Hellen att eleverna i ett samspel med henne och varandra alltid snappar 
upp något vilket i förlängningen minskar risken för missförstånd i möten med andra 
människor. Även om Oskar inte alltid förstår innebörden av olika talesätt har hans förmåga 
att urskilja ett talesätt ökat liksom hans intresse för att försöka förstå dess innebörder.  
   En del av Patriks och Oskars personliga egenskaper är, utifrån samhällets syn på 
normalitet, att betrakta som avvikande egenskaper. När människor stämplas eller stöts ut på 
grund av sådana omständigheter är de, enligt Goffman (1972), att betrakta som 
stigmatiserade. Goffman menar att ett sådant utpekande kan innebära ett identitetshot 
vilket, av olika individer, hanteras på olika sätt. Jag har inte fått uppfattningen att Patrik och 
Oskar känner sig som stigmatiserade individer i någon nämnvärd utsträckning. Att så inte 
är fallet är troligtvis beroende av det förhållningssätt som de möter i omgivningen. Oskar 
har av omgivningen alltid mötts av ett öppet förhållningssätt till sin funktionsnedsättning. 
Samtidigt har han haft förmånen att ha nära omkring sig som varit noga med att poängtera 
att han i första hand är Oskar, en människa som alla andra, med såväl styrkor som 
svagheter. Patrik har aldrig varit bärare av någon handikapproll utan snarare en sjukroll. 
Det medfödda hjärtfelet som mamma Anette säger sig vara präglad av har också gett 
avtryck på Patrik, i hans identitetsskapande. Genom att man även i skolan förklarar Patriks 
tillkortakommanden som en konsekvens av hjärtfelet har Patriks roll som hjärtsjuk 
anammats även av övriga elever. Det har lett till en ökad förståelse och en hög grad av 
acceptans. Med tanke på att fysiska funktionsnedsättningar, bland äldre elever, oftast 
tillskrivs en högre status än intellektuella funktionsnedsättningar (se exempelvis Stiker 
1999 och Jansson & Nordström 2006) förefaller övriga elevers agerande som naturligt. Vid 
de tillfällen då Patrik inte använder sjukrollen som förklaring händer det att han ikläder sig 
något av en clownroll och skämtar bort svårigheterna, vilket förefaller vara ett fungerande 
sätt för att ”avväpna” frågvisa klasskamrater. Enligt Goffman (1972) är humorn ett vanligt 
sätt att hantera olika situationer för personer som bär på ett ”stigma”.  
   Jag menar slutligen att det, ur det socialpsykologiska perspektivet, livsnödvändiga 
interaktionella samspelet har en avgörande betydelse för människors möjligheter att känna 
sig som hela och fullvärdiga. Alla människor har emellertid inte samma givna 
förutsättningar varför omständigheter som miljö och bemötande ständigt måste anpassas 
och utvecklas.  
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Reflektion och avslutning 
 
Under flera månader har många av de tankar som det här arbetet gett upphov till upptagit 
mycket av min (inte bara vakna) tid. Ibland har det gett upphov till känslor av förvirring 
och osäkerhet vilket för mig har inneburit något slags inre kaos. Ur detta kaos har tankarna 
emellertid klarnat så småningom. Jag har alltid menat att den verksamhet som bedrivs i 
våra skolor spelar roll för såväl elevernas utveckling och välbefinnande som utvecklandet 
av ett samhälle med plats för alla och efter det här arbetet är jag än mer övertygad. Även 
om alla elever inte har samma förutsättningar finns det alla möjligheter att skapa just 
förutsättningar för att alla ska kunna utveckla sin kunskap och göras delaktiga i 
gemenskapen. Det finns dock inga givna mallar att utgå ifrån utan det krävs mod och vilja 
hos oss som är verksamma i skolan. Att våga är en förutsättning för att vinna och därför 
måste nya arbetssätt ständigt utvecklas och provas. Varje lyckat resultat är naturligtvis en 
vinst och ett steg i rätt riktning. Det arbetssätt som fungerar för en elev är kanske inte det 
optimala för en annan elev varför en likvärdig skola aldrig får bli detsamma som en 
likriktad sådan. Ett närmande mellan särskolans och grundskolans elever förutsätter alla 
lärares medverkan. Det arbetet kan nämligen inte bara bedrivas från ett håll utan kräver, 
liksom deltagarna i den här undersökningen menar, ett ömsesidigt hänsynstagande. Den 
verksamhet som vi bedriver i våra skolor är inte bara av betydelse för elevernas 
kunskapsutveckling utan är i allra högsta grad också av betydelse för elevernas sociala 
förutsättningar och möjligheter till ett rikt liv. De sociala relationer som skoldagarna ger 
upphov till, vilka eventuellt behöver stimuleras och underlättas av skolans personal, kan 
även ha en positiv inverkan på elevernas fritid. Jag är övertygad om att varje lyckad relation 
ökar förutsättningarna till en positiv spiral där de positiva relationerna ökar självförtroendet 
vilket i sin tur har en positiv inverkan på inlärningsförmåga. 
   Som verksam lärare inom gymnasiesärskolan ställs jag, tillsammans med mina kollegor, 
ofta inför situationer som kräver väl genomtänkta strategier. Ett, för oss, återkommande 
problem är elevernas tankar och upplevelser kring sin särskoletillhörighet. En bidragande 
orsak till att det skapar problem för oss är att skolans och hemmets förhållningssätt inte 
alltid överensstämmer. Inför mottagandet av nya elever får vi oftast, vid de förekommande 
överlämningskonferenserna, besked om att man på de tidigare skolorna har arbetat aktivt 
med att skapa en förståelse hos eleverna för innebörden av deras funktionsnedsättningar 
och särskoletillhörigheten. Det är emellertid sällan som eleverna har anammat och förstått 
de olika innebörderna vilket troligtvis är delvis beroende av att det arbetet inte har 
involverat föräldrarna i någon större utsträckning. Dessutom ökar andelen elever som 
kommer till oss som inte tidigare har någon erfarenhet av att vara mottagna i särskolan. De 
eleverna säger sig, liksom deras föräldrar, ofta ha fått en bristfällig information om 
särskolan, medan andra inte har kunnat eller velat ta informationen till sig. Även om vi i 
arbetet med att ge eleverna någon form av handikappinsikt utgår ifrån vikten av att känna 
sig själv som människa, och därmed vara medveten om och stolt över sina styrkor samtidigt 
som man måste känna till och förstå innebörden av sina svagheter, vållar det problem 
om/när eleverna möter begrepp som utvecklingsstörning. Trots att vi av hänsyn till 
eleverna, då många känner sig kränkta av att omnämnas som en person med 
utvecklingsstörning, inte använder begreppet i kontakten med eleverna innebär det inte att 
de aldrig möter det. Det har t.ex. förekommit elever som har kommit till oss och sagt att de 
har läst att alla elever som går i särskolan har en utvecklingsstörning men att det inte 
stämmer in på dem, vilket de vet eftersom de frågat sina föräldrar.  
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Ur det ”tankekaos”, som det här arbetet till och från har varit en bidragande orsak till, har 
nya idéer för hur vi i framtiden ska hantera den här typen av situationer uppkommit. Det 
gemensamma förhållningssätt som Patriks och Oskars respektive hem och skolor har 
antagit har stärkt min förståelse för det gemensamma förhållningssättets betydelse. Det 
viktiga är således inte att alla skolor antar samma förhållningssätt utan att varje skola 
tillsammans med hemmet antar ett gemensamt och konsekvent förhållningssätt. På vår 
skola kommer vi därför att påbörja ett försök som innebär att det första möte, som vi alltid 
har bjudit in till vid höstterminens start, för nya elever och deras föräldrar, framöver 
kommer att vara förbehållet föräldrarna. Syftet med det mötet kommer att vara att 
föräldrarna ska ges möjlighet att ge sin bild av vem deras barn är samt deras styrkor och 
svagheter. Vidare kommer de utredningar som vi fått oss tillhanda från elevernas tidigare 
skolor att fungera som ett underlag för en diskussion om vilket gemensamt förhållningssätt 
som ska antas, för att därigenom öka förutsättningarna till trygga elever med en positiv 
självbild. 
   Ett arbete som det här ger naturligtvis också upphov till tankar om ny betydelsefull 
forskning. Patrik och Oskar är bara två exempel av många, varför det skulle behövas 
mycket mer forskning där de elever som är berörda av särskolan får komma till tals. Det 
hade ökat våra möjligheter till att än bättre förstå vilka faktorer som kan spela roll och 
därmed ge upphov till nya idéer som främjar utvecklingen. Ytterligare förslag på relevant 
forskning är longitudinella studier där innebörden av skolans verksamhet kunnat förstås i 
ett längre perspektiv utifrån hur det påverkar elevernas framtida möjligheter i samhället. 
 
Avslutningsvis kan jag bara konstatera, utifrån de resultat som framträtt, att ”en skola för 
alla” inte får bli detsamma som ”en lösning för alla”. När detta skrivs har vår skolminister, 
Jan Björklund, nyligen gett sin syn på saken, under särskolans rikskonferens i Norrköping 
(2007-03-27). Han tror sig veta att den bästa lösningen, för elever med en 
utvecklingsstörning, står att finna inom särskolans väggar. Det motiverar skolministern med 
att elever som integreras/placeras i ”vanliga” klasser inte får det stöd eller den hjälp som är 
förutsättningen. Hur skolministern vet det är en väl bevarad hemlighet, men dessvärre är 
det bara att konstatera att hans kunskap inom området inte, i någon större utsträckning, tar 
sin utgångspunkt i aktuell forskning. Carlbeck-kommitténs slutbetänkande har exempelvis 
skolministern bestämt sig för att förpassa till papperskorgen.  
   Med utgångspunkt från Patrik, Oskar och deras skolor är jag övertygad om att en framtida 
skola med plats för alla kräver en mångfald av lösningar till stöd för enskilda elever, istället 
för en enskild lösning till stöd för en mångfald av elever.  
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     Bilaga 1 
 
Till föräldrar och elever – information om uppsatsen ”I klass med alla andra”. 
 
 
Jag heter Therése Mineur och arbetar som lärare på gymnasiesärskolan. Parallellt med mitt 
arbete studerar jag också Handikappvetenskap på Magisterprogrammet vid Högskolan i 
Halmstad. Under det här året skriver jag en magisteruppsats om elever som är inskrivna i 
särskolan men får delar eller hela sin utbildning i en grundskoleklass. Den här uppsatsen 
ingår även i ett större forskningssammanhang som Magnus Tideman, forskare vid 
Högskolan Halmstad, ansvarar för. 
 
Det finns sedan tidigare en del forskning kring elever från särskolan som är placerade i 
grundskolan, men i de undersökningarna är det framförallt skolans personal och föräldrarna 
som har fått ge sin bild av hur det fungerar. Syftet med den här uppsatsen är istället att i 
första hand ta reda på mer om hur eleverna från särskolan upplever sin skolvardag i 
grundskolan. 
För att det ska vara möjligt att verkligen få del av elevernas upplevelser i skolan är det 
viktigt för mig att delta i vanliga skolsituationer, som lektioner och raster. Detta för att 
kunna fånga hur eleverna arbetar och finner sig till rätta i klassen och vilket samspel som 
finns med andra elever i klassen eller på skolan. 
Tanken är att jag – under förutsättning att jag får Ert medgivande - ska delta i klassen två 
dagar i veckan under drygt en månads tid. 
 
Dessutom har jag för avsikt att samtala och intervjua eleverna om hur de upplever sin 
skolgång, men även andra berörda som föräldrar och lärare har viktiga erfarenheter och 
synpunkter som jag vill ta del av. När det blir aktuellt hör jag av mig till Er för att höra om 
Ni kan tänka Er att medverka vid en intervju, samt i så fall avtala en tid som passar Er. 
Intervjuerna kommer att spelas in på band, för att sedan nedtecknas.  
Alla uppgifter, både vid deltagandet i skolan samt det som framkommer vid intervjuerna, 
kommer naturligtvis att behandlas strikt konfidentiellt, vilket innebär att varken skolan eller 
enskilda elever kommer att kunna identifieras i den rapport som arbetet kommer att 
resultera i. Alla som deltar i studien kan, närhelst de vill, avbryta sin medverkan i studien. 
 
Jag har tidigare informerat rektor, berörda lärare och assistenter om studien vilka samtliga 
har gett sitt samtycke.  
Om Ni kan tänka Er att ge Ert medgivande vore jag tacksam om Ni lämnar Ert medgivande 
på den bifogade blanketten. 
 
Har Ni några frågor är Ni alltid välkomna att kontakta mig. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Therése Mineur 
 
Tel. 0734-398714  
E-post: therese.mineur@klippan.se 



      Bilaga 2 
 
 
Intervjuguide/föräldrar 
 
Bakgrund 

• Berätta kort om ert barns uppväxt och utveckling. 
• Beskriv hur det har fungerat i skolan under årens lopp? 
• Hur har ert barns kamratrelationer varit under uppväxttiden? 

 
 
Särskolan 

• När blev det aktuellt att barnet skulle tillhöra särskolan? 
• Vad var det som gjorde att det blev aktuellt? 
• Berätta om hur ni kände och reagerade när det blev aktuellt. 
• Hur har ni diskuterat med ert barn och hur har han/hon reagerat? 
• Vilken information har ni fått om vad en särskoletillhörighet innebär? 
• Vad var det som gjorde att ni bestämde er för att ert barn skulle vara placerad i en 

grundskoleklass? (Vilka för- respektive nackdelar finns det med det) 
• Vilken är er uppfattning av hur ert barn trivs i skolan? 
• På vilket sätt har ert barns skolsituation förändrats sedan överskrivningen till 

särskolan? (Positivt/negativt) 
• Vad tycker ert barn om de specialarrangemang som finns runt honom/henne? 
• Hur upplever ni att ert barns kunskapsutveckling är och hur tror ni att han/hon själv 

uppfattar den? 
 
 
Delaktighet och självbild 

• Hur uppfattar ni ert barns självbild? (Självförtroende och självinsikt) 
• Vilka kamratrelationer har ert barn i skolan? 
• Hur tror ni att ert barn uppfattar sig själv i relation till de andra eleverna i klassen? 
• I vilken utsträckning tror ni att ert barn upplever sig som delaktig i klassen? 

 
Framtiden 

• Vad har du för förhoppningar kring ditt barns fortsatta skolgång? (Grundskolan, 
gymnasiet) 

• Beskriv dina tankar kring ditt barns framtid, efter skolan (Glädjeämnen, oro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Bilaga 3 
 
Intervjuguide/elev 
 
Bakgrund 

• Berätta lite om dig själv. (Hur gammal du är, var du bor och om din familj) 
• Hur skulle du vilja beskriva dig själv, vad är du för en person? 
• Hur länge har du gått på den här skolan? (Tidigare skolor) 
• Vad innebär det att du tillhör särskolan? 

 
Trivsel, tillhörighet och delaktighet 

• Berätta hur det känns när du ska gå till skolan på mornarna? 
• Har du några kompisar i klassen? Har ni varit kompisar länge?  
• Vad är det som gör att dom är bra kompisar? 
• Vad brukar ni göra tillsammans? (Raster, Fritid) 
• Finns det någon annan i klassen som du skulle vilja bli kompis med? 
• Finns det någon i klassen som du inte alls tycker om att vara med? Vad är det som 

gör att du inte vill vara med dom? (Taskiga, dumma?) 
• Får alla vara med när ni ska göra något tillsammans i klassen? (Vem bestämmer 

det? Vad händer då?) 
• Hur är de andra på skolan (elever, lärare, övrig personal), är alla snälla eller finns 

det dom som gör taskiga saker mot andra? (Exempel utifrån händelser vid 
observationer) 

 
Skolarbetet, kunskaper 

• Vilka ämne tycker du är roligast? 
• Vilka ämne tycker du själv att du är bäst i? 
• Är dina klasskamrater duktiga i skolan, brukar ni jämföra, hur gör ni då? 
• Finns det något ämne som du har speciellt svårt för, vilket/vilka? Vad är det som 

gör att det är svårt? 
• Vad får du för hjälp i de ämnena? På vilket sätt, i eller utanför klassrummet? 
• Du har klarat flera förhör och prov i olika ämnen nu när jag har varit i klassen. Vad 

är det som gör att det är viktigt att bli godkänd? (Är det bra med betyg, varför?) 
 
Framtiden 

• Vad skulle du vilja göra efter grundskolan? (Gymnasieprogram) 
• Berätta lite om dina framtidsplaner (jobb, boende, fritid, familjen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Bilaga 4 
 
Intervjuguide/klasslärare 
 
Bakgrund 

• Vad har du för utbildning? 
• Arbetsbakgrund, som sammanlagda tjänsteår, och antal tjänsteår på den här skolan. 
• Beskriv vad/om du har fått någon fortbildning eller annan handledning för att ta 

emot en elev från särskolan? 
 

Planering och genomförande av lektioner samt elevens kunskapsutveckling 
• Beskriv hur du planerar ditt arbete med en elev från särskolan i klassen. 
• Vad har du för upplevelser av elevens kunskapsutveckling i de olika ämnena? 
• Hur tror du att eleven själv uppfattar sin kunskapsutveckling? 
• Hur stor del av tiden får eleven sin undervisning tillsammans med övriga i klassen? 
• Vad finns det för specialarrangemang kring eleven? 
• Finns det något särskilt åtgärdsprogram för eleven, och hur följs det upp? 
• Beskriv hur relationen till assistenten är i förhållande till dig, klassen och den 

enskilda eleven. 
• Hur kom ni fram till det arbetssätt som ni valt, var det en strategiskt vald väg eller 

var det något som bara blev så? 
 
Tillhörighet och delaktighet 

• Hur är elevens relationer till övriga elever i klassen och på skolan under lektioner 
och raster? 

• Vad finns det för sociala relationer? 
• Har du (eller annan personal, som du känner till) på något medvetet sätt försökt 

påverka de sociala relationerna i klassen, på vilket sätt i så fall? 
• Hur tror du att eleven upplever sin situation i klassen? 
• Vad har du för uppfattning av elevens självbild? (självförtroende, självinsikt) 
• Har du märkt några reaktioner, som du kan beskriva, från övriga elever som riktats 

mot eleven som tillhör särskolan? (Exempel från händelser vid observationer) 
• Beskriv vilka för- respektive nackdelar du ser för den här eleven med att vara 

placerad i en grundskoleklass. 
• Vad är din allmänna uppfattning kring särskolan? (Är det att föredra specifika 

särskoleklasser eller bör elever från särskolan placeras i grundskoleklasser i så stor 
utsträckning som möjligt? Motivera dina ställningstaganden) 

 
Framtiden 

• Har du fått någon uppfattning om elevens egna framtidsplaner? 
• Vad har du för personlig uppfattning om hans/hennes framtidsutsikter? (Fortsatt 

skolgång, vuxenliv, varför?) 
 
 
 
 
 
 



      Bilaga 5 
 
Intervjuguide/assistent  
 
Bakgrund 

• Vad har du för utbildning? 
• Arbetsbakgrund, som sammanlagda tjänsteår, och antal tjänsteår på den här skolan. 
 

Planering och genomförande av lektioner samt elevens kunskapsutveckling 
• Beskriv på vilket sätt du och klassläraren planerar specifikt för den här eleven. 
• Vad har du för upplevelser av elevens kunskapsutveckling i de olika ämnena? 
• Hur tror du att eleven själv uppfattar sin kunskapsutveckling? 
• Hur stor del av tiden tillbringar du tillsammans med eleven? 
• Beskriv på vilket sätt du stöttar och hjälper eleven i de olika ämnena. 
• Finns det något särskilt åtgärdsprogram för eleven, och hur följs det upp? 
• Hur upplever du din relation till eleven, föräldrar, undervisande lärare och övriga 

elever i klassen? 
• Hur kom ni fram till det arbetssätt som ni valt? (Var det en strategiskt vald väg eller 

var det något som bara blev så?) 
 
Tillhörighet och delaktighet 

• Hur upplever du elevens relationer till övriga elever i klassen och på skolan under 
lektioner och raster? 

• Vad finns det för sociala relationer? 
• Har du (eller annan personal, som du känner till) på något medvetet sätt försökt 

påverka de sociala relationerna i klassen, på vilket sätt i så fall? 
• Hur tror du att eleven upplever sin situation i klassen? 
• Vad har du för uppfattning av elevens självbild? (självförtroende, självinsikt) 
• Har du märkt några reaktioner, som du kan beskriva, från övriga elever som riktats 

mot eleven som tillhör särskolan? 
• Beskriv vilka för- respektive nackdelar du ser för den här eleven med att vara 

placerad i en grundskoleklass. 
• Vad är din allmänna uppfattning kring särskolan? (Är det att föredra specifika 

särskoleklasser eller bör elever från särskolan placeras i grundskoleklasser i så stor 
utsträckning som möjligt? Motivera dina ställningstaganden) 

 
Framtiden 

• Har du fått någon uppfattning om elevens egna framtidsplaner? 
• Vad har du för personlig uppfattning om hans/hennes framtidsutsikter? (Fortsatt 

skolgång, vuxenliv) (Varför?) 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Bilaga 6 
 
Intervjuguide/kompisar 
 
Bakgrund 

• Berätta lite om dig själv. (Hur gammal du är, var du bor och om din familj) 
• Hur länge har du gått på den här skolan? (Tidigare skolor) 
 

 
Trivsel, tillhörighet och delaktighet 

• Berätta om hur du tycker att det är i den här klassen. 
• Hur har du det med kompisar i klassen? 
• Får alla vara med när ni ska göra något tillsammans i klassen? (Vem bestämmer 

det? Vad händer då?) 
• Hur är de andra på skolan (elever, lärare, övrig personal), är alla snälla eller finns 

det dom som gör taskiga saker mot andra? 
• Vad händer om någon gör något taskigt mot någon i din klass när du ser det? 

(Exempel från händelser vid observationer) 
• Vad gör lärarna för att förhindra att någon t. ex. blir retad? 
• Vad tycker du att de borde göra? 

 
 
Skolarbetet, kunskaper 

• Vilka ämnen tycker du är roligast? 
• Vilka ämnen tycker du själv att du är bäst i? 
• Är dina klasskamrater duktiga i skolan, brukar ni jämföra, hur gör ni då? 
• Finns det någon i klassen som behöver extra hjälp? 
• Vad är det som gör att han/hon behöver mer hjälp? 
• Vad tycker du att skolan (lärarna) mer borde göra för att hjälpa elever som har svårt 

för olika saker i skolan? 
• Finns det några speciella klasser på er skola för elever som har svårt att hänga med i 

undervisningen? (Berätta vad du vet om dem, om du känner någon som går där, vad 
är det som gör att de går just där?) 

• Har du hört ordet särskola? Berätta vad du vet om särskolan. 
 
Framtiden 

• Vad skulle du vilja göra efter grundskolan? (Gymnasieprogram) 
• Vad händer om man inte har godkända betyg från grundskolan? (Alternativa 

lösningar) 
 
 
 


