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ABSTRACT 
 
The following is a study of today’s Swedish education of mentally disabled children.  
I base my research on the fact that the Swedish government recently expressed its 
intention to fortify and secure the separation of the normal school for so called normal 
children and the special school at which mentally disabled children attend. These 
plans are being forwarded despite the general aim for integration of all pupils in the 
same school system expressed in the Swedish Education Act and in the guidelines of 
the 1994 school curriculum. Also, interested parties, e.g. the Swedish Disability 
Ombudsman, has long pleaded for the segregation mechanisms in school to stop, in 
order to smooth the progress of equality of disabled people and others.  
The study has been realized through a number of interviews with adults in different 
positions within the school system, such as the headmaster of a college, the head 
commissioner of the local education authority, an educational guidance teacher and 
five teachers in groups of two and three. 
To analyse the interviews I have used the key concepts of Bengt Nirje (2003) – 
normalisation – and of Peder Haug (1998) – segregating integration and including 
integration – as well as one of the central themes of Martin Molin´s (2004) research – 
the safety perspective and the qualification perspective respectively. 
 
The result shows that the existence of a separate school for mentally disabled pupils is 
a thing desired by all but the head commissioner of the local education authority, who 
would prefer a complete integration of all children into the normal school. The rest of 
those interviewed all push for a continued segregation of the two school systems. 
They do so mostly with respect to the safety perspective, i.e. with reference to the 
mental and social struggle that mentally disabled children face in front of large 
crowds and the stress they feel when in any sort of competition. 
As for the future hopes of the disabled children, all aged between fifteen and twenty, 
the teachers split into two camps. The less disabled pupils all seem to have the 
opportunity to get a job, while the other group of children, all autistic, will more likely 
be in need of help and guidance from society for the rest of their lives. 
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1. Inledning 

1.1. Forskningsuppgift 

Syftet med denna studie är att undersöka särskolans och i synnerhet 

gymnasiesärskolans utformning och dess verksamhet samt dess ställning som separat 

skolform åtskild från den ordinarie skolan. Under tidigare decennier har skolpolitiker 

offentligt förordat det goda i demokratisering och inkludering av alla barn inom 

samma skolform. I skollagen (SFS 1985: 1100) deklareras att en målsättning för det 

svenska skolväsendet är en gemensam integrerad eller inkluderande skola för alla 

elever. Trots denna strävan tycks utvecklingen i Sverige gå åt rakt motsatt håll och 

regeringen är numera enligt en skrivelse från mars 2006 vilken utgör underlag för 

kommande skollag fast besluten att behålla särskolan som särskild skolform. Mycket 

tyder på att stödet för detta är starkt i kommuner och skolor, eftersom användandet av 

specialundervisningsgrupper på en mängd olika nivåer och på grundval av en mängd 

olika kriterier är vida spritt. Jag har funnit det intressant att reflektera över vad en 

fortsatt segregering innebär för utvecklingsstörda skolbarns möjligheter till 

integrering i vuxenlivet och i allas vårt gemensamma samhälle. Då regeringen i ovan 

nämnda skrivelse vill öka samverkan mellan särskolan och den ordinarie skolan har 

jag även undersökt denna fråga. Mitt syfte är även att undersöka i vilken mån 

särskolan enligt skolans vuxna fungerar som en förberedelse för vuxenlivet. Jag har 

intresserat mig dels för att beskriva utvecklingsstörda elevers situation över lag, dels 

har jag i viss mån jämfört förutsättningarna för gymnasiesärskoleelever på olika 

utvecklingsnivåer.  

Det bör understrykas att de röster som kommer till tals i studien tillhör skolans vuxna, 

och att den bild som presenteras alltså endast speglar dessas uppfattning. 

Skolungdomarnas egen upplevelse av särskolan har lämnats därhän.  

Frågeställningar 

Mot bakgrund av ovan nämnda syften kommer jag att med stöd av de teoretiska 

utgångspunkter som närmare beskrivs i kapitel 3 söka svar på följande 

frågeställningar:  

♦ Hur ser skolans vuxna på att särskolan och den ordinarie skolan är två från varandra 

separata skolformer och vilka argument anför de för sin ståndpunkt? 



♦Vad anser skolans vuxna om samverkan mellan särskolan och den ordinarie skolan 

och hur motiverar de sina åsikter? 

♦Anser skolans vuxna att särskolan bör erbjuda de utvecklingsstörda eleverna 

utbildning eller omsorg, och vilken typ av kunskaper anser de är de centrala för dessa 

elever? 

♦Hur ser skolans vuxna på särskoleelevernas chanser till integrering i skola och 

samhälle? 

♦Hur definierar skolans vuxna ”ett normalt liv” för särskoleeleverna och på vilka 

områden anser de att ett sådant liv skiljer sig från andra människors? 

1.2. Dagens skolsituation för utvecklingsstörda 

I och med 1994 års läroplaner för de obligatoriska respektive de frivilliga 

skolformerna, Lpo 94 och Lpf 94, upphävdes de tidigare läroplanerna för särskolan 

Lsä 73 och Lsä 90. Sedan dess är kommunen huvudman för särskolan istället som 

tidigare landstinget. Gymnasiesärskolan inordnas också efter denna reform i samma 

läroplan - Lpf94 - som den reguljära gymnasieskolan, med vissa förbehåll som 

specificeras i texten.  

Vid mottagande och inskrivning i särskola krävs en ingående psykologisk-medicinsk 

utredning, en pedagogisk samt en social utredning. Därefter sammanträder ett 

särskoleteam i vilket ingår skolöverläkare, psykolog, specialpedagog och kurator samt 

den berörda kommunens placeringsansvarige. Särskolan är till för de barn som inte 

kan tillgodogöra sig grundskolans undervisning p.g.a. sin utvecklingsstörning, 

autismliknande tillstånd eller autism. Att definiera vad som är en utvecklingsstörning 

gör sig lättast genom att citera FUB: (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, 

ungdomar och vuxna): ”Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som rör personens 

begåvningsutveckling och faktorer som påverkat den under utvecklingsåldern, d.v.s. 

före 16-18 års ålder. Utvecklingsstörningen är olika hos olika personer, men alla 

behöver personligt stöd och hjälpmedel. Vad man klarar av beror också på vilket stöd 

och vilken träning man får. Man behöver längre tid än andra för att förstå, lära sig nya 

saker och uttrycka sina tankar och känslor. Utvecklingsstörningen kan vara grav 

(svår), måttlig eller lindrig. Tillsammans med utvecklingsstörningen kan personen ha 

andra funktionshinder, t.ex. rörelsehinder, synnedsättning, autism” www.fub.se (27/4 



2006). En sammanfattande definition av individer med autism ges av Gillberg och 

Peeters (1999): ”de har empatistörningar /…/ de inriktar sig på detaljer snarare än på 

helheten, (att) de är oflexibla i sitt problemlösande och har en bristande 

tidsuppfattning”.1 Vid IQ-test av typen WISC (Wechsler Intelligence Scale for 

Children) som i de flesta fall genomförs för fastställan om eventuell 

utvecklingsstörning har mer än 80 procent av de autistiska barnen IQ under 70.2 Vid 

ett resultat därvidlag på mindre än ca IQ 60 bedöms eleven, oavsett andra diagnoser, 

vara förståndshandikappad.  

I Lpf94, sidan 11 framgår att uppnåendemålen i gymnasiesärskolan i princip är 

desamma som på det vanliga gymnasiet, med tillägget att de individuella 

förutsättningarna sätter gränsen. Två former av obligatorisk särskola erbjuds: 

Träningsskola för barn med svår utvecklingsstörning (nivå A och B) samt 

grundsärskola där barnen har en lindrig utvecklingsstörning (nivå C). Den 

obligatoriska särskolan följer en egen kursplan och sträcker sig precis som den 

ordinarie grundskolan över nio år, med en frivillig fortsättning ett tionde år. 

Undervisningen är individuellt anpassad. Gymnasiesärskola och särvux utgör 

tillsammans den frivilliga särskolan. Programmen på gymnasiesärskolan är alla 

fyraåriga och ”har en minsta garanterad undervisningstid på 3 600 timmar, fördelade 

på kärnämnen och karaktärsämnen. Kärnämnena är svenska, engelska, 

samhällskunskap, religionskunskap, matematik, idrott och hälsa samt estetisk 

verksamhet” (www.skolverket.se). På gymnasiesärskolan finns både nationella, 

specialutformade och individuella program. De sistnämnda erbjuder yrkesträning och 

verksamhetsträning och kan även vara studieförberedande, d.v.s. syfta till att eleven 

skall kunna övergå till nationellt program. Gymnasiesärskolans har sammanlagt åtta 

olika nationella yrkesförberedande program.  

Elever i den obligatoriska särskolan har rätt att få intyg om fullgjord utbildning, samt 

om de själva och föräldrar så vill, även ett studieomdöme. För årskurs 8, 9 och 10 har 

man även rätt till ett betyg baserat på särskolans kursplaner. Här ges betygen Godkänd 

och Väl godkänd, liksom är fallet på de nationella och specialutformade programmen 

inom gymnasiesärskolan. Ett intyg på genomförd utbildning ges till dem som inte når 

                                                 
1 Gillberg och Peeters s. 49 
2 ibid. s. 46 



upp till godkänd nivå. De elever som genomgår verksamhetsträning på det 

individuella programmet ges inga betyg, endast ett intyg enligt ovan. Ett intyg eller 

betyg från särskolan ger inte akademisk behörighet. 

 

Mellan läsåret 1997/98 och läsåret 2003/04 ökade antalet inskrivna i 

gymnasiesärskolan i allt snabbare takt från 4322 stycken till 6710 stycken, alla fyra 

årskurser inräknade. (www.skolverket.se/statistik 25 april 2006)  Olika orsaker till 

ökningen anges beroende på vem som tillfrågas, men regeringen vill se skärpta regler 

för att undvika felrekrytering.  

I läroplanen står att skolundervisningen skall ”utveckla elevernas förmåga och vilja 

att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet”.3 Vidare uttrycks att 

”Gymnasiesärskolan skall utifrån varje elevs förutsättningar fördjupa och utveckla 

elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, 

boende och fritid”.4 Här kan man notera en skillnad mot föreskrifter för det vanliga 

gymnasiet som skall vara en ”förberedelse för yrkesverksamhet och studier vid 

universitet och högskolor och /…/ för vuxenlivet som samhällsmedborgare och 

ansvariga för sina egna liv”.5 Icke desto mindre syftar även gymnasiesärskolan, 

liksom den ordinarie gymnasieskolan, till att ge eleverna en ”sådan grund för ett 

livslångt lärande att de har beredskap för den omställning som krävs när betingelser i 

arbetsliv och samhällsliv förändras”.6 

 

Särskolans vara eller inte vara som särskild skolform är en fråga som möter många 

olika svar och där värderingar tycks spela stor roll. En viss koppling kan anas mellan 

detta problem och frågan om vilket som är skolans främsta uppgift - utbildning eller 

omsorg. Handikappombudsmannen HO uttryckte i april 2000 i en debattartikel 

motvilja mot fortsatt segregerade skolformer, och ansåg att det var dags att särskolan 

avskaffades. HO motiverade sin åsikt i frågan dels med de enligt HO tydliga 

tendenserna att många går i särskolan på felaktiga grunder, att grundskolan istället bör 

utformas så att alla kan få det individuella stöd de behöver där. Särskolans blotta 

existens motverkar också, menar HO, läroplanens strävan mot en likvärdig skola för 

alla, och de demokratiska principerna om allas lika värde ekar därigenom tomt. Då 
                                                 
3 Lpf s. 4 
4 1 kap. 5 § Skollagen 
5 Lpf s. 7 
6 Ibid. s. 7 



HO vill verka för funktionshindrades fullständiga delaktighet i samhället anser HO att 

särskolan bör läggas ned. (Handikappombudsmannen: www.ho.se hämtat den 4/5 06). 

Regeringen är dock kristallklar i frågan: den obligatoriska särskolan, 

gymnasiesärskolan och särvux kommer att kvarstå som särskilda skolformer, även om 

vikten av samverkan med den ordinarie skolan betonas.  En regeringsskrivelse från 

mars 2006 som ligger till grund för kommande skollagspropositioner fastslår att 

”kontakterna mellan elever med och utan utvecklingsstörning bör öka och samverkan 

mellan särskolan respektive särvux och övriga skolformer utvecklas”7.  

 Ett riksdagsbeslut från 1999/2000 slog fast att man under de närmaste åren skulle 

prioritera skapandet av ett tillgängligt samhälle för funktionshindrade, ett bättre 

bemötande av dessa i allmänhet och att handikapperspektivet skulle gå igen i 

samhällets alla delar. Man vill med detta uppnå ”en samhällsgemenskap med 

mångfald som grund”. (Riksdagsbeslut 1999/2000 SoU14, från www.riksdagen.se, 

2006-05-04). 

 
 
2. Metod 

2.1. Tillämpad metod 

Jag har genomfört min studie genom läsning av tidigare forskningslitteratur på 

området vilken presenteras i kapitel 4, samt genom kvalitativa intervjuer. Steinar 

Kvale (1997) kallar den kvalitativa intervjun för ostrukturerad eller icke-

standardiserad8 eftersom den fullständiga strukturen inte kan vara på plats under 

själva intervjusituationen. Forskaren måste för att fatta de rätta metodologiska 

avgörande för sin analys vara påläst och samtidigt medveten om de ”begreppsliga 

problem som är förenade med att frambringa kunskap genom samtal”.9 Kvale varnar 

både för en alltför spontan och oreflekterad inställning till intervjugenomförande och 

för att tillämpa ”ett alltigenom metodiskt och stelt strukturerat angreppssätt”. 10 

Kärnan i en framgångsrik analysmetod ligger, menar Kvale, istället i forskarens 

”kunnande, färdighet och hantverksskicklighet”.11 Vidare betonar Kvale att det i den 

kvalitativa forskningsintervjun främst handlar om ett samspel där två parter samtalar 

                                                 
7 regeringens skrivelse 2006/06:151, 2006-03-21: kvalitet och samverkan – om utbildning för barn, 
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 
8 Kvale s. 19 
9 ibid. s. 20 
10 ibid. s. 20 
11 ibid. s. 20 



om något som intresserar båda och utbyter synpunkter om detta. Parterna är sålunda 

beroende av varandra för slutproduktens kvalitet, menar Kvale. 

Min studie har genomförts med hjälp av intervjuer av sammanlagt åtta personer som 

alla är skolrepresentanter på olika nivåer. Återigen bör det understrykas att 

intervjusvaren och därför även den efterföljande analysen endast återspeglar ett 

vuxenperspektiv. Härmed sägs alltså ingenting om elevernas egen uppfattning om sin 

situation. 

Först och främst har fem lärare intervjuats i grupper om tre respektive två i vardera. 

Lärarna undervisar elever som befinner sig på en för dem unik 

utvecklingsstörningsnivå, men som ändå alla diagnostiserats ”utvecklingsstörda” 

vilket därmed givit dem tillträde till särskolan. Enligt Kvale bör forskaren intervjua så 

många som behövs för att forskaren skall få reda på det hon vill veta. Jag ville därför 

inte nöja mig med enbart den ena gruppen av lärare, vars elever är autistiska och har 

relativt omfattande sociala svårigheter, utan ansåg att jag behövde en motpol till 

denna verksamhet. Särskolans verksamhet spänner över ett sådant brett fält med barn 

och ungdomar på vitt skilda nivåer, och att endast undersöka förhållandena för en 

enda, dessutom liten och relativt specifik grupp skulle, menar jag, gett alltför 

begränsad information. Därför kontaktade jag ytterligare några lärare vilkas klass 

bestod av elever med en lindrigare form av utvecklingsstörning och fann härigenom 

en i många avseende helt annorlunda sida av särskolan.  

Vidare har jag intervjuat rektorn för en gymnasieskola där även gymnasiesärskolan 

inryms, den aktuella kommunens utredningssekreterare och därtill 

placeringsansvarige, samt en yrkesvalslärare för särskolan. Samtliga har kontaktats 

via e-post med undantag för två av lärarna vilka kontaktats per telefon. Dessa två 

sistnämnda hann av tidsskäl inte få något skriftligt intervjuunderlag före 

intervjutillfället men fick i gengäld muntlig information om vilka frågor som skulle 

bli aktuella i intervjuerna.  

Trots signaler från skolledning om lärarnas och övriga informanters stora arbetsbörda, 

har jag av samtliga kontaktade informanter bemötts med entusiasm och beredvillighet. 

Uppenbarligen känner de tillfredställelse och stolthet över visat intresse för deras 

respektive verksamhet och är mer än villiga att förklara dess syfte. Jag kan konstatera 

att såväl lärare som utredningssekreteraren och yrkesvalsläraren har bred erfarenhet 

och insikt i hur ungdomar med särskilda behov fungerar; de båda sistnämnda har även 

de tidigare arbetat som lärare. För rektorn var särskolevärlden tills för ganska nyligen 



ett ganska obekant område, men då hans skola inrymmer även denna skolform har han 

sett det nödvändiga i att skaffa kunskap på området.    

 

2.2. Etiska överväganden 

Min intention var att försäkra alla om anonymitet och avidentifiering. Vissa av lärarna 

tycktes dock vilja nå ännu större spridning för sitt egenhändigt utformade 

utbildningsprogram, och bad mig inte tveka att namnge både dem och deras skola. 

Eftersom det dock hör till god forskarsed har ändå alla i studien förekommande orts- 

skol- och personnamn fingerats. Jag har i förväg informerat samtliga om mitt 

studieområde och varför jag intresserar mig för deras verksamhet, samt om att 

intervjuerna skulle komma att spelas in. Vidare har jag informerat dem om att de var 

fria att berätta vad och så mycket de ville och att intervjuerna endast skulle komma att 

användas för min uppsats. Samtliga informanter har också själva fått välja tidpunkt 

och plats för intervjuerna. Därmed har jag följt Vetenskapsrådets (www.vr.se) och det 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga rådets etiska forskningskrav. Dessa krav är 

följande: informationskravet, vilket innebär att forskaren skall delge medverkande 

mer eller mindre detaljerad information om den aktuella forskningsuppgiftens syfte 

samt om hur undersökningen genomförs och hur materialet kommer att användas; 

samtyckeskravet vilket innebär att forskaren skall inhämta samtycke till medverkan 

från undersökningens deltagare; konfidentialitetskravet, vilket innebär att samtliga 

medverkande och de uppgifter de lämnar ges största möjliga konfidentialitet, d.v.s. att 

avidentifiering av namn säkerställs och att inga personuppgifter förvaras tillgängliga 

för utomstående; nyttjandekravet, vilket innebär att insamlat material inte får 

användas i kommersiellt eller annat icke-vetenskapligt syfte.  

 

2.3. Intervjusituationen 

Samtliga intervjuer ägde rum i skolans lokaler, antingen i informantens tjänsterum 

eller i den aktuella särskolans gemensamma, i övrigt tomma lokaler. I samtliga fall 

utom ett har informanten själv valt tid och plats. Detta var en medveten tanke från min 

sida, då jag så långt det var möjligt ville försäkra mig om att informanterna skulle 

uppleva intervjusituationen som avslappnad och utformad delvis på deras villkor. 

Undantaget är yrkesvalsläraren som av praktiska skäl intervjuades i den skola där två 

andra intervjuer just genomförts. Längden på intervjuerna varierar från en knapp 



timme till dryga en och en halv timme, helt beroende på informanternas entusiasm 

och önskan att förmedla åsikter och information.  

 

2.4. Bearbetning av intervjuerna 

De inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet, varefter de delades upp på 

teman som närmare specificeras i kapitel 5. I resultatredovisningen redogörs för vart 

och ett av dessa teman med kommentarer från samtliga informanter. Intervjusvaren 

har sedan blivit föremål för en analys till stöd för vilken jag har valt att utgå från i 

kapitel 3 beskrivna begrepp. Jag försöker i min analysdiskussion vara trogen den 

innebörd som informanterna själva lägger i sin beskrivning av rådande förhållanden, 

men vill ändå framhålla det nödvändiga i att jag ibland läser mellan raderna och tolkar 

utsagorna efter min personliga uppfattning.Det är min åsikt att det på basis av 

kvalitativa intervjusvar knappast går att dra konkreta slutsatser eller presentera 

slutgiltiga svar utan att uttolkaren själv lägger in sin värdering av de uttalanden han 

möter. Därför färgas min analys oundvikligen av min subjektiva tolkning av 

intervjusvaren och påverkas dessutom av den givna kontexten. Sålunda har jag i min 

tolkning av svaren tagit hänsyn till respektive informants roll och position i 

skolvärlden, eftersom detta enligt mig influerar informantens åsikter och 

begreppsresonemang.  

 
3. Teoretiska utgångspunkter  

3.1. Normaliseringsprincipen 

Ett begrepp som kommit att prägla handikappdebatten i Sverige ända sedan 1960-talet 

är normalisering. Begreppet myntades av Bengt Nirje, till sin bortgång nyligen en 

förgrundsfigur för FUB (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och 

vuxna). Normaliseringsprincipen var länge en av de grundläggande principerna då 

funktionshindrades livsvillkor diskuterades, men tappade så småningom mark och 

ersattes med begrepp som delaktighet, jämställdhet och senare med självbestämmande 

och integrering. Enligt vissa bedömare är tankegångarna från den tid då det gängse 

begreppet var normalisering alltjämt desamma.  

Nirjes (2003) egen begreppsdefinition får klargöra vari det ’normala’ tillståndet 

består: ”Som jag ser det innebär normaliseringsprincipen sålunda att man för de 

utvecklingsstörda gör tillgängliga de vardagsmönster och livsvillkor som ligger så 



nära samhällets gängse som möjligt”.12 Vidare understryker Nirje att målet då man i 

skolan eller på institution undervisar eller tränar utvecklingsstörda bör vara ”att stödja 

dem att bli så kapabla och så självständiga som möjligt i den personliga dagliga 

rutinen, och till att utveckla de sociala färdigheter som gör det möjligt för dem att 

delta i samhällslivet så mycket de kan och vill”. 13 Skolan eller den institution där den 

utvecklingsstörde vistas bör, förklarar Nirje, låta varje situation få en pedagogisk 

innebörd som främjar individens framsteg och utveckling och hjälper honom till en 

bättre jaguppfattning. På så vis kan han hjälpas till att närma sig det normala livet.  

Att uppnå ett normalt vuxenliv innebär för den utvecklingsstörde även att lära sig 

acceptera sin psykiska utvecklingsstörning och därigenom vara medveten om sina 

begränsningar. Det menar jag även stämmer överens med läroplanen enligt vilken 

varje elev i gymnasiesärskolan skall vara ”medveten om sig själv som person och om 

sina förutsättningar och möjligheter”.14 Nirjes egen definition av integration har en 

allmän innebörd: ”Att vara sig själv – att kunna och att få vara sig själv - bland 

andra”15, vilket han härleder ur FN: s förklaring av mänskliga rättigheter från 1948, 

och som visar på normaliseringsprincipens centrala delar: framför allt respekten för 

individens integritet och rätten till aktivitet och självförverkligande, till mänskliga 

relationer till självaktning och självförtroende samt rätten att äga en känsla av 

trygghet och av att leva ett gott liv. Ytterligare en beståndsdel i 

normaliseringsprincipen är de utvecklingsstördas rätt till kärleksrelationer och till 

sexualupplysning, i vilket ingår ”kunskaper om god samlevnad och ömsesidig 

hänsyn”,16 samt för vissa lindrigt utvecklingsstörda även kunskaper om barnavård och 

utveckling av social kompetens i allmänhet, för att främja deras förmåga att knyta 

mänskliga kontakter.  

Betydelsen av berikande och varierande fritidsaktiviteter betonas också av Nirje, 

eftersom sådana också befrämjar kontakten med det normala livet och därmed 

underlättar integrationen i samhället.  

En aspekt i Nirjes princip står i direkt anslutning till min egen studies 

problematisering av segregeringen i särskolan av utvecklingsstörda elever. I frågan 

om normalisering av utvecklingsstördas liv menar Nirje nämligen att ”Isolering och 
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segregation ger näring åt okunnighet och fördomar, medan gruppintegration och 

normalisering av de utvecklingsstördas tillvaro förbättrar förståelsen och vanliga 

mänskliga relationer, och detta är i allmänhet en förutsättning för individens 

integration i samhället”.17  

 

3.2. Segregerande respektive inkluderande integrering 

Om normaliseringsprincipens synsätt i alla delar appliceras på det faktum att 

särskolan bedrivs som en särskild skolform skulle måhända slutsatsen kunna dras att 

det svenska differentierade undervisningssystemet i sig är segregerande och endast 

bidrar till att förstärka klyftan mellan de utvecklingsstörda och normalbefolkningen. 

För att beskriva hur mycket mer komplex situationen ändå är vill jag hänvisa till 

Peder Haug (1998) som i den nordiska debatten om specialundervisning urskiljer två 

former av integrering. Det rör sig, menar Haug, å ena sidan om en form av 

segregerande integrering, där barn med särskilda behov lyfts ut ur den ordinarie 

klassen eller skolan för att ges särskild undervisning till dess att barnets brister 

kompenserats och han kan återföras till den ordinarie skolan. På så vis kan den 

ordinarie skolan fortgå att vara en plats ”där man lär sig”,18 och där tyngdpunkten 

ständigt kan ligga på en ”önskan om maximal ämnesinriktad inlärning och 

prestation”,19 medan den kompenserande specialundervisningen som anpassas till 

individuella behov utförs på separat plats. Den segregerade specialundervisningens, 

såsom den tar form i särskolan, strävan att anpassa förhållanden till individens 

speciella behov och unika förutsättningar syftar alltså till att förbättra den 

utvecklingsstördes chanser till samhällelig integrering på lika villkor som 

normalbegåvade. Enligt Haug leder den dock istället till ökad segregering av barn 

med särskilda behov. Den vilja till rättvisa och jämlikhet i skolan som uttrycks i 

styrdokumenten leder sålunda inte till allas lika mått av deltagande. Däremot kan 

sådana jämlikhetsformuleringar tolkas som en strävan efter att bibehålla skolans roll 

som enbart en utbildningsinstitution där alla elever för att passa in skall ha uppnått en 

viss förståelsenivå. Haug förklarar hur den svenska skolans organisation i stor 

utsträckning trots formell jämlikhets- och solidaritetssträvan helt är i samklang med 

en segregerande integrering av barn med särskilda behov. Han ifrågasätter skollagen, 
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då han anser att den kan sägas förespråka segregering. Då lagen fastslår att psykiskt 

utvecklingsstörda skall gå i särskola förhindrar den, menar han, de svaga eleverna från 

att umgås och integreras med vanliga elever och motsäger samtidigt Lpf 94, som 

betonar att skolan skall gestalta och förmedla alla människors lika värde samt 

solidaritet med svaga och utsatta. Haug menar att särskilda undervisningsformer som 

särskolan effektivt förhindrar samspel och gemenskap med övriga elever. 

Haug kallar den andra formen av integrering en inkluderande integrering, i vilken 

skolan väljer att låta samtliga elever vara kvar i samma undervisningsgrupp oavsett 

individuella förutsättningar. Haug har funnit att förespråkarna för denna pedagogik 

främst hänvisar till sin ”uppfattning om social rättvisa som lika rätt till deltagande 

utifrån kollektiva demokratiska värden”.20 En till demokratiskt deltagande syftande 

strävan mot en i alla avseenden inkluderande integrering skulle alltså vara det bästa 

både för samhället och för den enskilde eleven. Grunden kunde då läggas för att 

samtliga oavsett begåvning skall kunna samexistera och fungera tillsammans även i 

de vuxnas samhällsgemenskap. I samklang med denna tanketradition betonas, menar 

Haug, vikten av social träning och gemenskap mellan alla barn och ungdomar. Man 

strävar efter acceptans och förståelse för alla elevers olika behov och förutsättningar, 

och av detta följer att pedagogerna förutsätts kunna ha en universell förmåga att på 

bästa sätt undervisa var och en efter dennes begåvning. Undvikandet av särskilda 

undervisningsgrupper skulle också, såsom Haug tolkar förespråkarna för inkluderande 

integrering, avvärja faran för stigmatisering och enskilda individers upplevelse av 

skam och mindervärde. 

Det går att dra en gräns, menar Haug, mellan ”ett individuellt anpassat utbud inom 

kollektivet och ett individuellt anpassat utbud som bryter med kollektivet”21 där det 

förra representerar det inkluderande integreringsperspektivet och det senare det 

segregerande. Skillnaden mellan dessa två, menar Haug, är att man i det första fallet 

strävar efter att utveckla gemenskap, medan man i det andra vill prioritera 

”individuell vinst och nytta”.22 En konsekvens av att ständigt lyfta fram individuella 

förutsättningar är att behovet av nya kategorier och diagnoser successivt ökar vilket i 

sin tur kräver en allt högre professionalisering av specialpedagogerna som 

yrkeskategori. Yrkesgruppen ”önskar expandera genom att peka på och dokumentera 
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att det finns ett större behov av tjänster än vad det faktiskt gör”.23 Orsakerna till att det 

finns barn som på grund av sina särskilda behov inte passar in i ordinarie skolform 

identifieras vidare som uteslutande biologiska och knutna till individen istället för 

samhälleliga, vilket därmed enligt Haug, försvårar debatten om skolans organisation 

och dessutom hotar att stigmatisera och tynga de diagnostiserade eleverna för livet. 

Haug menar vidare att ”den diagnosbaserade undervisningen identifierar 

svårigheterna som individuell patologi”24 som i sin tur representerar en särskild 

människosyn vilken utgår från att vanliga mänskliga handlingar kan definieras och 

behandlas som sjukdomar. Om istället ett inkluderande synsätt tillämpades i skolan 

skulle fokus istället ligga på hur undervisningen kunde anpassas till varje elev utan att 

han exkluderas ur gemenskapen. Ett sådant närmande skulle, fortsätter Haug, kräva 

pedagogisk handling och inte alls intressera sig för att diagnostisera och kategorisera 

barnet. Den i Sverige mycket långtgående integrationsviljan som uttrycktes i Lgr 80 

hotade enligt Haug att leda till ett osynliggörande av elevens särskilda behov och 

utgjorde ett hinder för elevens utveckling då denne tvingades tävla med 

normalbegåvade. Haug betraktar segregationen i dagens svenska skolorganisation 

som en motreaktion mot detta, och hävdar att både ”lärare, den specialpedagogiska 

personalen, föräldrar och politiker har visat och visar ett varierande, men delvis starkt 

och långvarigt motstånd mot och ovilja att stödja det inkluderande alternativet, trots 

beslut och lagar”.25 Då de offentliga principerna som förordade en inkluderande 

integrering under det senaste decenniet luckrats upp i den politiska skoldebatten 

öppnar detta, menar Haug, för ett ohöljt stöd för den segregerande 

specialundervisningen.  

Haug hävdar slutligen att det krävs betydligt mer än en fysisk, eller en ”organisatorisk 

förflyttning”26 av elever in i den ordinarie skolans allmänna klassrum och övriga 

uppehållsrum för att en lyckad inkludering av elever med särskilda behov skall 

komma till stånd.  

 

3.3. Integrering för att främja normalisering samt trygghet kontra kvalificering 

Martin Molin (2004) har i sin avhandling tillämpat den av Nirje (2003) anförda 

normaliseringsprincipen på gymnasiesärskolans verksamhet för att i denna undersöka 
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de utvecklingsstörda elevernas egen upplevelse av delaktighet i skolan och i 

samhället. Molin menar att normaliseringsprincipen betonar rätten till ett liv ”som 

andra” snarare än ”bland andra”27, d.v.s. att strävan efter normalisering innebär att de 

utvecklingsstördas levnadsförhållanden skall göras så normala som möjligt i och med 

att omgivningen anpassas och görs tillgänglig för dem. Molin understryker att det inte 

är individen som skall normaliseras eller förändras utan den omgivande miljön, och 

att funktionshindrades särskilda behov inte får komma i skymundan för alla 

människors grundläggande behov. 

Molin förlänger även Haugs integreringsresonemang och knyter det till Nirjes genom 

att hävda att integrering kan ses som ett mål i sig men även som ett medel på vägen 

till normalisering.  

Särskoleleverna tillåts, noterar Molin i sin studie, äta sin skollunch samtidigt som och 

vistas i samma rastlokaler som den ordinarie skolans elever, men liksom Haug (1998) 

menar Molin att det krävs mer än en enbart fysisk integration för att inkludera 

särskoleelever i skolan. Molin påpekar dock att forskning på området visar att den 

ordinarie skolan inte är utformad så att alla passar in där, vilket enligt honom tycks 

göra inkluderande integrering till en omöjlighet.  

En annan utgångspunkt som visat sig relevant för min studie diskuteras också av 

Molin. Det gäller frågan om skolan mer utgör en omsorgsinstitution än en plats för 

utbildning. Molin kommer i sin studie fram till att de ansvariga för särskolan i stor 

grad präglas av ett trygghetsperspektiv som betonar omsorgen om eleven, och ett 

kvalificeringsperspektiv, som betonar vikten av tillräckliga kunskaper av skilda slag 

för att eleven skall klara sig i ett samhälle präglat av prestation och konkurrens. Här 

understryker Molin att strävan efter trygghet och efter en situation där skolan snarare 

ger omsorg än utbildning i själva verket kan verka segregerande. Han understryker 

dock vad hans fältstudie i gymnasiesärskolan visar: att skolan i praktiken nästan 

uteslutande utgår från trygghetsperspektivet, då de av honom intervjuade lärarna och 

elevassistenterna upprepade gånger betonar elevernas omfattande stödbehov. 

 

Nirjes och Haugs ståndpunkter samt Molins forskningsresultat utgör tillsammans den 

teoretiska grunden för min egen studie av särskolan och gymnasiesärskolan eftersom 

jag anser att de av dessa författare aktualiserade begreppen är centrala för 
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specialundervisning och för handikappfrågan som helhet. Mina informanter har 

ombetts diskutera i termer av särskolan som särskild skolform, integrering i den 

ordinarie skolan och i samhället samt elevernas framtidsutsikter på olika plan. Utifrån 

deras svar har jag dragit slutsatser dels om hur skolans vuxna definierar särskolans 

roll och betydelse för eleven, dels hur de definierar begreppen normalisering och 

integrering för utvecklingsstörda samt slutligen hur de uppskattar särskoleelevernas 

chanser att uppnå dessa tillstånd. 

 

4. Tidigare forskning 

Särskolan och gymnasiesärskolan som sådana har undersökts av flera forskare. Fokus 

har då oftast legat å ena sidan på hur eleverna trivs i skolan och huruvida de upplever 

sig som avvikande (Molin 2004, Szönyi 2005) och å andra sidan på de 

utvecklingsstördas situation på arbetsmarknaden (Larsson 2006, Rosenqvist 1988). 

 

I Molins (2004) studie (se ovan kapitel 3) vittnar somliga intervjuade lärare och 

elevassistenter om att allt färre särskoleelever kommer ut på öppna arbetsmarknaden 

efter fullgjord skolgång. Informanterna uppvisar en betydande oro för elevernas 

framtid. Det är i samband med detta som Molin utvecklar resonemangen om 

trygghetsperspektivet kontra kvalificeringsperspektivet (se ovan kapitel 3). Vidare 

vittnar informanterna enligt Molin även om hur skolans kursplaner och själva 

undervisningen utgör ett hinder för elevernas vuxenblivande, då 

undervisningsmaterial enligt dem ofta ligger på en innehållsmässigt alltför låg nivå. 

Eleverna kan även uppfatta sig överbeskyddade i skolan och uppleva att de vuxna inte 

har tilltro till deras förmåga. Lärarnas låga förväntningar gör i sin tur att elevernas 

eget självförtroende minskar, tror Molin. 

Molin upptäckte att flera lärare var mycket osäkra på om alla elever verkligen 

platsade i särskolan. Lärarna hävdade ändå å ena sidan att de flesta ungdomar inte 

tycktes fundera så mycket över varför de gick i särskolan, å andra sidan att eleverna 

ibland tydligt känner att de inte är som andra elever, och att denna insikt irriterar dem. 

Molin har även intervjuat särskoleelever och där funnit att det också inom särskolan 

bildas subgrupper där de mindre utvecklingsstörda anstränger sig för att betona 

skillnaden mellan dem och de gravare fallen. Trots att gymnasiesärskoleeleverna som 

kollektiv inhyses ifrån den ordinarie skolan åtskilda lokaler, konstaterar Molin att 

ingen betydande samhörighetskänsla råder mellan särskoleeleverna. Känslan av ’vi’ 



och ’de’ skulle alltså snarare vara befäst bland den ordinarie skolans elever och inte 

bland särskoleelever vilka istället känner irritation och skam över sin särställning. 

Lärarinformanterna i Molins studie understryker att eleverna har störst behov av att 

utveckla sina sociala färdigheter snarare än rena ämneskunskaper för att klara av 

vuxenlivet och för att de någonsin skall kunna träda i någon form av arbete. 

 

Särskoleelevers känsla av delaktighet och utanförskap har även undersökts av 

Kristina Szönyi (2005), som intresserar sig för eleverna som socialt konstruerad 

kategori. Szönyi vill med sin avhandling få svar på om den gängse bilden av 

särskoleelever som otrygga och bedrövade stämmer, och genomför därför kvalitativa 

intervjuer med och observationer av eleverna för att presentera ett, som hon kallar det, 

inifrånperspektiv. Hennes resultat visar att ”särskolan var en lösning på vissa 

delaktighetsproblem och medskapare av andra”,28 d.v.s. att tryggheten i särskolan 

fungerade som en tillflykt för de ibland retade och utstötta barnen, samtidigt som 

känslor av osäkerhet och utanförskap befästes i och med den avvikande 

skoltillhörigheten. I synnerhet gymnasiesärskoleeleverna uttrycker farhågor för ett 

alltmer hotande utanförskap inför det nära förestående vuxenlivet.  

 

En aktuell bild av utvecklingsstördas situation inom arbetsmarknadsåtgärder fås 

genom Per Olof Larssons forskning från 2006. Här beskrivs hur Handikappreformen 

som genomfördes under 1990-talet genom lagstiftning sökte förbättra 

funktionshindrades livssituation och ge dem förutsättningar att leva som andra, d.v.s. 

att uppnå en mer eller mindre fullständig integration i samhället. Reformen kom att 

kretsa kring boendesituationen och skolan, och kring de funktionshindrades 

vardagssituation i övrigt. Larssons studie, som omfattar intervjuer av både 

arbetsgivare och utvecklingsstörda arbetstagare, visar att daglig verksamhet utgör en 

relativt ineffektiv metod för den funktionshindrade att uppnå ett liv bland andra 

”normalbegåvade” och att i så motto integreras i samhället. Den känslomässiga 

upplevelsen av skillnaden mellan sysselsättning och avlönat arbete lyfts också fram 

via Larssons utvecklingsstörda informanter, liksom insikten att ett i sig monotont och 

ointressant arbete ändå kan skapa förutsättningar för och ge tillträde till normalitet och 

leda bort från det avvikande. Informanterna vittnar om hur det känns att vara 
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medveten om att aktivitetsersättningen från dagcentret inte alls är beroende av 

prestation, och om hur denna vetskap i vissa fall drar ned motivationen. Larsson 

konstaterar att de utvecklingsstörda har onödigt dålig tilltro till sin egen förmåga, men 

låter bli att spekulera i för detta bakomliggande orsaker. Studiens 

arbetsgivarinformanter ger dock tydligt uttryck för att en utvecklingsstörd, för att få 

chans till arbete, bör vara medveten om sitt handikapp och inse sina personliga 

begränsningar. Det krävs samtidigt, menar de, att arbetstagarna kan förstå och följa 

arbetsgivares instruktioner. Slutligen diskuterar Larsson vikten av de 

utvecklingsstördas sociala egenskaper och deras förmåga att knyta mänskliga 

kontakter. Nyckeln till en lyckad integration i samhället är även för den 

utvecklingsstörde en framgångsrik personlig stil, i vilken ingår orken och förståndet 

att själv söka hjälp.  

 

Jerry Rosenqvist fullföljde 1988 en undersökning om lärares och handledares bild av 

särskoleelevernas framtidsutsikter på arbetsmarknaden.29 Rosenqvist har i sin 

avhandling tydligt hållit isär vad han definierar som ”riktiga” arbeten ifrån arbeten där 

ersättningen på ett eller annat vis subventionerats av staten eller annan myndighet. 

Även Rosenqvist diskuterar normaliseringsprincipen och uttrycker skepsis i fråga om 

det endast genom ytliga attitydförändringar går att hjälpa utvecklingsstörda till 

samhällsintegrering. Han tror att ”orsakerna till segregationstendenserna torde ligga 

djupare än så”.30 Istället menar Rosenqvist att ”negativa attityder och värderingar till 

handikappade”31 snarast är ett ”uttryck för segregation i ett klassamhälle”32 i 

boendemiljö och i skola m.fl. områden. Att enbarat förändra den allmänna attityden 

genom information och upplysning räcker inte som medel för att samhällsintegrera de 

utvecklingsstörda, utan det krävs handling, menar han.  

Rosenqvist resonerar vidare om huruvida särskolan eventuellt erbjuder alltför 

teoretiska studier som inte gagnar eleverna. Han undersöker genom intervjuer av 

lärare och studievägledare de vuxnas tilltro till elevernas förmåga och frågar sig också 

i vilken utsträckning föräldrarna kan bistå när eleverna efter fullgjord skolgång söker 

                                                 
29 Då Rosenqvists text skrevs stod särskolan fortfarande under landstinget. Man hade alltså inte ännu 
samma huvudman, kommunen, som den ordinarie skolan, vilket enligt vissa senare forskare och även 
somliga av min egen studies informanter medförde en stigmatiserande ”sjukdomsstämpel” på 
särskolans elever. 
30 Rosenqvist s. 38 
31 ibid. s. 38 
32 ibid. s. 38 



sysselsättning. Mycket tyder på, framhåller Rosenqvist, att trots att skolan vill sträva 

mot en allt högre grad av integrering ökar ändå segregeringen på arbetsmarknaden 

och därigenom i samhället. 

 
 
5. Intervjusvar    

De nedan redovisade intervjuerna vill ge en bild av verksamheten i särskolan och av 

samverkan med och integrering i den ordinarie skolan. För denna senare aspekt skiljer 

jag i min redovisning på fysisk integrering och övrig form av samverkan. De 

intervjuade framför vidare sin åsikt i frågan om huruvida särskolans verksamhet 

främst präglas av en vilja till omsorg och omhändertagande av de utvecklingsstörda 

eleverna, eller av en strävan efter att ge eleverna utbildning, och i det senare fallet till 

vad utbildningen syftar. Man ger även en inblick i föräldrarnas roll och betydelse för 

elevernas skolgång.  

Intervjusvaren ger dessutom en bild av särskolans vuxnas tilltro till och förväntningar 

på eleverna och deras bedömning av elevernas framtidstro respektive framtidsutsikter. 

Särskoleelevernas möjlighet till integrering i samhälle diskuteras och i samband med 

detta även vilken form av integrering som enligt dem är önskvärd och/eller möjlig. 

Handlar det om möjligheter att leva bland andra icke-utvecklingsstörda och under 

samma förhållanden som dessa, eller är man hänvisad till en segregerad livsföring, 

ensam eller tillsammans med andra utvecklingsstörda? Då integration i samhället 

enligt normaliseringsprincipen även innefattar tillgång till stimulerande 

fritidsaktiviteter och ett rikt socialt liv har informanterna givit sin syn även på detta, 

liksom på skolans roll och påverkan härvidlag. 
 
Citerade informanter 
(US): Utredningssekreterare i en av de studerade kommunerna 
(YL): Yrkesvalslärare i en av de studerade kommunerna 
(REK): Rektor för Syréngymnasiet 
(Lär 1a, 1b, 1c) Lärare för autistiska ungdomar på specialutformat program, 
Syréngymnasiet 
(Lär 2a, 2b) Lärare för lindrigt utvecklingsstörda ungdomar på nationellt fastighets- 
och industriprogram, Riddarsporrens gymnasium (nedan även kallat Riddarsporren) 

 

 5.1. Särskolan som avvikande skolform 

Åsikterna är delade om huruvida det är bra att särskolan finns kvar som en särskild 

skolform. Yrkesvalsläraren hävdar att valet att låta sig eller sitt barn inskrivas i 



särskolan måste finnas kvar och gläds åt att regeringen nyligen, 2006-03-21, tydligt 

uttryckt sitt stöd för detta.  

Yrkesvalsläraren, Syréngymnasiets rektor och samtliga lärarinformanter förordar 

särskolans särart och fortlevnad. De framhäver alla den, enligt deras åsikt, betydande 

skillnaden i socialt beteende och pedagogiska behov mellan särskoleelever och den 

ordinarie skolans elever, samt särskoleelevernas trygghetsbehov. För att minska 

elevernas oro är det viktigt att de känner sig bekväma med personalen och 

omgivningen, och att de inte påverkas negativt eller hetsas till ett för dem destruktivt 

beteende av andra utomstående. De två lärare som undervisar lindrigt 

utvecklingsstörda elever på ett av Riddarsporrens gymnasiums nationella 

särskoleprogram betonar särskilt att dessa ungdomar ofta kämpat för att dölja sin 

utvecklingsstörning under stora delar av grundskolan. Inom gymnasiesärskolan 

slipper de den sortens dagliga kamp och kan vara sig själva.  
”Jag tycker det är bra (att särskolan är en särskild skolform), för då slipper de dölja 
sitt handikapp hela tiden, slippa anpassa sig till andra som styr dem eller vara andras 
undersåtar” (Lär 2b) 

 

Lärarna för de mer eller mindre gravt autistiska eleverna på Syréngymnasiets 

specialutformade programmet med social utbildning som inriktning poängterar vikten 

av individuell anpassning. Deras elever behöver enligt lärarna så pass mycket enskilt 

stöd att det skulle vara en omöjlighet att hjälpa dem inom den ordinarie skolan. 

Tryggheten är en förutsättning för att de skall klara skolgången. Enligt lärarna 

upplever dessa elever för det mesta inte det som stigmatiserande att gå i särskolan. I 

samtligas fall är denna särskilda skolform det enda de känner till och har erfarenhet 

av, och det enda som är lämpligt för dem.  

De tre lärarna på Syréngymnasiet uttrycker även en oro för att betydande ekonomiska 

resurser skulle dras in om särskolan försvann.  
”Jag skulle vilja säga att det är tur att särskolan finns för våra elever, för då har man 
uppmärksammat den gruppen av människor och de behöver alltså extra resurser till 
exempel. Jag menar, titta hur vi har det idag – vi är tre lärare på fyra elever, varje 
elev har varsin dator – jag menar, det kan du inte få i den vanliga skolan. Det är ju 
det här som måste till för att vi skall kunna utveckla” (Lär 1a).  

 

Även Syréngymnasiets rektor är entusiastisk för skolformerna hålls isär. Hans 

argument är främst att de svagare särskoleeleverna inte alltid lyckas kontrollera sina 

känslor, att de ofta har mångdubbla diagnoser och har svårt att umgås med 



normalbegåvade skolelever, vilket gör att de behöver undervisas i mycket små 

grupper med hög personaltäthet.  

Utredningssekreteraren skulle gärna se att begreppet särskola togs bort även om han 

också betonar nivåskillnaden mellan elever. Men han menar å sin sida att de 

pedagogiska problemen går att lösa inom ramen för den ordinarie skolan. I många fall 

uppfattar både elever och föräldrar det som negativt och stigmatiserande att bli 

klassad som särskolemässig, framhåller utredningssekreteraren och hänvisar till en 

utredning som nyligen uppdagat att särskoleelever inte gärna avslöjar för 

omgivningen att de går i särskolan, eftersom de känner sig utpekade. Att integrera 

särskolan i den ordinarie skolan skulle leda till att fler elever med särskilda behov fick 

hjälp, eftersom färre föräldrar och elever då skulle uppleva det negativa i den 

särskilda undervisningsformen och istället gärna acceptera att barnen gick i särskilda 

undervisningsgrupper inom den ordinarie grund- eller gymnasieskolan.  

Även yrkesvalsläraren, som vill bevara särskolan, kan referera till tidigare studier av 

ungdomars egen avsky vid tanken på att de stämplats som avvikande trots insikten i 

att de faktiskt, menar hon, blivit hjälpta av den särskilda undervisningsformen.  

Den oro som övriga informanter hyser för resursfördelningen delas inte av 

utredningssekreteraren, som menar att kommunerna som nu i mer än ett decennium 

har haft ansvaret för skolan borde ha lärt sig att fördela resurserna till fördel för de 

mest behövande utan att för den skull tvinga elever på olika nivåer att följa olika 

läroplaner. Han beklagar att särskolans existens befästs i och med regeringsskrivelsen 

från 2006-03-21. Han menar att det istället är grundskolans läroplan och dess 

uppnåendemål som borde förändras efter barnens olika förutsättningar. 

 

Regeringen oroar sig, i ovan nämnda regeringsskrivelse, för ökningen av antalet 

inskrivna elever i särskolan. Jag finner visst stöd för denna oro hos yrkesvalsläraren 

medan övriga informanter inte tycks se detta som ett problem. Däremot uttrycker flera 

intervjuade att det finns skäl att vara uppmärksam på det motsatta förhållandet, 

nämligen det faktum att alla enligt expertisen särskolemässiga elever inte är inskrivna 

i särskolan och därför inte får den hjälp de behöver.  

Rektorn pekar på den sorgeprocess som framför allt föräldrar genomgår i och med att 

de långsamt inser att deras barn har ett psykiskt handikapp och enligt lärarna på 

Syréngymnasiet  



kan även eleverna känna en sådan sorg. Dylika känslor av sorg liksom skam och 

förnekelse uppger flera av informanterna vara en vanlig orsak till att det ofta dröjer 

långt upp i åldern innan vissa barn med särskilda barn skrivs in i särskolan. Att skjuta 

upp inskrivningen för en elev som enligt gängse tester och övriga tecken är 

särskolemässig innebär enligt flera av mina informanter omfattande problem. Både 

utredningssekreteraren och yrkesvalsläraren hävdar att det kan innebära en svår 

identitetskris att alltför sent konfronteras med insikten att vara utvecklingsstörd och i 

behov av specialundervisning ihop med andra utvecklingsstörda. Även lärarna på 

Riddarsporrens gymnasium beklagar att det ibland händer att den egentlige 

särskolemässiga elevens kunskapsutveckling genom fördröjd inskrivning ideligen 

skjuts upp: 
”de som har svårast, psykiskt, det är de här som skulle ha haft en tidigare diagnos, 
men som skall få en käftsmäll mellan åttan och nian eller mellan nian och gymnasiet! 
” (Lär 2a) 

 

Informanterna anser samtliga att om alla parter istället inser att det är bäst för barnet 

att tidigt, absolut helst före tonåren skrivas in i särskolan, kan eleverna bygga upp en 

stabil identitet och acceptera sig själv och sin utvecklingsstörning utan skamkänslor.  

Yrkesvalsläraren hävdar att det ibland är föräldrar eller elever som är orsak till 

fördröjningen, mena att ibland även lärare ser mellan fingrarna då de premierar 

skötsamma, fogliga elever som tyst arbetar på men som egentligen inte uppnår målen 

i den ordinarie skolan. 

 
5.2. Samverkan med och integration i den ordinarie skolan  

Som tidigare nämnts kan särskolans integration i den ordinarie skolan och samverkan 

mellan skolformerna delas upp i å ena sidan rent fysisk integration, vilket konkret 

innebär att samtliga elever vistas i samma lokaler, och å andra sidan ett mer 

övergripande samarbete beträffande personalinsatser och undervisning.  

Skammen över handikappet och kampen för att dölja det anger flera av informanterna 

också som förklaring till den trygghet som eleverna känner då den fysiska 

integreringen av särskolan inte blir så långtgående. Så inryms till exempel det 

undersökta utbildningsprogrammet på Riddarsporrens gymnasium och skolans övriga 

gymnasiesärskola i ett från den ordinarie gymnasieskolan fristående annex. Enligt 

lärarna innebär denna isolering en viktig trygghet för eleverna, trots att de båda är 

fullt medvetna om att det egentligen strider mot politiska strävanden:  



”Jag tror inte att det skulle vara samma grundtrygghet om vi skulle... ja, det kanske 
är en hypotes, det kanske är en konstig inställning, men jag tror att det skulle vara 
svårare att få elever hit om... om huset skulle vara större där (han pekar mot den 
ordinarie skolans byggnad) Att man integrerade allting där. /.../Tanken är väl att man 
skall integrera till hundra procent. Och det kan vara på både gott och ont” (Lär 2a).  

 

Den ene läraren nämner att träningsskolan för elever med svårare handikapp drivs i en 

separat paviljong och således inte heller är fysiskt integrerad i den ordinarie skolan. 

Det samröre som gymnasiesärskoleeleverna ändå har med övriga elever på denna 

skola innebär att de alla äter samtidigt och vid valfritt bord i matsalen, samt att de är 

inbjudna till skolråds- och elvrådsmöten där några av klassens elever brukar närvara. 

Särskoleeleverna medverkar därtill vid skolans gemensamma friluftsdagar. Det 

sistnämnda orsakar dock stor vånda för somliga elever, som in i det sista försöker 

hoppa över friluftsdagarna för att slippa avslöja sina svagheter för övriga elever.  

Att separerade lokaler är av godo för eleverna tycker också lärarna på 

Syréngymnasiet, som förklarar att deras autistiska elever inte har någon kontakt med 

skolans övriga elever, just med anledning av de förras bristande förmåga att umgås 

med jämnåriga. Inte heller på denna gymnasieskola är särskolan integrerad i fysisk 

mening, då särskolans lokaler inryms i en egen korridor på skolans bottenvåning. Att 

den överhuvudtaget finns i samma byggnad har sina praktiska orsaker, men visar sig 

också vara ett försiktigt försök till integrering och till att vänja eleverna vid andra 

jämnåriga, trots att detta innebär svårigheter. Återigen betonar lärarna att elevernas 

trygghet måste sättas främst, och de förklarar att då vuxenkontakter år lättare att 

hantera sker den enda egentliga formen av samröre med den övriga skolan i samband 

med att vissa elever för praktik i skolköket eller bland städpersonalen. Även denna typ 

av integrering är dock mycket blygsam, och särskolelärarna uttrycker en försiktig 

önskan att det gick att utveckla, främst genom att personalen bytte erfarenheter med 

varandra. 

Rektor intar samma avvaktande inställning till samverkan mellan skolformerna. Det 

är positivt, menar han, att särskoleeleverna får äta lunch samtidigt och i samma matsal 

som övriga elever och fortsätter att det teoretiskt sett skulle gå att mötas även under 



andra former. Samtidigt hävdar han att elevgrupperna knappast kan sägas ha något 

utbyte av varandra. 
”De är så pass udda eller ovanliga, så de vanliga eleverna eller hur man skall säga, de 
friska eleverna, de som inte har den här utvecklingsstörningen, de kan inte få utbyte 
av det här umgänget så” (REK). 

 

Särskoleeleverna är ibland utåtagerande och har svårt att kontrollera sina reaktioner 

vilket försvårar umgänget med andra ytterligare, hävdar rektorn, som ändå tillägger 

att det är viktigt att de strakare särskoleeleverna får göra praktik och hjälpa till med 

småsysslor i den ordinarie skolan. Både de och övriga elever kan dra fördel av att 

vänja sig vid varandra. Rektorn menar också att det är bra att särskolelärarna själva 

har bra uppsikt över och tar ansvar för sina elevgrupper. Han uppskattar att de 

självständigt sköter föräldrakontakten, tar emot nya elever och ordnar praktik. Han 

uttrycker beundran och förtroende för den i hans mening mycket kompetenta 

särskolepersonalen vilken, förklarar rektorn, på egen hand gör upp arbetsscheman och 

ordnar med all undervisning och övrig organisation. Själv lägger han sig i särskolans 

verksamhet endast i frågor som rör lokalplanering och formella ärenden som 

nyrekrytering av personal och lönesättning. Han närvarar även som ordförande vid 

formella elevkonferenser.  

 

En enligt hans mening lyckad form av fysisk integrering ger utredningssekreteraren 

exempel på. På en skola i den kommun där han arbetar valde den enligt honom mest 

kompetenta läraren på en gymnasieskolas hotell- och restaurangprogram att även 

undervisa gymnasiesärskoleelever, vilket förde det goda med sig att dessa även fick 

tillgång till det ordinarie gymnasiets riktiga, ”stora” kök. Det är, förklarar 

utredningssekreteraren, ett mycket ovanligt privilegium. Det är annars främst på 

personalnivå som samröre mellan skolformerna överhuvudtaget existerar, vid 

tillfällen då man kan dra nytta av erfaren och invand personal som är villig att 

undervisa även i särskolan. Fysisk integration sker också, berättar 

utredningssekreteraren, då särskoleelever serverar tillsammans med det ordinarie 

gymnasiets hotell- och restaurangelever.  

Yrkesvalsläraren lovordar systemet på den skola där hon är mest verksam, där rektorn 

för det ordinarie IV-programmet även är rektor för gymnasiesärskolan. En sådan 

organisation ser hon som en väg till inkludering vilken medför stora vinster i form av 



individuella anpassningar för särskoleelever som får chans att läsa vissa ämnen på det 

ordinarie gymnasiets IV-program.  

Samverkan mellan skolformerna är något eftersträvansvärt menar yrkesvalsläraren 

som önskar att, alltmedan särskolans särställning bevaras, de båda skolformerna 

kunde samordna undervisning och dra nytta av varandra. Hon menar dock att 

initiativet måste komma från den ordinarie skolans värld, från dess lärare och 

skolledare.  
”Vanliga skolan måste säga... de måste bjuda in särskolan. Vi kan inte komma och 
säga ’vi måste komma in’, utan man måste skapa en sådan miljö, där vi på något sätt 
finns med i tänket” (YL).  

 

Hon hänvisar till att särskolan tills en bit in på 90-talet hade en egen huvudman, 

landstinget, och att de lärare som då fanns var utbildade just för att undervisa enbart 

särskoleelever. Dessa speciallärare var inte alls inriktade på att arbeta med vanliga 

klasser i den ordinarie skolan, och detsamma gällde omvänt för den ordinarie skolans 

personal. Yrkesvalsläraren menar att man måste utbyta erfarenheter med varandra och 

hon ger utryck för förhoppningen att samarbetet nu, med det generationsskifte bland 

lärare som står för dörren, kommer att underlättas. De nyutbildade lärarna kommer, 

hoppas hon, att vilja undervisa både i särskola och i vanlig grundskola.  

Då det i övrigt gäller samverkan mellan skolformerna är yrkesläraren, liksom lärarna, 

av den åsikten att det inte alltid är av godo att sträva efter fysisk integrering. Hon 

exemplifierar med de särskoleelever som följer de nationella programmen, och vilkas 

klassrum ligger intill den ordinarie skolans IV-program. Mellan eleverna på dessa 

program är skillnaden i begåvning så ytterst liten att särskoleeleverna gärna umgås 

med och imiterar IV-programmets elevers ibland icke önskvärda beteende varför 

skolk och sociala problem ökar i särskolegruppen.  

Däremot ser hon inga större problem med att även gymnasiesärskolans IV-program 

ligger i samma lokaler, eftersom eleverna där har en allvarligare utvecklingsstörning 

som förhindrar dem att ta intryck av eller konkurrera med elever på den ordinarie 

gymnasieskolans IV-program.  

 

5.3. Föräldrarnas roll 

Utredningssekreteraren förklarar att han, efter att skolan bedömt att eleven är 

särskolemässig, måste förhålla sig neutral och inte särskilt uppmana föräldern att söka 

till särskolan, även om skolorna ibland ber honom göra just detta. Han skall, förklarar 



han, endast framhålla deras rätt till särskoleundervisning. Sedan har föräldrarna det 

slutgiltiga avgörandet i sin hand. 

För att den mest lämpliga formen av utbildning skall säkerställas avgör emellertid 

expertisen om eleven skall gå grundsärskola eller träningsskola respektive utser 

lämpligt gymnasieprogram. Det är avgörande, menar yrkesvalsläraren, att föräldrarna 

ser realistiskt på situationen och valet av utbildning samt att de är tillfreds med valet 

av skola. Hon får här medhåll av utredningssekreteraren, som hävdar att föräldrarnas 

positiva inställning till särskolan påverkar elevens egen upplevelse av densamma, och 

vice versa. Utredningssekreteraren strävar efter att noga informera föräldrarna om 

särskolans verksamhet och i synnerhet om barnets framtidsutsikter i det fall man 

väljer särskolan. Han möter vid dessa informationsmöten tveksamma och ibland 

chockade föräldrar, som dittills kanske inte insett att särskolan inte kvalificerar för 

vidare akademisk utbildning.  

Lärarna för de autistiska ungdomarna på Syréngymnasiets specialutformade program 

berättar att det i enstaka fall händer att föräldrar önskar mer av teoretiska studier och 

läxor. Men då detta utbildningsprogram mest syftar till att stärka de sociala 

färdigheterna och skänka eleverna användbara strategier för att lösa vardagliga 

situationer, försöker lärarna påverka föräldrarna att inse vikten av social träning. 

Samsyn mellan hem och skola är viktigt, förklarar lärarna, liksom att skolan gör de 

ibland överbeskyddande föräldrarna uppmärksamma på att barnet håller på att bli en 

tonåring och därför behöver uppmuntran i sitt begynnande vuxenblivande.  

Här har lärarna stöd av sin rektor, som uppskattar samarbetsvilliga föräldrar vilka till 

fullo stöder skolans verksamhet, samt av lärarna på Riddarsporrens nationella 

fastighets- och industriprogram.  

 

5.4.  Skolans och undervisningens roll  

Till samtliga informanter har frågan ställts om skolan främst bör erbjuda omsorg eller 

utbildning och vilken typ av kunskap som bör prioriteras för 

gymnasiesärskoleeleverna.  

 

Utredningssekreteraren menar att det handlar om att skapa så självständiga individer 

som möjligt och tillägger att alltmedan omsorgen följer med av sig själv har 

utbildningen i det långa perspektivet som mål att öka elevernas chans till arbete eller 

arbetsliknande sysselsättning. Sociala färdigheter är då betydligt viktigare än 



praktiska eller teoretiska kunskaper menar han, och hävdar att även arbetsgivare i 

allmänhet värderar social kompetens högst. Vidare gläds han över att många skolor 

väljer att prioritera ämnen som livskunskap, där eleverna övar sociala färdigheter.  

Under årens lopp har omsorgen tagit ganska stor plats i särskolans verksamhet, menar 

yrkesvalsläraren och förklarar det med att många föräldrar har svårt att ta väl hand om 

sina barn, då de också själva är utvecklingsstörda. Skolan tvingas då utgöra ett stöd 

för dessa familjer, som, inflikar hon, också har vant sig vid att bli omhändertagna och 

hjälpta i alla tänkbara lägen. Men hon anser ändå att särskoleverksamheten på senare 

år tagit en vändning mot det bättre och att det nu bedrivs utbildning i allt större 

utsträckning. Den kontinuerliga genomgången av varje elevs individuella 

utvecklingsplan framhåller hon som ett tecken på att skolan nuförtiden bedrivs på ett 

mer professionellt vis. Också yrkesvalsläraren har förstått att arbetsgivarna värderar 

teoretiska kunskaper mindre än andra typer av färdigheter.  

Hon menar att då föräldrarna inför gymnasiet förskräcks över att de teoretiska 

studierna får så litet utrymme, lugnar hon dem med att betona att dessa ligger naturligt 

inbäddade i den praktiska och sociala träningen. 

Rektorn beskriver hur han ser framför sig en skala mellan de två ytterligheterna 

’omsorg’ och ’utbildning’, och hur det ordinarie gymnasiet befinner sig nära 

’utbildning’, medan särskolan ligger någonstans i mitten.:  
” Däremot kan den inte ligga enbart på omsorg. Det får inte ligga i den änden helt 
och hållet, för då är inte eleven på rätt ställe, om inte vi kan ha någon 
undervisningssituation med eleven. Då är inte vi rätt instans för den eleven, så att 
säga” (REK). 

 

Rektorn tillägger att han förordar träning i att utföra vardagliga sysslor såsom att klara 

ditt boende, att sköta hushållet och utöva fritidsaktiviteter framför teoretisk kunskap. 

De båda lärargrupperna är även de av den åsikten att de i sina undervisningsgrupper 

bedriver utbildning, inte främst omsorg. Det faller sig dock naturligt att utbildningen 

ser väldigt olika ut på de två olika programmen. På Syréngymnasiets 

specialutformade program för autistiska ungdomar ligger tyngdpunkten som sagt på 

social träning, då de tre lärarna i denna grupp är ense om att de sociala färdigheterna 

är absolut viktigast för deras elever.  
”Jag tänker utbildning, de är här för att lära sig att komma ut i det verkliga livet. /.../ 
att lära sig att bli tonåring, bli ungdom, och sedan ta steget ut i vuxenvärlden. /.../ hur 
gör jag när jag skall laga mat, när jag skall tvätta (Lär 1b). ...att de blir så 
självständiga som det är möjligt. Det är liksom målet som vi har satt upp för 
verksamheten” (Lär 1a).  

 



  
För att hjälpa eleverna hitta strategier för vardagen disponerar skolan en s.k. 

träningslägenhet dit eleverna får komma i sällskap med lärarna för att träna på att bo 

och klara hushållet. Vad anbelangar teoretiska och praktiska kunskaper erhåller 

eleverna sådana delvis genom läroböcker och datorer, men de lärs till största delen in 

via den sociala träningen, vilket också innebär att lärarna inte värdesätter stora 

mängder läxor för sakens egen skull. Lärartrion understryker upprepade gånger att de 

har ett klart syfte med all verksamhet samt att alla färdigheter måste repeteras om och 

om igen för att kunskapen skall sjunka in. Kärnan i all undervisning är att eleven 

förstår det som skolan förmedlar, förtydligar lärarna och exemplifierar med den 

dagliga träningen i att begripa nyanser i språket och hantera mängd, ordnings- eller 

storleksbegrepp. Att öva mänsklig kommunikation är också grundläggande, och 

undervisningen sker därför ofta ute i samhället, på café eller annan allmän plats. 

Liksom utredningssekreteraren menar dessa lärare att omsorgen följer med av sig 

själv. 
”därför att de här eleverna har, ja ibland också en spräcklig bakgrund i familjen /.../ 
man får vara förälder ibland /.../ och vi får ju vara psykologer, terapeuter, 
skolsköterskor, socionomer” (Lär 1a). 

 

De elever som går Riddarsporrens nationella program och som endast är lindrigt 

utvecklingsstörda behöver även de träna sina sociala förmågor, enligt lärarna. Deras 

utbildning ser för den oinsatte mest ut att innebära praktisk tillverkning och reparation 

av föremål av olika slag, men lärarna menar att det är mer än så.  
”Det blir ju allting vi tränar på. De behöver ha det praktiska, träna på en viss teknik, 
träna på hur man gör, få upp en viss teknik i allting, motoriken… Det sociala, lära 
sig umgås med folk, att man inte drar sig undan, att man finns där, man står för vad 
man gör. Och teorin måste ju ingå i det här också. Måste man ha, skall man klara ett 
traktorkort måste man ju ha teorin. Så behöver man ju kunna räkna lite och så. Så 
allting ingår ju in en stor helhet, om man säger” (Lär 2b).  
 

De teoretiska ämnena läses också, om än väldigt lite, förklarar lärarna som betonar att 

dessa verkligen skänker nödvändig kunskap och behövs både som en del i den 

praktiska tillverkningen som eleverna lär sig här och i det sociala umgängeslivet. 

Även dessa lärare anser att det går att hitta en anknytning mellan programmets 

praktiska delar – industriell tillverkning och fastighetsskötsel – och teoretiska ämnen. 

De säger uttryckligen att de sysslar med utbildning av sina elever.  

”Jag tycker att det är resursslöseri om man tänker bara att det är en omsorg!” (Lär 
2a) 

 



5.5. Framtidutsikter och integrering  

I detta stycke undersöks vad det för de utvecklingsstörda innebär att leva ´ett normalt 

liv´ och att vara integrerad i samhället för särskolans elever, samt hur de intervjuade 

värderar elevernas framtidsdrömmar respektive framtidsutsikter.  

 

Den lärartrio som undervisar de autistiska ungdomarna menar att somliga elever inte 

reflekterar så mycket över framtiden, medan andra gör upp alltför orealistiska planer, 

vilka lärarna då bemödar sig om att tona ned. De tillstår att det knappast är fruktbart 

att uppmuntra eleverna till sådant som de inte kan uppnå. Istället är det nödvändigt att 

ta ned dem på jorden och förhindra alltför långtgående fantasier, förklarar lärarna som 

strävar efter att med regelbundna samtal ge eleverna insikt i sitt funktionshinder och 

därigenom i sina begränsningar. 
”För de är ju inte hjälpta av att vi säger ’jo men, det skall nog ordna sig, det blir nog 
bra’ (Lär 1a). ”Man lindar in det... och då blir det så fel” (Lär 1b). ”Till slut kan det 
vara att de själva inser det, ’oh, jag klarar inte det här, och då kan det bli som en 
chock för dem! De kanske går ner i någon djup depression eller sådant där. Så det är 
lika bra vi börjar jobba med det på en gång att ’det här kommer ni klara av, det här är 
rimligt för dig’” (Lär 1c). 

 

Flertalet elever i gruppen kommer rimligen inte att får arbete då den typ av 

okomplicerat, relativt monotont arbete som de är kapabla att utföra är mycket svårt att 

finna i dagsläget, berättar lärarna. Troligen hamnar de istället inom åtgärden daglig 

verksamhet 33 där man, menar lärarna, bör ha tur för att få omges av kunnig och 

kompetent personal. 

En av lärarna tror att medvetenheten om att man uppbär bidrag och inte en ”riktig” 

lön kan finnas även hos deras autistiska elever, och menar att det alltså finns en 

baksida i att inse sina begränsningar och sitt handikapp. Vetskapen att inte bidra till 

samhällsuppbyggnaden medför hos somliga sorg och en känsla av mindervärde 

ovärdighet, menar en av lärarna. Han önskar åter den typ av tillrättalagda men ändå 

reella arbetstillfällen som det gamla Samhall tidigare erbjöd utvecklingsstörda 

förändrats. Denne lärare får medhåll av sin kollega som själv berättar att han haft 

kontakt med arbetstagare inom daglig verksamhet vilka visat förakt och oförståelse 

för att de där måste utföra i deras tycke meningslösa arbetsuppgifter mot ett 

                                                 
33 För de funktionshindrade som inte når en plats i arbetslivet eller i arbetsmarknadsåtgärd finns 
möjligheten att knytas till ett dagcenter och antingen på centret eller på en arbetsplats utföra arbete mot 
bidrag. Daglig verksamhet, som det kallas, är en i LSS, Lagen (1993: 387) om stöd och service för 
funktionshindrade, lagstadgad rättighet. 



ekonomiskt bidrag som de skulle få även om de gick hemma. Den förste avrundar 

med att återge sin pessimistiska inställning till elevernas framtid: 
”Annars tycker jag det är dystert på det viset att vissa av våra elever är så medvetna 
om den här situationen så jag är rädd att de kan hamna i depression. Bli besvikna på 
samhället” (Lär 1a).  

 

Rektorn framhåller även han vikten av att eleverna inser sina begränsningar och han 

förklarar att de svagaste särskoleeleverna alltid kommer att vara beroende av andra 

människor. De kommer, menar han, att behöva genomföra all sorts verksamhet under 

organiserade former och med fast ledning, medan andra eventuellt kommer att bli mer 

självständiga, d.v.s. klara att sköta hushållet och i undantagsfall även ha ett 

praktikjobb.  

De två lärarna på Riddarsporrens nationella program bearbetar också sin elevgrupp 

för att få ungdomarna att inse sina respektive svaga punkter.  Målet är att förmå dem 

tycka om sig själva ändå, trots att de inte platsar i den ordinarie skolan, och att 

acceptera att gymnasiesärskolan kan erbjuda dem den bästa hjälpen. De två lärarna 

menar att integration och livskvalitet för deras elever innebär att de helst har någon 

form av arbete att gå till samt  
”har ett ställe där de kan bo, kanske ha en familj då, och ha en lägenhet. Laga sina 
egna köttbullar och spaghetti” (Lär 2a). [att få] ”några att umgås med, några att prata 
med /.../läsa tidningen tillsammans med” (Lär 2b).  

 

De möjligheter till arbete som det här på Riddarsporrens fastighets- och 

industriprogram talas om är betydligt större än de som står till buds för de autistiska 

eleverna på Syréngymnasiet. Även på det förra spänner gruppen över ett ganska brett 

begåvningsfält, men lärarna menar ändå att merparten av ungdomarna ofta är mycket 

ivriga att komma ut i arbetslivet på ett eller annat sätt och tjäna egna pengar, och visar 

entusiasm över deras chanser: 
” För de här eleverna har väldigt mycket, skulle kunna bidra till väldigt mycket inom 
den kommunala verksamheten. Även den privata, i kommunen alltså /.../ Om jag var 
arbetsgivare, det är beroende på vilka arbetsuppgifter det är givetvis, men om det 
fanns arbetsuppgifter som passade den här typen av ungdomar, så skulle jag hellre 
anställa den här typen av ungdomar än andra. För de är plikttrogna, de är aldrig 
borta, de gör sitt jobb”(Lär 2a).  

 

Somliga elever har redan funnit en vettig och ändamålsenlig sysselsättning inom 

daglig verksamhet där arbetet utförs ute på en arbetsplats, medan andra har siktet 

inställt på den öppna arbetsmarknaden, kanske på privat verkstad eller liknande. 

Chanserna är enligt lärarna goda för eleverna att via praktik eller 



lönebidragsanställning och i enstaka fall helt utan samhällsinsatser nå ett ”riktigt” 

osubventionerat arbete. Det gäller att få arbetsgivarna att med egna ögon se att dessa 

ungdomar är dugliga och arbetsamma så att de blir villiga att anställa. Att få in en fot 

på arbetsmarknaden är dels oerhört stärkande för eleven som därigenom blir mer 

självständig. Dels förbättrar det faktum att särskolans elever får anställning 

allmänhetens och arbetsgivares inställning till utvecklingsstörda. Att några lyckas är 

även till hjälp för andra med funktionshinder. Redan nu spelar den aktuella 

elevgruppen en icke obetydlig roll i närsamhället, en resurs som borde gå att utveckla 

ytterligare, hävdar lärarna. 

Även yrkesvalsläraren poängterar skillnaden i framtidsutsikter mellan elever på olika 

nivåer och tillägger att det för nästan samtliga särskoleelever krävs någon form av 

stöd från samhället. Hon för regelbundna samtal med eleverna för att inge dem 

rimliga förväntningar och förhoppningar och för att själv kunna hjälpa dem tillrätta. 

Hennes mål är att förmå eleverna inse sina begränsningar, men också att få dem att 

nyttja sin inneboende kapacitet och inte lida av sitt handikapp. Det kan tänkas, menar 

hon, att de starkaste särskoleeleverna lyckas få praktikjobb eller 

lönebidragsanställning efter skolan och ett par gånger har det ovanliga inträffat att 

arbetsgivare själva erbjudit sig att anställa utan subventioner. Yrkesvalsläraren menar 

också att trots att man kanske inte får ett arbete på den öppna marknaden utan 

hänvisas till daglig verksamhet tillsammans med andra utvecklingsstörda, innebär inte 

detta automatiskt någon katastrof utan leder åtminstone till att individens så viktiga 

sociala nätverk utvecklas. 

 

I en fungerande vardag bör även ingå en vettig och upplevelserik fritid, menar 

samtliga tillfrågade. Då eleverna lätt isolerar sig behöver de vägledning i stimulerande 

fritidssysselsättningar, och för eleverna på Syréngymnasiet har man därför i 

anslutning till klassrummen ställt upp pingis- och biljardbord, samt ser till att 

ungdomarna får pröva olika idrotter och friluftsaktiviteter. Genom stöd och 

uppmuntran att envist prova samma saker om och om igen lyckas man ibland förmå 

vissa av dem att börja aktivera sig på sin lediga tid. Det är enligt lärarna inte helt lätt 

för föräldrar att hitta en lämplig hobby för sina utvecklingsstörda barn, och då spelar 

skolan en betydande roll. Detsamma gäller eleverna på Riddarsporren, där lärarna ofta 

och gärna reser iväg med elevgruppen på utflykt för att tälta och leva friluftsliv.  



Stimulerande umgänge handlar i hög grad om att trivas tillsammans med likasinnade, 

menar yrkesvalsläraren som är tveksam till om utvecklingsstörda har något större 

utbyte med normalbegåvade och vice versa. Hennes erfarenhet är att båda grupperna 

helst lockas av fritidsysselsättningar där övriga deltagare befinner sig på ungefär 

samma begåvningsnivå. Det hindrar givetvis inte, fortsätter hon, att både 

utvecklingsstörda och icke-utvecklingsstörda kan gå ut på krogen eller roa sig på 

allmän plats. Men hon tror att de utvecklingsstörda då helst går ut i sällskap av andra 

utvecklingsstörda, och att det därför är bra om lokalsamhället anordnar 

fritidsaktiviteter som riktar sig just till dem.  

 

5.6. Sociala relationer  

Enligt rektorn skiljer sig inte särskoleelevers drömmar i fråga om relationer och 

kärlek nämnbart från andra ungdomars, utan kretsar även de kring att hitta en partner 

att tycka om.  

De båda lärargrupperna betonar båda vikten av att träna eleverna att umgås och inte 

dra sig undan andra människor, då det också utgör ett viktigt led i 

samhällsintegrationen, menar de. Det gäller att visa eleverna hur man tar kontakt med 

andra, och hur man upprätthåller kontakten genom att ta initiativ till att träffas, hitta 

gemensamma samtalsämnen och våga tala inför andra än de redan bekanta. 

Syréngymnasiets autistiska elever får denna träning både i klassrummet, i samtal med 

lärarna, och i och med praktiska övningar på promenader och aktiviteter ute i 

samhället. Undersökningens andra elevgrupp har livskunskap på schemat och under 

dessa lektioner diskuteras relationer och socialt beteende. 
”Relationer är jätteviktigt för dem. Det tycker jag. /.../ Det är viktigt för dem att 
träffa tjejer, och se att det kanske inte är så olika. /.../ visst är det en del som vill bilda 
familj, och flytta hemifrån och sådär” (Lär 2a).  

 

För den elevgrupp där samtliga har autism och sociala handikapp i olika hög grad 

handlar undervisningen en hel del om relationer. Eleverna frågar ibland om deras 

möjligheter att bilda familj, vilket lärarna givetvis inte alltid kan ge svar på, men som 

de gärna samtalar om: 
”De undrar då, ’kommer jag att skaffa någon tjej?’” (Lär 1a). ”vi pratar ju ändå om 
det, vi har ju sex- och samlevnad [-skunskap]” (Lär 1c). ”Jo, man måste ju göra det 
så att de är förberedda, om det skulle hända. Men det här med familj, där pratar jag 
väldigt mycket om att man har svårt att klara av en familj, därför att man har de 
svårigheter man har. Men man kan ju ändå ha en tjej, någon att tycka om” (Lär 1a).  

 



Yrkesvalsläraren anser också att eleverna visst kan bilda par och bo tillsammans med 

en partner, men hon hänvisar till att allmän statistik påvisar att särskoleelever överlag 

får väldigt få barn. Hon funderar själv över vad detta beror på:  
”Är det för att vi håller på så himla mycket och pratar om vad det krävs för att bilda 
familj och ha barn? /.../ Vi pratar ju mycket om det i skolan, och vad krävs och hur 
skall jag kunna ta hand om ett barn och.... /.../ Man tror ju att ’Ååå, hur skall det gå?’ 
Man blåser upp, va. Men rent statistiskt är det så. Och det är intressant tycker jag – 
varför?” (YL) 

 
 
 
6. Analys och diskussion 

I kapitel 3 klargjorde jag att min analys skulle utgå från normaliseringsbegreppet 

(Nirje 2003) tillika från de varandra motstående men ändå sammanflätade begreppen 

segregerande integrering respektive inkluderande integrering (Haug 1998), samt 

slutligen från begreppen trygghetsperspektivet och kvalificeringsperspektivet (Molin 

2004). I det följande får samtliga dessa begrepp tjäna som verktyg då intervjusvaren 

analyseras för att besvara de i kapitel 1.1 preciserade frågeställningarna för min 

forskningsuppgift.  

 

6.1.  Särskolans fortlevnad som separat skolform  

Att låta den utvecklingsstörde eleven vara samman med andra men ändå få den hjälp 

han behöver och har rätt att kräva och med Haugs ord vara inkluderat integrerad 

skulle medföra att särskolan helt uppgick i den ordinarie skolan. Man skulle då där, 

med de medel som då skulle stå till buds, urskilja och hjälpa de utvecklingsstörda 

efter bästa förmåga. En osannolik utveckling, menar de flesta av denna studies 

informanter, och bygger sin ståndpunkt på en rad olika faktorer. Man bör för det 

första vara medveten om, menar de, att dagens särskolebarn är beroende av betydligt 

större ekonomiska resurser än elever i ordinarie skolundervisning. Dagens politiker är 

måna om att inte framstå som handikappfientliga och avsätter sålunda en omfattande 

del av budgeten för att säkra särskolans materiella kvalitet. De intervjuade som är 

kritiska till särskolans avskaffande befarar att dessa resurser skulle gå om intet vid en 

sammanslagning av skolformerna. Vidare framför de att särskolans elever är i behov 

av trygghet och åtskildhet för att överhuvudtaget klara av att gå i skolan. Det sociala 

handikapp som många av dem lider av förhindrar dem att vistas i större, mer anonyma 

folksamlingar. Att då gå i vanlig klass skulle dels medföra för dem kraftiga psykiska 

men, dels osynliggöra de utvecklingsstörda och deras individuella behov och 



svårigheter. Yrkesvalsläraren som är bland dem som vill bevara särskolan, önskar 

visserligen betydligt större samverkan mellan undervisande lärare i särskolan och i 

ordinarie skola, men vill inte därför i övrigt se en i alla avseenden inkluderad särskola. 

Tvärtom anser hon att de utvecklingsstörda definitivt inte skulle klara av 

uppnåendemålen i den ordinarie skolan och att eleverna i den senare är alltför starka 

för att undervisas på en för särskoleelever lämplig nivå. Utredningssekreteraren å sin 

sida uttrycker klart att han önskar se att begreppet särskola avlägsnas från dagens 

skolväsende. Resursfrågan utgör i hans ögon inget reellt problem, då han menar att 

kommunerna sedan de 1994 tog över huvudmannaskapet från staten klarar att hantera 

skolan och därför bör ha kompetens att även klara av resursfördelningen mellan starka 

och svaga elevgrupper. 

 

6.2. Att närma särskolan till den ordinarie skolan 

Yrkesvalsläraren, samtliga lärare och rektorn är även kritiska till alltför långtgående 

fysisk integrering av särskoleelever i den ordinarie skolan och ytterligare kontakter 

med övriga elever. Här hävdar rektorn att elevgrupperna inte har något utbyte av 

varandra, medan de övriga hänvisar till elevernas värnlöshet mot ordinarie skolelevers 

negativa inflytande. Vi kan alltså dra slutsatsen att dessa informanter förespråkar en 

form av segregerande integrering på grundval av att de, i lärarnas och 

yrkesvalslärarens fall utgår från trygghetsperspektivet, medan rektorn som förespråkar 

samma sak gör så snarare av omtanke om den ordinarie skolans kvalitet och dess 

ställning som utbildningsinstitution. 

Endast utredningssekreteraren kan sägas vilja verka för inkluderande segregering, 

vilket skulle innebära att de utvecklingsstörda eleverna undervisades om inte i samma 

klassrum, så åtminstone nära, av samma lärare och efter samma läroplan som övriga 

elever. Fysisk integrering är mestadels av godo, menar han och hänvisar till den vinst 

för samtliga inblandade och även för samhället som helhet som medföljer om de 

utvecklingsstörda vistas bland andra människor, syns och ”tar plats”. Jag vill hävda att 

utredningssekreteraren utgår från kvalificeringsperspektivet i alla aspekter av 

särskolan, då han inte endast menar att särskoleelever bör utbildas till största möjliga 

självständighet och att de mycket väl kan utgör en samhällelig resurs om de ges de 

rätta möjligheterna, utan även lägger in ett visst mått av konkurrens i synen på 

undervisning. Om särskoleelever, som han skulle önska, följde samma läroplan som 



övriga elever skulle risken minska att de själva och omgivningen nedvärderade deras 

kapacitet och framtidsmöjligheter.  

 

6.3.  Särskolans roll och kunskapsförmedling 

Den nödvändiga omsorgen om eleverna följer av sig själv, menar 

utredningssekreteraren och förhåller sig därmed pragmatiskt till frågan om de 

utvecklingsstördas omvårdnadsbehov. Övriga informanter är även de av åsikten att 

skolan erbjuder utbildning snarare än enbart omsorg om särskoleeleverna. Men bland 

dem är det av naturliga skäl endast lärarna för de lindrigt utvecklingsstörda eleverna 

på Riddarsporrens gymnasium som kan sägas anamma kvalificeringsperspektivet där 

man med kvalificering – man betonar att just denna utbildning ger både social, 

praktisk och teoretisk undervisning – avser kvalificering till arbetsliv eller 

sysselsättning. Även yrkesvalsläraren ger uttryck för detta för en del av den brokiga 

samling särskoleelever som hon har ansvar för. Men enligt andra informanter, d.v.s. 

för rektorn och de tre lärarna på Syréngymnasiet, syftar särskoleutbildningen 

mestadels till att kvalificera ungdomarna till ett drägligt socialt liv, i vilket ingår 

matlagning, boende, fritidssysselsättningar och umgänge. Då samtliga informanter 

understryker vikten av utbildning i sociala färdigheter framför teoretiska och praktiska 

ämneskunskaper drar jag slutsatsen att dessa skolans vuxna generellt snarare utgår 

från trygghetsperspektivet än från kvalificeringsperspektivet i sin syn på utbildning.  

 

6.4.  Särskoleelevernas chanser till integrering i skola och samhälle och de vuxnas 

syn på ”ett normalt liv” 

Att vi i Sverige fortsätter att hävda behovet av en från den ordinarie skolan åtskild 

särskola bryter ytligt sett mot normaliseringsprincipens betonande av att förenkla 

samhällsintegration för de utvecklingsstörda genom gruppintegration och genom 

undvikande av ”Isolering och segregation”.34 Nirje understryker att barns och 

tonåringars ”sociala intryck bör i så stor utsträckning som möjlighet förvärvas genom 

kontakter med icke handikappade jämnåriga, och [att] deras sociala anpassning skall 

utvecklas genom erfarenheter av de ordinära omständigheterna och levnadssätten i det 

öppna samhället”.35 Ur detta kan man, menar jag, härleda att om särskolan utgör en 

sluten miljö, som med Nirjes ord ”bara erbjuder begränsade och förvanskade 
                                                 
34 Nirje s. 20 
35 ibid. s. 106 



upplevelser”36 hämmas de ungas sociala utveckling. Min studie har dock visat att 

skolans vuxna strävar efter att successivt och med små steg slussa ut eleverna ur 

särskolans relativt slutna miljö och in i det öppna samhället. 

Systemet med åtskilda skolformer står även i strid med Handikappombudsmannens 

krav på funktionshindrades fullständiga rätt till deltagande i samhället (se kapitel 1.2). 

Emellertid är, som påpekades i inledningen, frågan mer komplex än så. Skilda synsätt 

råder nämligen dels om vad normalisering och samhällsintegrering innebär för de 

utvecklingsstörda, dels om huruvida målet är ett liv för dessa bara ”som andra” eller 

även ”bland andra”.37 Det ’normala’ livet för utvecklingsstörda definieras av Nirje 

som ett närmande av samhällets gängse livsvillkor och vardagsmönster så långt det är 

möjligt. Jag finner att samtliga informanter i detta hänseende strävar mot 

normaliseringsprincipen då de alla betonar vikten av social träning och orientering på 

de mest skilda mänskliga kunskapsområden. Dock noterar jag en betydande skillnad i 

tilltro till elevernas förmåga och framtidsutsikter mellan de lärare som undervisar de 

socialt handikappade, autistiska barnen och lärarna för de lindrigt utvecklingsstörda 

barnen på Riddarsporren. Då Syréngymnasiets elevgrupp enligt lärarna är hänvisade 

till ett liv inom samhällsomsorgen betonas kraftigt hur viktigt det är att ungdomarna 

inte hyser orealistiska förhoppningar. Jag tolkar detta som att lärarna accepterar om än 

också beklagar att fullständig integration bland den övriga befolkningen inte är möjlig 

för dessa elever. För den andra elevgruppen vars förutsättningar är långt bättre, hyser 

de undervisande lärarna förtroende och optimism. Dessa elevers chanser till total 

samhällsintegrering bedöms som mycket goda. 

 

Normaliseringsprincipen finner även gehör hos samtliga beträffande de 

utvecklingsstördas behov av vägledning i stimulerande fritidssysselsättningar, både 

som ett mål i sig och som ett medel för att knyta mänskliga kontakter. Slutligen är 

samtliga informanter överens om att även de utvecklingsstörda har rätt till och utbyte 

av att knyta parrelationer. Lärarna och yrkesvalsläraren vittnar samtliga om att 

särskolans elever är intresserade av och får sex- och samlevnadsundervisning. Dessa 

informanter och även rektorn anser att de utvecklingsstörda i så motto inte skiljer sig 

ifrån övriga elever. Icke desto mindre är lärarna på det specialutformade programmet 

försiktigt skeptiska till ungdomarnas förmåga att hantera familjelivets ansvar och 
                                                 
36 ibid. s. 106 
37 Molin s. 102 



barnavård. Överhuvudtaget är det angeläget att särskoleeleverna inges rimliga 

förhoppningar om sina framtidsutsikter, menar såväl rektorn som samtliga lärare. Om 

eleverna tillåts gå omkring med orealistiska fantasier kan det i förlängningen leda dem 

in i depression då de med tiden inser sina begränsningar. Insikt i och accepterande av 

sitt handikapp är av betydelse för den utvecklingsstörde även enligt 

normaliseringsprincipen, som dock betonar vikten av att den utvecklingsstörde ges 

alternativ till den livsföring han själv inte kommer att behärska.  

Yrkesvalsläraren säger sig veta att särskoleelever sällan skaffar barn och framför som 

teori att skolan i alltför hög grad påverkar elevernas självförtroende på denna punkt. 

Hon antyder att eleverna av lärarna förmanas och varnas och i större utsträckning än 

andra elever lär sig att deras möjligheter på alla plan är starkt begränsade. Detta kan 

tyda på, menar jag, att lärare och möjligen även skolledning i allmänhet fortfar att 

leva i föreställningen att de utvecklingsstörda inte fullt ut besitter de mänskliga 

färdigheter som krävs för att skapa sig ett ’normalt liv’. Härmed kan skolan trots 

lärarnas goda intentioner sägas bryta mot den beståndsdel i normaliseringsprincipen 

som framhåller att utvecklingsstörda har rätt till självförtroende och till känslan av att 

leva ett i alla hänseenden rikt liv. 

 

7. Framtida forskning       

Då jag i min analys visar att utvecklingsstördas framtidsmöjligheter på det sociala 

planet enligt de intervjuade i viss mån skiljer sig från den övriga befolkningens, vore 

det intressant att utforska både orsaker till och möjligheter till förändring av detta. 

Bidrar skolan till utvecklingsstördas ovilja att bilda familj eller är det främst andra 

orsaker som ligger bakom detta? Vidare finns ett behov av att i än större utsträckning 

undersöka utvecklingsstördas möjligheter till tillträde på den öppna arbetsmarknaden. 

Detta främst för att öka de utvecklingsstördas känsla av gemenskap med övriga 

samhällsmedborgare men även för att de eventuellt kan utgöra en värdefull arbets- 

och samhällsresurs. Slutligen efterlyser jag vidare forskning om normalbefolkningens 

attityder till utvecklingsstörda. Detta eftersom det bland annat i denna studie 

understrukits att skolväsendet i praktiken även fortsättningsvis verkar för segregering 

mellan människor med utvecklingsstörning och övriga i och med bevarandet av 

särskolan som separat skolform.    
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Bilaga 1: Första förfrågan 
 
Hej! 
Mitt namn är Karin Gustafsson. Jag läser min sista termin på lärarutbildningen på 
Södertörns Högskola.  
Som ämne för min examensuppsats har jag valt särskolan och gymnasiesärskolan. 
Jag koncentrerar mig på vilken grund gymnasiesärskolan ger för elevens framtid i 
vuxenlivet och/eller på arbetsmarknaden.  
För min studie behöver jag hjälp av dig som är insatt i ämnet med en (inspelad) 
intervju som jag beräknar skall ta ca 1 timme. Det är då inte fakta från 
styrdokumenten jag efterlyser utan dina personliga åsikter och erfarenheter. 
Intervjutema kan jag sända i förväg.  
Förutom med dig kommer jag förhoppningsvis genomföra intervjuer med lärare / 
placeringsansvariga / studievägledare/ yrkesvalslärare / rektor.  
 
Då jag redan är i gång hoppas jag, om du vill hjälpa mig, att vi kan träffas redan 
under vecka 17 (24-28 april) eller om det inte går, under vecka 18. 
 
Jag är mycket tacksam för svar och för din hjälp! 
Med vänlig hälsning  
Karin Gustafsson 
 
 

 

Bilaga 2: Intervjuguide lärare 
 
 
Vilken är din inställning till särskolan som särskild skolform?  
 
Varför tror du att antalet inskrivna elever i särskolan ökat under det senaste 
decenniet? 
 
Hur vill du beskriva samspelet mellan gymnasiesärskolan och det ordinarie 
gymnasiet?  
 
Vilka problem brottas gymnasiesärskolan med, enligt din mening? Vilka är 
utmaningarna, vilka förändringar skulle du vilja se? 
 
Beskriv din yrkesroll på skolan, din huvudsakliga arbetsuppgift när det gäller 
gymnasiesärskolan?  
 
Vilken typ av läromedel använder du i undervisningen?  
 
Vad berättar eleverna för dig om sina framtidsplaner? Hur ser du på dem – är de 
realistiska eller orealistiska? Vad uppmuntrar du till? 
 



Berätta om praktikperiodernas omfattning och utformning. Hur bemöts ni och 
eleverna på praktikplatserna? 
Vilka varaktiga kontakter kan knytas med arbetslivet?  
Finns chanser till anställning efter skolan?   
 
Med tanke på elevens framtid – vilken kunskap anser du bör prioriteras i 
gymnasiesärskolan? Fördjupning eller allmänbildning? Teori eller praktik, eller 
sociala färdigheter??  
 
Är dina elevers föräldrar engagerade och hur ser du på deras ev. engagemang? 
Vilken roll spelar föräldrarna då det gäller elevens framtid? 
 
Bör skolan vara mer omsorg än skola anser du?  
 
Hur vill du beskriva politikernas intresse för gymnasiesärskolan?  
 
Vad vet du om f.d. elevers vardag idag – sysselsättning, arbete, etc.?  
 
Har du förslag på bättre åtgärder för full integrering i samhället?   
 
Hur ser du på elevernas möjligheter att bilda familj? 
 
 
 
 
 


