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Abstrakt 
 

I uppsatsen undersöks vilken betydelse faktorer som familj, skola och vänner 
har för identitetsuppfattningen hos ungdomar med lindrig utvecklingsstörning, 
från deras eget perspektiv. Genom tematiska intervjuer med fem ungdomar 
som går i gymnasiesärskola har undersöks hur de såg på sin barndom, upp-
växt, familjerelationer, kamrater och den egna självbilden. Resultatet har hu-
vudsakligen analyserats utifrån E.H. Eriksons teori om identitetsutveckling. 
Resultatet visade att alla intervjupersoner upplevde att de under sin barndom 
hade kamrater och nästan alla hade en bra relation till sina föräldrar. Under 
tonåren förändrades detta och idag upplevde mer än hälften av de intervjuade 
att de inte hade några kamrater som de umgås med på fritiden och alla utom en 
ansåg att relationen till föräldrarna hade försämrats betydligt. Barndomsberät-
telserna vittnade om mobbing och många skolbyten hos en del av intervjuper-
sonerna. Nästan alla ungdomar i studien förmedlade en bild av sig själva som 
osäkra på hur de ska bete sig vissa sammanhang. Analysen tyder på att ung-
domar med en lindrig utvecklingsstörning kan ha svårigheter att förlika sig 
med att gå i särskola och att de inte vill förknippas med särskolans övriga ele-
ver. I min studie berättade mer än hälften av ungdomarna om sorg över att inte 
vara som alla andra ungdomar. 
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1. Inledning 

Ungdomstiden innebär för alla människor en känslig period i livet. Att lämna barndo-

men och träda in i vuxenlivets krav och möjligheter till självständighet och oberoende, aktua-

liserar frågor om vem man är och vem man vill vara. För ungdomar som har ett funktionshin-

der kanske dessa frågor är särskilt betydelsefulla. 

Människor med lindrig utvecklingsstörning har en risk att ”hamna mellan två stolar” i 

samhället för de kan uppfattas som mer självständiga än vad de egentligen är. Det behöver 

inte synas att en människa har en lindrig utvecklingsstörning, de ser ut som alla andra, kan 

delta i en kommunikation och ha egna åsikter, precis som alla andra. Det kan därför ligga nära 

till hands att det stöd som de behöver inte uppmärksammas. Att leva i vårt moderna samhälle 

ställer höga krav på individerna, när det gäller att tolka och förstå det sociala mönster och 

normer som samhället är uppbyggt av. Det ställer även krav på att individerna själva kan söka 

det stöd som man behöver, exempelvis på grund av en funktionsnedsättning. Att människor 

med lindrig utvecklingsstörning tillhör en personkrets som omfattas av LSS behöver inte in-

nebära att de får det stöd och den hjälp som de har rätt till, speciellt med tanke på att kommu-

nernas ekonomi oftast är så ansträngd befarar jag att många av de lindrigt utvecklingsstörda 

inte får just den hjälp och det stöd som de har behov av.  

Jag tror att insikten och förståelsen om människor med just lindrig utvecklingsstörning 

är mindre god hos de socionomer som handlägger till exempel om LSS. Dels så tror jag att 

bilden av hur utvecklingsstörda människor ska vara och se ut inte överensstämmer med den 

person som man möter, särskilt som personen ser ut som alla andra och ger en bild av att vara 

självständiga. Dels så styr nog kommunernas dåliga ekonomi vilka människor som ska få 

hjälp, och tror jag att människor med lindrig utvecklingsstörning inte prioriteras eftersom 

pengapotten som kommunerna har är för liten och behoven är för stora.  

Jag har under de år som jag har arbetat som förskollärare haft turen att få arbeta med 

barn med olika sorters funktionshinder, däribland även barn med utvecklingsstörning. Att 

arbeta med utvecklingsstörda barn är på många sätt krävande, men samtidigt så ger dessa barn 

så mycket av sig själva att det uppväger det ”tunga”. Ofta funderade jag över hur dessa barn 

skulle få det som vuxna och om de skulle accepteras och ses som de unika personer med re-

surser som de är, eller om de främst skulle ses som ”handikappade” i behov av stöd. 

Vid min praktik under utbildningen till socionom kom jag i kontakt med en grupp 

ungdomar med lindrig utvecklingsstörning. 
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 I samband med detta väcktes mitt intresse för att få en djupare kunskap om hur ut-

vecklingsstörda personer på gränsen till vuxenlivet själva såg på sin framtid och sina möjlig-

heter att uppfylla en vuxenroll. Jag blev också nyfiken på att få veta mer om vilka villkor som 

personer med lindrig utvecklingsstörning lever under och hur dessa möjligen påverkar deras 

syn på sig själva, deras resurser och tillkortakommanden. I denna uppsats har jag därför valt 

att undersöka hur lindrigt utvecklingsstörda ungdomar uppfattar sin identitet, och sin framtid, 

och hoppas därmed att få en bättre uppfattning om hur dessa ungdomar upplever sin situation 

och hur de tänker omkring dessa olika teman.  

2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka vilken betydelse som upp-

växt, familj, skola och vänner har för identitetsutvecklingen hos ungdomar med lindrig ut-

vecklingsstörning. Genom denna studie hoppas jag att öka kunskapen och förståelsen kring 

dessa ungdomars väg mot ett vuxenliv och under vilka villkor utvecklingsstördas identitet 

utvecklas. Förhoppningsvis kan detta bidra till en mer nyanserad syn på vilket socialt och 

psykologiskt stöd dessa människor behöver. 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats. 

- Hur reflekterar ungdomar med lindrig utvecklingsstörning över sin identitet, självbild 

och framtidsvision? 

–   Vilken betydelse anser intervjupersonerna att uppväxt, skolgång, familj och vänner har       

     haft för deras identitetsutveckling?   

 

3. Historik 

När man vill förstå det som sker i dag, är det av stor vikt att känna till historien, för 

händelser i det förflutna har skapat hur förhållandena ser ut i dag.   

Den första kända organiserade verksamhet för utvecklingsstörda människor, som då 

kallades efterblivna, skapades av prästdottern Emanuella Carlbeck under 1860-talet (Gustaf-

son & Molander, 1995). I slutet av 1800-talet inrättades uppfostrings anstalter för att uppfost-

ra och undervisa sinnesslöa barn. Målet var att de som vuxna skulle kunna leva ett självstän-

digt liv och försörja sig själva. Det var privat personer eller välgörenhetsföreningar som star-
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tade dessa anstalter utifrån religiösa och/eller filantropiska motiv. Liksom på andra anstalter 

för barn i samhällsvård spelade religionen en stor roll för uppfostran av de sinnesslöa barnen.  

I början av 1900-talet upptäckte man att det fanns fler utvecklingsstörda människor i 

samhället än vad man hade trott och dessa människor kunde inte klara sig själva med enbart 

sex till åtta år i sinnesslöskolan. Detta ledde fram till att stora anstalter började byggas under 

1920- och 1930- talen. Detta var lösningen på ett samhällsproblem som framstod allt tydliga-

re: Om de sinnesslöa efter utbildning på sinnesslöskolan inte ”botades” och inte klarade sig 

ute i samhället så måste det byggas anstalter där man skulle kunna ta hand om dessa männi-

skor under resten av deras liv. Livslång anstaltsvård, där de somatiska sjukhusen stod modell, 

präglad av isolering, uppfostran och disciplin och blev lösningen. 

1944 kom den första lagen i Sverige om obligatorisk undervisning, landstingen var nu 

skyldiga att ordna skolgång för dessa ”sinnesslöa” barn som inte kunde tillgodogöra sig den 

vanliga teoretiska undervisningen. Efter det andra världskriget inleddes en tid av stor ekono-

misk tillväxt. Bristen på arbetskraft och den allt mer positiva framtidstron bidrog till ett ökat 

intresse för de utvecklingsstörda. 

Det medicinska synsättet på utvecklingsstörning var fortfarande det som synsätt som 

dominerade, men det pedagogiska synsättet var på frammarsch. Detta synsätt kom att domine-

ra under 50- och 60-talen. Lagen om undervisning och vård av vissa psykiskt ”efterblivna” 

kom 1954, och det var landstingen som hade ansvar och skyldighet att se till de ”obildbara” 

barn och vuxna.                                                                                                       

 Normaliserings- och integreringsprinciperna formulerades under 1960-talet. Tanken 

med normaliseringsprincipen är skapa livsvillkor för de utvecklingsstörda som ligger så nära 

det samhälliga vardagsmönstret som möjligt. Normalisering och integrerings principerna här-

stammar ursprungligen från de skandinaviska länderna, tanken med normaliseringsprincipen 

var att förnya institutionerna för personer med utvecklingsstörning. ”Den grundläggande ut-

gångspunkten var att personer med utvecklingsstörning i egenskap av samhällsmedborgare 

hade rätt till standard och levnadsvillkor som liknade de som andra medborgare hade. Norma-

liseringsprincipen låg därmed väl i linje med välfärdsstatens ideal om jämlikhet och rättvisa” 

(Tideman, 2000).  

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

utvecklingsstörda. Nu gick utvecklingen snabbt och många inackorderingshem, elevhem och 

dagcenter öppnades. Landstingen började anställa personer med olika yrkeskategorier som 

kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter och fritidsledare (Bakk & Grunewald, 1986). 
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1986 kom det en ny omsorgslag, den innebar bland annat att reglerna för särskolan 

togs bort och fördes in i skollagen. Denna lag ersattes 1994 av ”Lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade”, LSS. Tanken bakom LSS är människor skall kunna leva ett så nor-

malt liv som möjligt (normalisering), trots stora funktionshinder. Detta innebär bland annat att 

barn och ungdomar ska ha samma möjlighet att få växa upp i ett vanligt hem och få gå i sam-

ma skola som sina jämnåriga (integrering). Alla insatser enligt LSS är frivilliga, den som har 

behov av insatser i form av stöd och service måste begära det själv eller genom ombud (Gus-

tafson & Molander, 1995). Riksdagen beslöt 1997 att vårdhem för utvecklingsstörda skulle 

avvecklas före år 2000. 

Normaliserings- och integreringsprinciperna växte fram under ett samhälle som både 

hade en god ekonomi och en stark tilltro till central styrning, men under 1980- och 90-talen 

har denna modell omvärderas. Man ansåg att den centrala styrningen bidrog till att skapa en 

alldeles för stor och byråkratiskt offentlig sektor som dessutom kostade för mycket pengar 

och inte alltid klarade av att tillgodose de behov som fanns. Att decentralisera den offentliga 

sektorn blev lösningen, det innebar att ansvaret för olika verksamheter lades närmre de som 

direkt berörs. Landsting och kommuner fick en större frihet att själva bestämma över verk-

samheten och hur de ville förverkliga målen (Bakk & Grunewald, 1998). Utvecklingsstörda 

barn och ungdomar får sin utbildning inom särskolan. Målgruppen för särskolan är barn och 

ungdomar som inte bedöms nå målen för grundskolan på grund av att de är utvecklingsstörda. 

Inom särskolan har det under de senaste 30 åren skett stora förändringar. Elever med lindrig 

utvecklingsstörning hade efter andra världskriget skolplikt men 1968 års omsorgslag innebar 

att alla barn med en oberoende av graden av utvecklingsstörning fick rätt till utbildning. 

Landstinget hade länge ansvaret för särskolan, men med kommunaliseringen på 1990- talet 

fördes ansvaret över till kommunerna.  

Särskolan har från den 1 juli 1994 samma läroplan som den övriga 

grundskolan, respektive den övriga gymnasieskolan. Därmed markeras att alla elever, obero-

ende av utvecklingsnivå, omfattas av samma värdegrund. Däremot har särskolan egna kurs-

planer som är anpassade till särskolans elever. I den nioåriga grundsärskolan (7-16 år) finns 

det möjlighet till ett frivilligt tionde år. Man läser samma ämnen som i den vanliga grundsko-

lan men anpassar undervisning och svårighetsgrad efter barnens förmåga.   

Gymnasiesärskolan, som omfattar ungdomar i åldrarna 16- 21 år, har liksom det vanli-

ga gymnasiet nationella program med olika svårighetsgrader samt individuella program. 

Gymnasiesärskolan erbjuder yrkesförberedande utbildning på samma sätt som 

gymnasieskolan i nationella eller specialutformade program. Det finns också ett individuellt 
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program. I särskolan förekommer även individuell intergering vilket innebär att bar-

net/ungdomen som är inskriven i särskolan går i en vanlig grundskoleklass. Cirka 3 % av alla 

elever går i särskola (Tideman, 2000)  

                                                                                                                                                                    

4. Begrepp 

4.1. Utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som uppstått under utvecklingsåren, dvs. 

före 16-18 års ålder. Utvecklingsstörning kan betyda olika saker, det vill säga att det finns 

olika definitioner av funktionsnedsättningen.  

En juridisk definition av utvecklingsstörning finns inte utförligt beskrivet i nuvarande 

lagtext, LSS, utan kommentarerna till lagen hänvisar till tidigare lagstiftning. Där skrivs att en 

person ska betraktas som utvecklingsstörd om han på grund av nedsatt begåvning behöver 

samhällets särskilda stöd för sin vård, uppfostran utbildning eller övrigt.  

För att betraktas som utvecklingsstörd i juridisk mening krävs en sammanvägning av 

psykologiska, sociala, medicinska och pedagogiska aspekter. 

En psykologisk definition av utvecklingsstörning infördes på 1960-talet när psykologen 

Gunnar Kylén utifrån Piagets och E. H. Erikssons teorier i sin forskning kom fram till tre sta-

dier med utgångspunkter från förståndsmognad. Kylén betonar att människor som har en ut-

vecklingsstörning utvecklas intellektuellt som alla andra människor, men stannar på en tidiga-

re nivå beroende på grad av brist (Hallerstedt, 1997). 

Kylén har beskrivit tre stadier i den intellektuella utvecklingen: 

A- stadiet = grav utvecklingsstörning 

B- stadiet = måttlig utvecklingsstörning 

C- stadiet = lindrig utvecklingsstörning 

 

A-stadiet – gravt utvecklingsstörda människor har precis som alla andra människor behov som 

både är biologiska och sociala, de kan uppleva många slags känslor, de söker och uppskattar 

kroppskontakt. Brister i rumsuppfattningen bidrar till att de kan ha svårt att hitta både i bosta-

den och utomhus, svårt att föreställa sig vad det kan finnas bakom en stängd dörr.                                            

Människor med grav utvecklingsstörning känner igen vardagliga konkreta föremål och 

förstår funktionen med dessa, till exempel att man ska äta med gaffeln, dricka ur glaset. De 

kan inte känna igen sig själv i spegeln eller sina anhöriga på fotografier. Tidsuppfattningen är 

knuten till dags rutiner som vakna, tvätta sig, etc. Att återuppleva vad som hände igår, eller 
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vad som kommer att hända imorgon kan inte människor med grav utvecklingsstörning. De 

flesta kan inte tala, men kan göra sig förstådda genom ljud och gester  (Gustafson & Molan-

der, 1995). 

B-stadiet – måttligt utvecklingsstörda människor kan uppfatta och förstå bilder. De kan 

i allmänhet förstå det som sägs, om språket är vardagligt med inte allt för långa meningar. 

Utifrån de dagliga rutinerna får de en god tidsuppfattning och förstår innebörden av igår och i 

dag. Rumsuppfattningen är bättre än hos de gravt utvecklingsstörda, närmiljön runt bostaden 

känns oftast igen. De förstår bilder och fotografier, som kan vara till hjälp för dem att minnas. 

Korttidsminnet är kort därmed försvåras inlärningen.(Gustafson & Molander, 1995). Tänkan-

det befinner sig hos måttligt utvecklingsstörd människor på en lägre abstraktionsnivå och de 

behöver hjälp av andra för att i sitt tänkande utgå från en konkret nivå (Hallerstedt et al, 

1997). 

C-stadiet - lindrig utvecklingsstörda människor klara det mesta i vardagslivet, har ett 

mått av symboltänkande och kan lära sig att läsa och skriva. Personer med lindrigutvecklings-

störning kan förstå matematiska begrepp som addera, subtrahera, men multiplikation och divi-

sion är svårare. Förståelsen av siffror medför att man kan räkna eller mäta olika kännetecken 

hos mängder och till en del förstå innebörden i det. Människor som befinner sig på C-stadiet 

har en viss förståelse för pengar men det kan vara svårt att snabbt räkna ut hur mycket pengar 

man ska får tillbaka i affären, eller att veta hur mycket billigare en vara blir om den är nedsatt 

med 25 % (Göransson, 1981). 

De har en säkrare tidsuppfattning och de flesta kan klockan, men kan ha svårigheter att 

beräkna hur lång tid vissa moment tar. Till exempel hur lång tid man ska ha på sig för att resa 

någonstans. 

Lindrigt utvecklingsstörda personer behöver längre tid att för att förstå saker, när det 

gäller inlärning kan de ha svårigheter att upptäcka skillnader och finna likheter (Gustafson & 

Molander, 1995). De har problem med att läsa texter med komplicerat och abstrakt innehåll 

och de kan ha svårigheter för metaforer som till exempel ”lägga benen på ryggen” som kan 

uppfattas konkret (Hallerstedt et al., 1997). 

 

WHO rekommenderar en indelning i fyra grader av utvecklingsstörning. 

- intelligenskvot 50-70 = lindrig utvecklingsstörning. 

- intelligenskvot 35-50 = måttlig utveckling. 

- intelligenskvot 20-35 = svår utvecklingsstörning. 

- intelligenskvot under 20 = djup utvecklingsstörning. 
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Det kan vara svårt att skilja mellan svår och djup utvecklingsstörning. I Sverige brukar 

därför dessa två grader slåss ihop och kallas för grav psykisk utvecklingsstörning (Bakk & 

Grunewald, 1986).    

4.2. Integration – segregation 

Ordet integrera betyder att för något samman till en helhet eller att föra något in i en 

helhet. I handikappolitiken används begreppet för att föra in människor som på grund av nå-

got funktionshinder behöver föras in i en vanlig miljö, en vanlig bostad och en vanlig skola.                        

Enligt Tideman (1999) så får begreppet integrera en egendomlig innebörd, för när till exempel 

utvecklingsstörda ska integreras så måste det innebära att de kommer ifrån något som inte 

tillhör helheten. Tideman menar att poängen med integrering inte är att föra människor in i en 

helhet, utan att människor med till exempel en utvecklingsstörning ska föras från en nedvär-

derande miljöer till en mer värdesatt miljö. Han ansluter sig därmed till den nordamerikanska 

definitionen av normaliseringsbegreppet som lägger större vikt vid att den avvikande perso-

nen ska anpassas till normala normer, bland annat genom att lära sig sociala färdigheter och 

leva i samma eller liknande miljö som andra medborgare. Tideman tar även upp att vi fortsät-

ter att använda oss av begreppet integrering om de barn som i dag växer upp med något funk-

tionshinder. Dessa barn har redan integreras, för de har vuxit upp hos sina föräldrar, gått på en 

vanlig förskola och en vanlig skola. Dessa barn har aldrig varit utanför flocken som segrege-

ring egentligen betyder. Begreppet integrering används idag om en kategori människor som 

kan riskera att bli segregerade - om de inte integreras. 

Karlsudd har i en rapport presenterat resultat från ett aktionsforskningsprojekt som fokuserat 

samverkan mellan särskola och grundskola, främst den som definieras individintegrering. 

Resultaten visar att den viktigaste faktorn i integreringsarbetet är vuxnas attityder och värde-

ringar (www.skolforskning/skolutveckling.se/skol/skolmain.nsf.).  

Gustavsson (2001) har följt ett 10-tal unga lindrigt utvecklingsstörda män och kvinnor 

ur det han kallar den första integreringsgenerationen, där termen integrering då syftar på den 

reformverksamhet som pågått och som inneburit tillträde till sammanhang där också inte 

funktionshindrade finns. Integrering står här för den process, som syftar till att uppnå ett sta-

dium - integration. Idag är det regel att barn med funktionshinder växer upp hos sina föräldrar, 

men vi talar inte om detta som exempel på integrering. Ändå är detta ett exempel på att funk-

tionshindrade får tillgång till vanliga sociala sammanhang och där man också ser ett socialt 

samspel långt utöver det vanliga vid integrering i skolor, bostadsområden och arbetsmiljöer. I 
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många fall tycks familjen vara det enda sociala sammanhang där funktionshindrade inte väljs 

bort.  

Gustavsson (2001) finner belägg för att ungdomarna ur den första integreringsgenera-

tionen i sitt sätt att tala om sig själv anknyter till integrationsideologins grundläggande idéer. 

En av ungdomarna säger t o m att han klarat sig bra ute i samhället. Han menar att knappast 

någon annan ung människa skulle tala om hur hon eller han klarat sig ute i samhället. 

Integreringskulturen kan i viss mån ses som en social strategi för att hantera den stigmatise-

ring personer med utvecklingsstörning möter i form av social nedvärdering och utstötning. 

Personerna i Gustavssons studie baseras dock inte denna strategi på att försöka dölja funk-

tionshindret och försöka passera som en "vanlig" människa. Funktionsnedsättningen tycks 

snarast utgöra en gemensam nämnare och en bas för social gemenskap ur vilken man hämtar 

stöd för att bemästra sina vardagsproblem (a.a.).  

4.3. Identitet 

Identitet kommer från latinets idem som betyder densamma. Man kan säga att identitet 

är det genom vilket man känns igen som, eller känner att man är densamma, såväl på den här 

platsen vid den tiden, i det förgångna och troligen i framtiden. I vardagsspråket betyder identi-

tet den självbild en individ har om sig själv, eller från ett utifrånperspektiv, de drag eller egen-

skaper man på mer eller mindre goda grunder tillskriver en viss person (Lundin, 2003). Identi-

teten hos en människa är hennes uppfattning om vem hon är, det är identiteten som finns bak-

om de roller man spelar därför att omgivningen har förväntningar på hur man ska uppträda 

och dessa förväntningar kan man känna att man vill eller måste uppfylla.  

Identiteten består av olika sorters byggstenar, en del är egna erfarenheter av vad man 

vet, kan och vad man klarar av och vad man brukar misslyckas med. För att få möjlighet att 

lära känna sina gränser måste tillfälle ges att få prova olika saker. Barn som är strängt hållna 

eller osäkra på sig själv får en dålig kunskap om sig själva och det gäller även personer som 

blir överbeskyddade på grund av att de har en funktionsnedsättning.                                                                  

Andra viktiga byggstenar i identiteten är den uppfattning som andra har av en, om man 

upplever att man är omtyckt av andra bidrar det till att stärka ens egen självbild. Genom att 

jämföra sig själv med andra får man en uppfattning om vad man är bra kontra sämre på. Des-

sa byggstenar bidrar till en självkunskap, de känslor som denna självkunskap väcker hos oss 

kallas för självkänsla. Självkunskap och självkänsla bildar tillsammans vår självuppfattning 

eller identitet (Hallerstedt et al., 1997).  
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5.  Teoretisk ram 

5.1 Identitetsutvecklingen utifrån E. H. Eriksons teori 

För att bättre förstå utvecklingsstördas identitetsutveckling, måste man ha en liten kun-

skap om hur den normala identitetsutvecklingen ser ut. Jag har i min studie använt mig av 

Eriksons teori då han pekade på omgivningens avgörande betydelse för barnets identitetsut-

veckling och på den ömsesidiga påverkan som sker.                                                                                            

Eriksons bygger sin teori på Freud och bör enligt Jerlang et al. (1994) ses som en vida-

reutveckling av vissa delar av den. Freud betonade psykets inre ekonomi medan Erikson läg-

ger mer vikt på vad han kallar ekologin, det vill säga hur människans anpassning till och dess 

samspel med omgivningen. Eriksons teori kallas även för kristeori eftersom han anser att 

människan utvecklas genom olika existentiella kriser.  

Erikson delar in människans livscykel i åtta olika faser eller stadier. Varje stadium har 

sin bestämda problematik som individen konfronteras med. Under dessa olika stadier i livet 

ställs människan inför olika utmaningar och utvecklingskriser. Det som är avgörande för hur 

dessa känsliga perioder utvecklar sig är hur människan är rustad för olika utvecklingskriser. 

En tillit för tillvaron som grundläggs när man är liten bidrar till att man senare i livet vågar ta 

egna initiativ. Om denna trygga bas saknas medför det att man senare i livet får det svårare att 

bli självständiga individer. Varje fas och utvecklingsålder har sina förstadier och perioder när 

ett specifikt tema är centralt. Grundläggande känsla av trygghet och tillit är förutsättningen för 

en positiv jagutveckling för barnet: Denna känsla grundläggs redan under första spädbarnsåret 

(Gustafson & Molander, 1995). 

I Eriksons teori definieras jaget som dels en regleringsapparat mellan detet och överja-

get, och dels som något som har en självständig funktion i individen. Uppgifterna som jaget 

har är att lösa kriserna, och därigenom sker en identitetsutveckling hos individen. Erikson 

menar att man inte kan avlägsna kriserna, för utan dessa sker ingen utveckling. Kriserna bör 

istället ses som utmaningar som både kan leda till tillväxt men likväl till hämning.             

Enligt Erikson så medför ungdomsperioden att det under loppet av en kort tid sker en 

stor förändring med individen som utvecklas från barn till ungdom. Könsutvecklingen kan 

medföra stora psykiska förändringar. Den unge blir intresserade av det motsatta könet och av 

sig själv på ett helt nytt sätt, av nya intressen och av vad man kan bli som vuxen. Detta och 

omgivningens förändrade krav ställer större krav på individens uppfattning om sig själv, det 

vill säga identiteten. Förutom familj och skola är kamratkontakterna betydelsefulla för indivi-

dens förmåga att finna sin identitet (Jerlang et al.,1994). 
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Denna kris kallar Erikson för ”identitet kontra identitets förvirring eller negativ identi-

tet”. När möjligheten finns kan individen få en sund utveckling och identitet genom att bilda 

sig en helhet av de identitets förutsättningar som utvecklades genom de olika stadiernas exi-

stenskriser.  

Den nya identiteten som ungdomen får är inte enbart summan av barndomens identifi-

kationer, utan det är också upplevelsen av den medvetenhet som känslan att vara sig själv och 

dela med andra medför. Enligt Erikson är det viktigt att de unga kan finna sin nisch, för om 

inte kan det led till ångest upplevelser som i sin tur kan ge utslag för antingen identitetsförvir-

ring eller negativ identitet.  

Den unge kan ha svårt att använda sig av de roller som erbjuds, könsroller, sociala rol-

ler och arbetsroller, och kan därmed utveckla en negativ identitet.                                                     

Den unge kanske känner förakt för de olika rollerna som finns i samhället, och kanske 

att den unge väljer en bestämd form av negativ identitet, som till exempel en kriminell avvi-

karroll. För att förstå dessa negativa utvecklingsförlopp så måste de fel lösta kriserna från 

tidigare stadier räknas in, för om det har skett en felutveckling i något av de andra stadierna 

har det en stor betydelse för de problem som uppstår i puberteten.  

  

Bakk och Grunewald har sammanfattat huvuddragen i E. H. Eriksons teori:  

Spädbarnstiden – 0 -1 ½ år 

Det lilla barnet är totalt beroende av sin omvärld och visar sina behov genom gråt, jol-

ler och leenden. Barnet upplever inte sig själv som en egen person, men upplever givetvis 

känslor som olust och lust, hunger och mättnad. Föräldern svarar på barnets olika signaler och 

det gör de genom att tillfredställa barnets behov av till exempel mat. På detta vis har ett sam-

spel startat, en första kommunikation mellan barn och förälder.  

 

Tidig barndom – 1 ½ - 3 ~ 4 år 

Barnet börjar hävda sig, det provar fram i handling och vill mycket. Föräldrarnas roll 

här är att sätta gränser. Barnet börjar få en uppfattning om vad som är bra och dåligt, delvis 

lär sig barnet detta genom föräldrarnas gränssättningar. Genom att barnet provar sig fram så 

möter det både framgångar och motgångar, genom detta utvecklas hos barnet en mer realis-

tiskt uppfattning om sig själv. Känslan av självständighet grundläggs hos barnet. 

I slutet av denna period utvecklar barnet en uppfattning om sig själv, antingen en 

grundläggande känsla av självständighet eller av tvivel.  

Barndomstiden 4 – 7 år 
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Den första identitetsupplevelsen provas mot verkligheten. Könstillhörighet utvecklas 

under denna period, barnet får klart för sig om det är en pojke eller flicka. Språk och tänkande 

utvecklas ytterligare. Barnet söker bekräftelse från föräldrarna på sig själv och genom föräld-

rarnas sätt att bemöta barnet får det nu mer självkontroll; ett samvete. Barnet sätter nu gränser 

inom sig mellan vad som är tillåtet eller inte tillåtet. 

Skolåldern 7 – 10 ~12 år  

Kamraterna är viktiga, barnet är nu moget att klara sig mer utanför familjen. Föräldrar-

na är fortfarande den trygga basen, men även andra vuxna blir viktiga. Om barnet har en rea-

listisk och positiv bild av sig själv så behöver det inte hela tiden söka bekräftelse från andra 

utan kan genomföra vissa uppgifter på egen hand. Barnet har genom årens kamp för sig själv 

och sina behov blivit anpassat till verkligheten och förmågan att sätt sig in i vad andra tycker 

och känner utvecklas mera.  

Ungdomstiden 11 – 20 år 

Uppbrott från barndom till vuxenhet, puberteten inträder, kroppen förändras och sex-

ualiteten utvecklas. De unga frigör sig från sina föräldrar, söker sina egna ideal och omprövar 

normer och värderingar som han/hon har lärt sig av föräldrarna. De strävar efter att finna en 

egen identitet och prövar olika roller. Osäkerhet om den egna identiteten, pendlandet mellan 

önskan att vara barn med föräldrastöd och vuxen och självständig förekommer ofta hos ung-

domarna. Under denna period är det viktigt att ungdomen själv når en känsla av egen identitet 

och kommer över känslan av identitetsförvirring (Bakk & Grunewald, 1986). 

5.2. Utvecklingsstördas identitetsutveckling 

Tidiga förskoleåren 

Utvecklingsstörda barn börja precis som alla andra barn gör, att hävda sig mot varand-

ra, men det utvecklingsstörda barnet kan ha svårigheter att hävda sig på ett tillfredsställande 

sätt.  

Svårigheter vad som ska uttryckas och hur det ska uttryckas för att andra ska förstå är 

stora problem för dessa barn. Om inte orden finns eller inte räcker till måste viljan uttryckas i 

kroppsspråk och handlingar. Barnet kan ha svårigheter att läsa av och bedöma situationer, och 

därför kan det vara svårt att förstå var gränsen går till vad som är möjligt.  

Det utvecklingsstörda barnet har svårigheter med att uppfatta faror och hinder, och ofta 

kan det uppvisa en alltför stor tillit till omvärlden (Bakk & Grunewald, 1998). Förmågan till 

självständigt handlande grundläggs genom att barnet får svar från omgivningen av sitt hand-
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lande. Förseningar inom språk och den motoriska utvecklingen försvårar för barnet att upple-

va att den egna viljan och förmågan räcker (Gustafson & Molander, 1995).                                                       

 

Senare förskoleåren 

Utvecklingsstörda barn kan inte göra saker lika bra som sina kompisar eller sina sys-

kon, detta kommer barnet förr eller senare att upptäcka även om det inte kan uttrycka sina 

upplevelser i ord. Barnet har svårigheter att hänga med de samtal som uppkommer, och kan ta 

efter andra utan att egentligen ha förstått sammanhang. Utvecklingen av självkontroll och 

förmåga att uppfatta regler bidrar till att dessa barn lättare kan hamna i konflikter med kompi-

sar. Utvecklingsstörda barn kan börja undvika det som de tycker är svårt eller som de tror att 

de ska misslyckas med, kan resultera i att de tar sin tillflykt till fantasier (Bakk & Grunewald, 

1998). 

 

Skolålder 

I skolålder ska barnen kunna ta ansvar för små arbetsuppgifter, vilket många av de ut-

vecklingsstörda barnen ännu inte är mogna för. Barnen börjar i dessa åldrar söka mer kontakt 

och gemenskap utanför familjen, men för dessa barn med utvecklingsstörning kan det vara 

svårt att finna jämnåriga kompisar, och det kan det vara svårt att klara de jämnåriga kompi-

sarnas lekar med alla de regler som medföljer. Om barnen har en särskolplacering kan det 

medföra att det inte finns kamrater på lagom nära lek avstånd. 

 

Ungdomstiden 

Utvecklingsstörningen som den unge har kan begränsa en frigörelse från föräldrarna. 

Det krävs ett abstrakt tänkande för att kunna ifrågasätta sig själv, sin familj, regler och nor-

mer, som många utvecklingsstörda ungdomar inte har resurser för, och då blir även de möj-

ligheter man har att välja hur man vill leva sitt liv begränsade. Beroendet av familjen gör att 

det blir svårare att söka sig bort från familjen.  

Många ungdomar med en måttlig eller en lindrig utvecklingsstörning vill behandlas 

som vuxna, de vill precis som andra ungdomar ta ansvar och bestämma över sig själv. Ut-

vecklingsstörningen medför att det kan vara svårare än andra ungdomar att förstå både sig 

själv och vad man har för möjligheter på ett realistiskt sätt. 

Många av de utvecklingsstörda ungdomarna blir under tonåren medvetna om att de är 

annorlunda, funderingar om sin situation och sorg över sitt funktionshinder är vanliga. Detta 

kan väcka starka känslor hos omgivningen som genom att försöka trösta den unge och avleda 
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tankarna inte tillåter honom/henne att vara ledsen. Detta kan bidra till att öka förvirringen 

kring sin identitet eftersom den unge hålls kvar i en barnslig skyddad roll, där allt blir bättre 

bara man är glad (Bakk & Grunewald, 1998). 

 

5.3. Handikappmedvetande 

Personer som har en lindrig utvecklingsstörning har lättare att få ett handikappmedvetande än 

vad måttlig och svårt utvecklingsstörda personer har. De jämför sig med andra och kan där-

med även få en uppfattning om att de inte räcker till. Personer med en lindrig utvecklingsstör-

ning delar de värderingar som finns i samhället som skönhet, duglighet och framgång. Enligt 

Gustafson och Molander (1995) förekommer det ofta att dessa människor känner sig annor-

lunda och mindre värda. Detta kan medföra att de börjar hata och förneka sitt handikapp och 

ställer därmed orealistiska krav på sig själva. I sin strävan att bli självständiga och vara som 

alla andra kan de skaffa ett eget boende utan att begära stöd och service. Det kan finnas svå-

righeter att förlika sig med att man ska gå i en särskola eller att bo i en bostad med särskild 

service för unga, de kompisar som finns där vill man inte bli lik och det är inte så som man 

vill att andra ska uppfatta en. Det kan vara viktigt för många av dessa människor att ha kom-

pisar som inte har en utvecklingsstörning och för att få vara med finns det enligt författarna en 

risk att dessa ungdomar gör vad om helst bara för att vara med och det kan medföra att de blir 

utnyttjade. Personer med måttlig och svår utvecklingsstörning får som sagt inte ett handi-

kappmedvetande på samma sätt som lindrigt utvecklingsstörda. Man kan därmed säga att de 

på grund av det har det lättare för de slipper den djupa sorg som kan förekomma över att inte 

vara som alla andra och att inte kunna bli som alla andra (Gustafson och Molander, 1995). 

                                                                 

6. Tidigare forskning om utvecklingsstördas identitet och framtids-
tro 

För att jämföra den utvecklingsstördas utgångspunkter i samspel med omgivningen har 

Liljeroth (1976) i sin doktorsavhandling använt sig av Eriksons modell över människans iden-

titetsutveckling. Studien visar att handikappmedvetandet är en viktig del i upplevelsen och 

uppfattningen av det egna jaget och dess framtida identitet, men att det är viktigt att kunna 

skilja upplevelse från uppfattning. Liljeroth menar att det kan finnas en del handikappupple-

velser som grundar sig på känslomässiga upplevelser om att vara annorlunda, medan andra 

upplevelser grundar sig på en föreställning om hur det är att vara utvecklingsstörd. Hon anser 

att detta handikappmedvetande vara en tillgång om identitetsupplevelsen präglas av en realis-
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tisk uppfattning om de egna svagheter och möjligheter.  Vidare skriver hon att den utveck-

lingsstöda människan inte kommer få en identitetsutveckling som andra, själva utvecklings-

störningen har en mycket stor betydelse för hur Integreringen av de olika beståndsdelarna som 

en identitet består av; identitetsupplevelser, drifter, behov, jag föreställningar, ideal och socia-

la möjligheter. Ungdomen ska utifrån detta finna sin roll i samhället, han ska välja yrke, val 

av boende form, fritidsintressen och utveckla en könsroll. Liljeroth (1976) hävdar att om den 

unge ska ha en förutsättning att kunna frigöra sig från barndomen, krävs det att ungdomarna 

gör en spegling av de möjligheter som de har i sin kontakt med personer som kan ge ett käns-

lomässigt gensvar. Ungdomar med en utvecklingsstörning ska på samma sätt som andra ung-

domar sträva efter att finna sin blivande roll i samhället. Identitetsutvecklingen varierar hos de 

utvecklingsstörda ungdomarna, beroende på graden av utvecklingsstörning, livssituation, för-

väntningar från omgivningen. Utvecklingsstörda ungdomar har av samhället fått en etikett 

som avvikande, och detta innebär ett negativt bidrag till identiteten, menar författaren.  

Falch och Möllers rapport om lindrigt utvecklingsstördas livskvalitet (1996) visar att 

den innersta familjekretsen av syskon och föräldrar är viktig för den ger en känsla av tillhö-

righet, att få finnas med i en gemenskap. 

Det framkommer i studien att många av intervjupersonerna saknar vänner och partners, 

att de upplever en stor ensamhet och att de önskar att träffa en partner. Människor som har en 

utvecklingsstörning har svårare att skapa relationer som både är djupa och varaktiga och som 

kan komplettera familjen eller ersätta den.                                                                                                            

Enligt Falch och Möller (1997) saknar de utvecklingsstörda i studien relationen till en 

partner, och de som har en parter bor trots långvarigt förhållande inte ihop. Detta kan bero på 

flera olika faktorer, dels att själva funktionsnedsättningen i sig försvårar samvaron med en 

partner då det är ett vardagsliv som ska delas, och dels kan den uppfattning omgivningen har 

påverka. Den egna bostaden betyder, enligt denna studie, mycket för självförtroendet, samti-

digt som många upplever en stor ensamhet i den egna lägenheten. Påfallande många fortsatte 

att studera efter avslutad ordinarie skolgång, Falch och Möller reflekterade över att det som 

dessa människor har så svårt för, som att läsa och skriva ägnar de också de också mest tid för, 

vidare menar de att det inte främjar en människas livskvalitet att i så stor utsträckning och i en 

så lång tid ägna sig åt att träna det som dessa människor på grund av sin utvecklingsstörning 

har som mest svårt för, att studera. Falch och Möller tror att det kan finnas en förhoppning hos 

de utvecklingsstörda att lär man sig att skriva och läsa blir man mer lik alla andra.  

Intervjupersonerna hade svårt att besvara frågor som handlade om drömmar och fram-

tidstro. Alla människor, även utvecklingsstörda, bär på funderingar och drömmar. Men för att 

 17



kunna uttrycka sina drömmar krävs det en trygg och en förtroendefull relation där känslor tas 

på allvar. Enligt Falch och Möller beskriver alla intervjupersonerna sitt handikapp utifrån svå-

righeterna att läsa och skriva, de menar att dessa människor dels känner att de är annorlunda 

men förstår inte riktigt varför, dels att de saknar insikten om sitt handikapp och dess konse-

kvenser. 

Gustavsson (2001) har i sin tidigare nämnda studie undersökt sociala relationer mellan 

människor som har en utvecklingsstörning och så kallade ”vanliga” människor. Gustavsson 

skriver om integrationen av människor som uppfattas annorlunda eller avvikande, och för att 

kunna förstå hur integrationen uppfattas av dem som berörs måste man låta dem komma till 

tals. Han har genom intervjuer och observationer av lindrigt utvecklingsstörda människor som 

tillhör den första integrationsgenerationen, försökt att spegla dessa människors egna perspek-

tiv och upplevelser. Enligt Gustavsson så bekräftar den empiriska forskningen om det sociala 

utfallet en dyster bild, redan 1950 konstaterades det att barn med utvecklingsstörning var be-

tydligt mindre accepterade än sina kamrater. Undersökningar, så kallade kamratvalsstudier, 

som gjorts på senare tid bekräftar att barn med utvecklingsstörning får färre positiva val än 

vad andra barn får. Ett sätt att se på den sociala utstötningen är att tolka de uteblivna sociala 

kontakterna som ett uttryck för det moderna vardagslivets naturliga segregering.                                               

Att växa upp i vårt samhälle innebär att man måste tillgodogöra sig och förstå hur 

mönster för sociala kontakter fungerar. Gustavsson (2001) menar att den fysiska närheten till 

andra människor som integrationen i förskola, skola, arbetsplatser innebär, inte alls behöver 

innebära att den sociala kontakten med vanliga människor ökar. I ett samhälle möter man en 

mängd olika kategorier av människor, man blir tvingad att välja för att finna liknar som man 

kan spegla sin identitet mot. Man undviker att bli förknippad med människor som av andra 

betraktas som annorlunda eller konstiga, för att inte själv riskera att bli placerad i denna kate-

gori.  

Barron har i sin bok ”Genus och funktionshinder”, studerat bland annat utvecklings-

störda kvinnors livsvillkor och sexuallitet. Enligt Barron (2004) har kroppen centrala berör-

ingspunkter med identitet och normalitet, hon skriver att ”identiteten är ett könat fenomen i 

bemärkelse att det kön som vi tillskrivs är av stor betydelse för hur andra ser oss och hur vi 

ser på oss själva, och således för våra olika livsvillkor” (Barron, 2004.s.39). Barron menar att 

det finns en skillnad mellan självbild och tillskriven identitet, hon anser att det inom forsk-

ningen har givets ett för litet utrymme för hur funktionshindrades självbild uppfattas. Att vara 

kvinna och utvecklingsstörd kan innebära att dessa kvinnor är särskilt sårbara och har lättare 

att bli utsatta för diskriminering. Enligt Barron så bidrar de olika specialiserade serviceområ-
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dena som finns till för utvecklingsstörda människor för att ge dem extra stöd, som särskola, 

bostad, arbete och fritid till att skapa ett annorlundaskap genom att de avviker från normen. 

Dessa särskilda verksamheter som ofta är segregerade från andra klasser, arbetsplatser, fri-

tidsaktivitet bidrar till att osynliggöra utvecklingsstörda kvinnor och män.                                                         

Vidare så skriver Barron att ”projektiv identitet kan innebära (re)konstruerandet av en 

identitet som innefattar inslag av förtryck. Detta (re) konstruerande är här ett projekt som 

handlar om att erövra en ny livsstil” (Barron, 2004. s.150). För utvecklingsstörda kvinnor kan 

detta projekt leda fram till en ökad kontroll och självbestämmande, att dessa kvinnor själva 

kan definiera en självbild och identitet som inte behöver vara en tillskriven kollektiv identitet 

som utvecklingsstörd, kan enligt leda fram till att dessa kvinnor själva lyckas få en ökad 

maktposition. Att ta avstånd från denna tillskrivna kollektiva identitet, som innefattar en ned-

värderade status, kan enligt Barron innebära att dessa kvinnor får en meningsfull förståelse av 

vilka de är.                                                                                                                                      
              

7. Metod 

Uppsatsen har inspirerats av det hermeneutiska förhållningssättet. Inom ramen för en 

hermeneutisk forskningstradition söks inga absoluta sanningar. Enligt Ödman (1991) forska-

ren i stället efter nya och mera fruktbara sätt att förstå företeelser som kan vara svåra att han-

tera i vår vardagsförståelse.  

För att besvara mina forskningsfrågor använde jag intervjuer. Det empiriska materialet 

i studien utgörs alltså av tematiskt styrda intervjuer med fem ungdomar med lindrig utveck-

lingsstörning. Jag valde att genomföra en kvalitativ undersökning för att som Kvale (2002) 

skriver, ta reda på hur dessa människor tolkar, formar och upplever sin verklighet. Den kvali-

tativa intervjun anser jag vara den bästa metoden när man som jag vill få en uppfattning om 

hur människor upplever sig själva utifrån sitt eget perspektiv.  

7.1. Litteratursökning 

Inom hermeneutiken läggs stor vikt vid forskarens förförståelse och förkunskaper i 

ämnet, utifrån detta har jag reflekterat över den uppfattning jag hade om människor med funk-

tionshinder och studerat tidigare forskning om lindrig utvecklingsstörning för att vara så insatt 

i ämnet som möjligt.  

Tillvägagångssättet av denna studie började med att jag sökte litteratur om lindrig ut-

vecklingsstörning. Jag använde sökorden, utvecklingsstörning, ungdomar, lindrig utvecklings-
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störning, självbild, identitet samt framtidstro för att söka i Stockholms universitets biblioteks-

katalog och i LIBRIS. Jag sökte även med hjälp av sökmotorn msn på Internet efter texter om 

utvecklingsstörning. Genom msn kom jag fram till Riksförbundets för utvecklingsstörda barn, 

ungdomar och vuxna (RFUB) hemsida. Genom de böcker som jag fick tag på dels genom 

LIBRIS, universitets bibliotek och dels genom RFUB, fick jag referenser till andra studier och 

avhandlingar som var relevanta för min undersökning. 

 

7.2. Intervjuer 

Urval och förberedelser  

Denna studie bygger på fem tematiskt styrda kvalitativa intervjuer. Intervjupersonerna 

utgjordes av fem lindrigt utvecklingsstörda ungdomar, två pojkar och tre flickor, i åldrarna 

19-20 år. Jag gjorde min sista praktik på neuropsykiatriska avdelningen på Astrid Lindgrens 

barnsjukhus, där kom jag i kontakt med en enhet som bland annat arbetade med ungdomar 

med lindrig utvecklingsstörning. Eftersom jag redan hade denna kontakt så trodde jag inte att 

det skulle bli några större svårigheter att få tag i intervjupersoner till min kommande C- upp-

sats. Jag tog kontakt med denna enhet som just arbetar med lindrigt utvecklingsstörda ungdo-

mar och pratade med en kurator som arbetar där. Vi kom överens om att jag skulle skicka en 

intervjuförfrågan via mail som de sedan skulle förmedla till ungdomarna. Sex veckor förlöpte, 

jag väntade tog åter kontakt både via telefon och via mail, kompletterade intervjuförfrågan 

ytterligare. Jag fick genom min handledare telefonnummer till olika ställen som på ett eller 

annat sätt arbetar med ungdomar med lindrig utvecklingsstörning. Jag fick kontakt med rek-

torn på ett särskolegymnasium som bad mig skicka en beskrivning på hur intervjun skulle gå 

tillväga och vilka frågor som skulle behandlas som hon kunde förmedla till berörda lärare som 

i sin tur visade upp denna förfrågan för eleverna. Läraren för en av klasserna ringde efter någ-

ra veckor för att berätta att det fanns fem ungdomar som var intresserade att delta i intervjun. 

Vi kom överens om att hon som arbetar med dessa ungdomar skulle försöka få ungdomar med 

olika sorters bakgrund att delta i intervjun. Det som ytterligare styrde lärarens urval var om 

ungdomen kunde tänkas fara illa av min undersökning. Tillsammans med läraren bestämdes 

tid och plats för intervjuerna. 

Enligt Kvale (2002) så är den kvalitativa forskningsintervjun varken strängt strukture-

rad eller helt öppen. Jag beslöt att använda halvstrukturerade frågor, med det menas att jag 

varken använde mig av öppna samtal eller utgick från ett strängt strukturerat frågeformulär. 
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När jag utarbetade min intervjuguide så gjorde jag det dels genom att använda mig av ett 

okomplicerat språk för att öka förståelsen men också för att undvika missförstånd. 

 Dels så sammanställde jag själva intervjuguiden utifrån mina forskningsfrågor och genom att 

använda mig av Eriksons teori. De teman som jag valde att betona var bland annat barndom 

som Erikson teori fäster stor vikt vid.  De teman som jag har valt att använda mig av är; bak-

grund och uppväxt, här ingår det bland annat frågor om barndom, skola, kompisar, nutid om-

fattar bland annat frågeställningar om hur familjesituationen ser ut idag, relation till föräldrar 

och kompisar och framtid som tar upp frågor om framtida boende, familj och arbete. 

Jag anpassade intervju guiden till ungdomarnas språkliga nivå det vill säga att jag om-

formulerade frågorna till ord som mer var ungdomens egna och det anser jag är en förutsätt-

ning för att man ska förstå varandra under intervjusituationen. 

 

Genomförande och bearbetning 

Intervjuerna ägde rum på ungdomarnas skola, ett gymnasium med särgymnasium i en 

större stad. Jag träffade dessa fem ungdomar i deras klassrum. Jag hade missat att förtydliga i 

min intervjuförfrågan till eleverna att intervjuerna skulle vara individuella och inte i grupp. 

Jag berättade för ungdomarna att jag helst önskade individuella intervjuer, men om det inte 

kändes bra för dem att genomföra den sortens av intervju så var jag även öppen för att ha en 

gruppintervju.                                                                                                                                                

Jag förklarade hur intervjufrågorna var uppbyggda, och att det egentligen inte är några 

”jobbiga” frågor, men att det ändå kan kännas svårt att berätta om sin barndom, relation till 

föräldrar och till kompisar i en grupp tillsammans med andra som lyssnar. Ungdomarna själva 

beslutade att intervjuerna skulle genomföras individuellt, vilket jag upplevde som mycket 

positivt, för det bidrog till att ungdomarna fick känna sig mer delaktiga i beslutet som berörde 

dem.  

Att det inte framkom i min intervjuförfrågan som skickades till skolan hur intervjuerna 

skulle genomföras var ett misstag av mig, men det medförde att jag fick en bra kontakt med 

dessa fem ungdomar när vi diskuterade hur intervjun skulle genomföras.  

Alla ungdomarna gav sitt samtycke till att medverka i undersökningen och de fick löfte 

om att deras namn och skola skulle vara anonyma. I denna undersökning accepterade samliga 

ungdomar att jag använde mig av en bandspelare. Varje intervju tog cirka 20 minuter.  Lära-

ren deltog passivt under intervjuerna som en trygghet för eleverna.  
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Intervjuguiden fungerade som en sorts mall för att försäkra mig om att jag ställde de 

frågor som var relevanta för studien, men med tanke på att undersökningsgruppen är lindrigt 

utvecklingsstörda var det viktigt att kunna förtydliga och följa upp frågeställningar för att till 

exempel kunna korrigera eventuella missuppfattningar, en del frågor fick jag förenkla. 

Jag styrde intervjuerna genom att föra in dem på de olika ämnesområdena som svarade 

mot syftet med undersökningen, men försökte att få intervjun att likna ett samtal. Ödman 

(1991) understryker dialogens vikt. Han skriver: För att föra en dialog i hermeneutisk mening 

är grundförutsättningen den att den förs på lika villkor, för det är först då som dialogen kan 

leda fram till en ökad intersubjektiv förståelse. (Ödman, s.9,1991). 

Detta sätt att intervjua var också valt för att få så god kontakt som möjligt med dessa 

ungdomar och därigenom skapa en trygghet som i sin tur kunde leda till att ungdomarna blev 

mer benägna att berätta och svara på studiens frågor.  

Efter intervjuerna har jag transkriberat dem, utskrifterna har skett ordagrant dock har 

hostningar, fniss och liknande inte tagits med. Därmed har jag uteslutit viss information men 

Kvale (2002) menar att utskrifterna av en intervju aldrig kan bli kopior av ett samtal utan mer 

är en tolkande konstruktion av samtalet.  De citat som jag presenterar i resultatet har jag redi-

gerat mycket lätt genom att ändra visst talspråk till skriftspråk. Detta har jag gjort för att öka 

läsbarheten och jag har noga undvikit att förändra citatens innebörd.                                                                  

Jag har bearbetat den transkriberade texten genom att jag läste igenom materialet ett 

antal gånger för att finna mönster och likheter i intervjupersonernas utsagor. Jag började sor-

tera ut det väsentliga i den text som jag hade och det gjorde jag genom att kategorisera citaten 

under de olika temana enligt intervjuguiden.  

Enligt Kvale (2002) så är syftet med den hermeneutiska tolkningen att komma fram till 

en giltig och en gemensam förståelse för textens mening, genom att växla mellan delarna och 

helheten bidrar det till en djupare förståelse av texten. Redan vid transkriberingen började 

denna växling mellan delarna och helheten. Genom att undersöka vad intervjupersonerna sagt 

och vad som är användbart i studien så var det en början att se om delarna kunde samman-

hänga med helheten. 

8. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

            
Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna be-

skriva att man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. Validitet 

avser att jag mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att jag mäter 
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på ett tillförlitligt sätt. Urvalet har begränsats genom att jag valt att undersöka enbart lindrigt 

utvecklingsstörda ungdomar. Beskrivningarna kan således inte ses som typiska för alla ung-

domar med en utvecklingsstörning. 

 

8.1. Validitet 

Validitet handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle, validitet betyder giltighet och 

det uppnås när det som ska undersökas faktiskt undersöks. Mitt syfte med denna studie har 

som sagt varit att få kunskap och förståelse för hur ungdomar med en lindrig utvecklingsstör-

ning uppfattar sin identitet, självbild och framtidstro. För att åstadkomma detta så genomför-

des fem intervjuer på ett särskolegymnasium med ungdomar med lindrig utvecklingsstörning. 

Enligt Ruth (1991) så säkras validiteten av ett material genom att se om svaren är valida och 

ger svar på de frågeställningar som undersökningen har haft. Den intervjuguide som jag hade 

utarbetat med de olika temaindelningarna var till en vis del utformad så att den ska ge svar på 

uppsatsens frågeställningar. Att intervjua lindrigt utvecklingsstörda människor ställer stora 

krav på intervjuaren och att anpassa sitt eget språk till intervjupersonens är en förutsättning 

för att förstå varandra. 

Under intervjutillfället var jag noga med att fråga om jag förstod intervjupersonen rätt 

och ställde om frågan med enklare ord för att  kunna rätta till de eventuella missförstånd som 

kan  uppstå i en intervjusituation en så kallad dialogisk validering.   Inre validitet i en kvalita-

tiv studie beror på tillförlitligheten i de data som intervjupersonerna förmedlade, den inre va-

liditeten i denna studie är därmed hög. Med tanke på att den yttre validiteten syftar till att ge 

förklaringar som kan vara mer generellt giltiga för andra individer än de som deltog i under-

sökningen, så kan är den yttre validiteten i denna studie låg eftersom den inte går att generali-

sera till en större population. (Seale, 1999)                                                                                                           

Validiteten kan ha varit högre om det hade funnits tid och möjlighet att göra  uppföljningsin-

tervjuer, att jag enbart träffade dessa ungdomar vid ett tillfälle kan ha inneburit en begräns-

ning. Det är troligt att flera möten hade givet studien en mer detaljerad beskrivning och ett 

större djup. Andra validitetsproblem som kan förekomma är om intervjupersonen lämnar de 

uppgifter som han/hon tror att jag som intervjuare vill höra. 

8.2. Reliabilitet 

Med reliabilitet menas det att den kunskap som kommer fram är framtagen på ett till-

förlitligt sätt, att det inte finns okontrollerade tillfälliga fel som grumlar kunskapsutveckling-
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en. Med reliabilitet menas även hur forskarens kunskap och erfarenheter av det som ska un-

dersökas och hur medvetenheten omkring detta ser ut. Enligt Ruth (1991) finns det annars en 

risk att forskarens selektiva uppfattning leder till att data avskärmas eller överskattas. En fak-

tor som stärker reliabiliteten är enligt Kvale (2002) att ha god kunskap om det ämne som man 

ska undersöka. Ruth (1991) menar liksom Kvale att reliabiliteten höjs genom att forskaren har 

den förkunskap som krävs för att undersöka det hon vill undersöka. 

Innan jag började med min undersökning så fördjupade jag mina kunskaper genom att 

ta del av den litteratur som jag fann relevant för mitt ämne, syftet med detta var att få en dju-

pare förståelse och kunskap om ungdomar med lindrig utvecklingsstörning.  

 För att vidare uppnå en hög reliabilitet på min undersökning så kontrollerades kvalite-

ten på bandspelaren detta för att minimera risken att intervjuerna skulle bli otydliga. Genom 

att spela in intervjuerna så hindras även en del missuppfattningar vid senare analys. Det är 

svårt att beskriva och bedöma sig själv som intervjuare, mina intervjuer har föregåtts av nog-

granna förberedelser av utformningen av intervjuguiden och val av intervjumetodik. 

 

8.3 Generaliserbarhet  

Enligt Kvale (2002) så är den återkommande frågan den om resultaten från intervjuun-

dersökningar kan generaliseras. Kvale beskriver tre olika former av generaliserbarhet inom 

kvalitativ forskning, dels naturalistiska forskning som kännetecknas av att den bygger på per-

sonliga erfarenheter som erhålls genom att tysta kunskap verbaliseras till en mer formulerad 

påståendekunskap.  Den statistiska generaliseringen förutsätter att intervjupersonerna valdes 

ut på ett slumpmässigt sätt ur en population, och dels den analytiska generaliseringen utgår 

från att en noggrann prövning kan resultera i att resultaten kan förutsägas för liknande situa-

tioner. Möjligheten att analytiskt generalisera resultaten i denna studie blir en bedömningsfrå-

ga för läsaren utifrån hur tydlig sättet att argumentera stämmer överens med de teoretiska ana-

lysverktyg som valts. 

Urval av intervjupersonerna i min studie är syftes bestämda och kan inte generaliseras 

till populationen i sin helhet då de inte är slumpmässigt utvalda.  

Tidigare forskning kring ungdomar med lindrig utvecklingsstörning har delvis gett 

svar på mina frågeställningar och därmed ökat generaliserbarheten i denna undersökning. 
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9. Etiska överväganden 

Enligt Kvale (2002) är informerat samtycke centralt för etiska riktlinjer. Jag anser att 

jag har genomfört studien på ett etiskt sätt genom att intervjupersonerna både skriftligt och 

muntligt blev informerade dels om samtycke och att undersökningen skulle upprätthålla deras 

anonymitet, och dels om undersökningens huvudsakliga syfte samt frågeställningar. För ung-

domarna var det även viktigt att undersökningen inte ens röjde vilken skola de går i, och för 

att försvåra identifieringen har namn och fakta uppgifter förändrats eller uteslutits. Då Erik-

sons teori lägger står vikt på barndomen och individens utvecklande genom de olika faserna, 

finns det en risk att den kan bli skuldbeläggande både för ungdomen och för dess föräldrar 

vilket givetvis inte är min avsikt. Min avsikt är att få en större kunskap om hur dessa ungdo-

mar med lindrig utvecklingsstörning uppfattar sin identitet och framtid sett ur Eriksons teori. 

Jag hade i början av uppsatsen en idé om att även ha med frågeställningar om sexuallitet, men 

detta har jag senare uteslutit av etiska skäl. Risken att vålla skada eller kränka ungdomarnas 

integritet bedömde jag som stor just vid frågor om sexualitet. Detta gjorde att jag avstod från 

att ställa frågor om detta ämne.  

Något som jag hade svårt att skriva i uppsatsen och även att använda under intervjuer-

na är ordet utvecklingsstörning. Jag tycker inte om detta begrepp men finner heller inget annat 

som jag kan använda i stället.  Eftersom jag i min intervjuförfrågan hade skrivet att studien 

(bland annat) skulle bygga på ungdomar med lindrigt utvecklingsstörning och dess identitets-

uppfattning, så frågade jag ungdomarna när vi satt i grupp vad de föredrog att kalla sin funk-

tionsnedsättning för. De sade att de inte gillade ordet utvecklingsstörning och att kallas för 

utvecklingsstörda, men att det inte heller finns något annat som låter bättre.  
 

10. Resultat 

10.1. Presentation av intervjupersonerna 

Nedan följer en kort presentation av intervjupersonerna. Samtliga ungdomar går på ett 

särskolegymnasium. 

 

Adam är 19 år, han kom till Sverige när han var två år. Han bor med sin mamma, pappa och 

två bröder.  
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Ådi är 20 år han är född i Sverige och han är uppvuxen med sin mamma och mammans man. 

Ådi har aldrig träffat sin biologiska pappa. Han har två syskon, en syster på 13 och betydligt 

äldre storebror. 

Emma är 20 år och kom till Sverige när hon var fem år gammal. Emma bor med sin mamma, 

pappa och en äldre bror. 

Eva är 19 år och född i Sverige, hon är uppvuxen med mamma, pappa och lillebror. Eva bor 

idag med sin mamma och med sin lillebror. 

Linda är 19 år och hon kom till Sverige som när hon var fem år. Lindas föräldrar skildes när 

hon gick i lågstadiet. Hon bor med sin mamma och hon har inga syskon. 

                                                                                                                                                   

10.2. Bakgrund och uppväxt 

Under denna rubrik döljer sig frågeställningar om barndom, relation till föräldrar och 

syskon, skola och kompisar. Kortare citat från intervjuerna som återges i löpande text är kur-

siverade. Längre citat är kursiverade och markerade med indragen text. För läsbarheten har 

vissa ord lagts till inom hakparenteser.  

 Tre av dessa ungdomar upplever att deras barndom var jobbig med många uppbrott 

från olika skolor. Adam berättar det var jobbigt jag bytte skola fem gånger, kom i konflikt med 

läraren, sedan bytte jag till en särskola men där trivdes jag inte alls. Adam berättar vidare att 

han upplevde sin vistelse på särskolan som mycket negativ: Eleverna såg så mycket mer an-

norlunda ut, än vad jag gjorde. Jag kände att jag inte passade in där. 

 Eva berättar om sina tidigaste skolår i grundskolan:  

När jag började i lågstadiet så var väl första året rätt bra, men sen så gick det sämre 

för mig och jag behövde mer hjälp. Jag var lite sådär mobbad för att jag låg efter, de 

var elaka mot mig.  

Lindas berättelse påminner lite om Evas. Hon säger: I ettan till trean så trivdes jag rätt 

bra, men i fyran till sexan så trivdes jag inte alls. Jag blev mobbad. Eva ser ett samband mel-

lan mobbningen och att kraven på henne ökade: Jag hade flyttat till en större grupp och det 

var svårare, hårdare krav, krav som jag inte hade upplevt när jag var yngre. 

Både Eva och Linda upplever att de blev mobbade i skolan på grund av att de inte kla-

rade av de allt högre krav som skolan ställde på dem, och kom därmed efter i skolarbetet.  

Emma och Ådi har en mer positiv bild av sina första skolår och att de hade kompisar i 

skolan som var viktiga för dem. Ådi uttrycker det så här när han skulle berätta om sin skol-
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gång: När jag gick i ettan till trean så trivdes jag, hade kompisar i klassen. Emma berättar att 

hon trivdes i sin skola: Jag hade kompisar i skolan, jag gick i en liten klass som låg i en ba-

rack. 

Det gemensamma hos dessa fem ungdomar var betydelsen att ha kamrater att umgås 

med. Ådi ger här sin bild på vänskap:  

[Jag] hade kompisar på fritiden och som jag fortfarande umgås med nu, en kompis 

har jag varit polare med i 16 år. Det är viktigt med kompisar, bland det viktigaste 

man kan ha.  

På frågan hur relationen såg ut till föräldrarna så ger Emma och Linda nästan identiska 

svar. Emma berättar att när jag var liten så var kontakten med mina föräldrar bra, Linda upp-

lever relationen till sina föräldrar på ett liknande sätt, när jag var liten var den bra. Tre av 

ungdomarna upplever att de hade en bra kontakt till sina föräldrar som barn. Adam vet inte: 

Jag kommer inte ihåg hur den såg ut.  

Ådi ger en positiv bild av sin relation till sin mamma. Han säger:  

En trygg uppväxt faktiskt, jag hade en himla bra kontakt med min mamma då, min 

biologiska far har jag aldrig träffa, sen så träffade morsan en snubbe där och han har 

tagit hand om mig sedan.                                                                                                                         

Eva är den av ungdomarna som ger den längsta berättelsen om sin barndom och sin re-

lation till sina föräldrar, hon uttrycker en stor saknad efter sin pappa:  

Jag är ensam, min pappa har varit borta ganska mycket, han är sjöman och när han 

var hemma så var han mest på landet. Eva berättar vidare att hennes kontakt med 

mamman alltid har varit bra och att hon alltid haft ett bra stöd från henne, i fyran 

började jag en liten klass, det var min mamma som tog det beslutet, min pappa var 

jättearg och förbannad för han skäms så över de svårigheter som jag har.  

                                                                                                                                                  

10.3. Nutid 

Under denna rubrik ingår frågeställningar som hur intervjupersonens familjesituation 

ser ut idag, hur han/hon bor, att beskriva sig själv, vem man är idag och vad man är 

bra/mindre bra på, om man identifierar sig med någon, om man är den person som man skulle 

vilja vara, och hur relationerna ser ut till föräldrar respektive kompisar i dag. 
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Alla ungdomarna bor fortfarande hemma, av dessa fem ungdomarnas föräldrar så är 

det tre som har separerat, alla tre av ungdomarna bor hos sin mamma.  

Den fråga som samtliga av intervjupersonerna hade svårt att förstå och som jag fick ge 

en mer detaljerad förklaring av frågans innebörd, var den där intervjupersonen skulle beskriva 

sig själva, vem man är idag och vad man är bra kontra mindre bra på. Adams svar på denna 

fråga är att han har svårt att prata med en del människor. Han säger: Jag har det lite socialt 

svårt, men jag är bra i engelska. Ådi är lite Adams motpol, han beskriver sig själv som en 

person med bra självförtroende: Jag vågar att säga emot och så där, du vet, jag är mig själv 

till etthundra procent. Emma är lite mer försiktig när hon besvarar frågan. Hon beskriver sig 

själv: Jag är snäll och lugn. Eva förklarar att hon försöker att vara positiv och glad utåt. Hon 

säger: 

… men jag skäms ganska mycket att jag har vissa svårigheter, att när jag träffar and-

ra människor så försöker jag att vara någon annan, så att man är som alla andra.  

Lindas svar påminner lite om hur Eva besvarade frågan: Någorlunda glad är jag väl 

oftast, jag är ganska framåt, ledsen är jag ibland, men försöker att tänka positivt. Både Eva 

och Linda försöker att hålla en glad och positiv fasad utåt.  

På frågan om man är den person idag som man skulle vilja vara, besvara återigen Lin-

da och Eva frågan på ett liknande sätt. Linda förklarar att hon inte är nöjd med skolan, men 

som person är hon nöjd, vidare så berättar Linda: 

Jag är inte den jag skulle vilja vara, jag vill gå i en vanlig klass kunna ta in de kun-

skaper som alla andra kan.                                                                                                                       

Eva vill precis som Linda gå i en vanlig skola, hon berättar att hennes dröm är att gå ett 

vanligt program. Eva: Jag vill inte vara så här, jag vill klara av skolan, [så] att man blir ful-

lärd. 

 Eva är den av dessa fem ungdomar som mest ger uttryck för att hon skäms att behöva 

extra stöd och hjälp och att behöva gå på ett särskolegymnasium. Eva berättar även att hon 

inte kan umgås med människor som ser annorlunda ut. Hon berättar att… jag är så rädd för 

vad andra människor ska tycka och tänka om de ser någon som ser annorlunda ut, och att jag 

blir satt i samma grupp. Av dessa fem ungdomar så är det endast Linda som direkt identifierar 

sig med någon idag, och det är med en kvinnlig artist. Hon säger att artisten:… har påverkat 

mig mycket, hennes texter och självförtroende visar hur en tjej skall vara.  
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Fyra av ungdomarna beskriver sina relationer till sina föräldrar som komplicerade, hos 

två av ungdomarna bottnar den dåliga relationen till föräldrarna bland annat i frågan om pojk-

vänner.  

Emma berättar att kontakten mellan henne och föräldrarna just nu inte är så bra, hon 

betecknar det som tonårsbråk, det tog slut med henne och pojkvännen, och det är därför som 

jag inte har någon bra kontakt med mina föräldrar, de tyckte inte om att jag hade en pojkvän.  

Linda berättar att hon inte har någon relation alls med föräldrarna, ibland känns det som om 

folket i skolan känner mig bättre än vad mina föräldrar gör, Linda förklara att det tog slut 

med pojkvännen för att det blev så mycket bråk om det hemma. Eva beskriver sin brist på re-

lation till sin pappa som så här, min pappa skäms för mig, och vi har aldrig suttit ned och pra-

ta om mina problem. 

Kamratrelationerna var viktiga för dessa ungdomar när de beskrev hur kompiskontak-

ten såg ut för dem som barn. Idag har tre av dessa ungdomar har inte direkt några vänner som 

de umgås med på fritiden. Adam berättar att han enbart umgås med sin bror och hans kompi-

sar på fritiden: Jag umgås inte med någon i skolan eller hemma. 

Av dessa fem ungdomar har fyra haft eller har pojkvän eller flickvän. På frågan om de 

kunde beskriva hur det känns, eller tror att det skulle kännas att ha en pojk- eller flickvän, 

svarar tre att det känns lite jobbigt, Ådi ger en mycket målande beskrivning till varför han 

tycker att det är jobbigt att ha en flickvän: 

Ibland kan det vara en pärs att ha en flickvän, för ibland vill man vara med polarna 

och så ringer hon och vill att jag ska vara med henne. Då säger jag att jag är med 

kompisarna och då blir hon arg och då måste jag åka hem till henne för att säga för-

låt.                                                                                                                                          

 

10.4. Framtid 

Under denna rubrik ingår det frågeställningar som hur man skulle vilja bo, om man 

skulle vilja ha en egen familj, vad man skulle vilja arbeta med i framtiden.  

Jag begränsade frågeställningen om framtid genom att sätta in en tidsaspekt, till exem-

pel; vad skulle du vilja jobba, med om tio år, då du är 30?                                                                    

Genomgående hos alla fem ungdomar är att de ser ett eget boende, i en lägenhet eller i 

en villa som det enda alternativet. För tre av ungdomarna är drömmen att bo i en villa om cir-

ka tio år, Emma berättar att hennes önskan är:… att bo i en villa med massor av djur och en 

 29



stor pool. Ådi för klarar att han vill bo i en lägenhet någonstans i stan: Jag bor ensam har en 

hund möjligtvis, ingen fru. Gifta mig gör jag typ när jag är 40 år.  Eva vill liksom Ådi ha en 

egen lägenhet, hon hoppas att hon är klar med sin utbildning att hon får ett arbete som hon 

trivs med, men säger: Men tio år är ganska så kort tid ändå, och jag har nog inte hunnit skaf-

fa mig en man och barn. 

Alla fem ungdomarna vill ha en egen familj i framtiden, men med vissa restriktioner, 

Ådi och Eva kan som sagt tänka sig att gifta sig och skaffa barn, men inte inom en tio års pe-

riod. Eva berättar även att hon gärna vill ha familj men att hon är rädd att barnen ska få det 

lika svårt och för att undvika det vill Eva genomgå så många undersökningar som möjligt för 

att få reda på om det finns en risk att hennes barn kan få liknande problem. Hon säger:.. för 

jag kan tänka mig att det inte är så kul att vara förälder till ett barn som är som jag. Både 

Emma och Adam vill ha familj och barn, Adam berättar ett han kan tänka sig ha en unge, me-

dan Emma helst vill ha två barn, en pojke och en flicka. Linda är den av dessa ungdomar som 

inte riktigt vill ha barn. Hon berättar att hon gärna vill bo i en mindre stad, hon kan tänka sig 

ha man, och fortsätter: … men barn är tveksamt, vill inte ha barn som skriker. 

Vad dessa ungdomar skulle vilja arbeta med i framtiden skiljer lika mycket som det 

brukar göra hos ungdomar, en vill bli läkare, två vill bli skådespelare eller artist, och två vill 

arbeta med barn eller djur. Adams val av framtida yrke skiljer sig från de andra ungdomarna. 

Han säger: Jag vill bli läkare, hålla på med medicin och sådär.  Emma och Eva vill båda ar-

beta med djur eller med barn, Eva förklara på följande sätt varför just arbete med barn eller 

djur lockar: Det gör mig glad, trivs med det och då känner jag mig ganska nöjd med mig 

själv. Ådi berättar att han tycker om att stå på en scen och därför vill bli skådespelare eller 

artist. Ådi: Jag tycker om att höras och synas, liksom min grej.                                                                           

Linda vill helst hålla på med något inom musikbranschen, hon tycker om att sjunga 

men hon uttrycker denna önskan samtidigt en viss misstro: Man hoppas att man blir någon-

ting, det är bara att hoppas.      

                                                                                                                        

11. Sammanfattning 

Alla fem ungdomarna bor fortfarande hemma, av dessa fem ungdomars föräldrar så är 

det tre som har separerat, alla tre bor hos sin mamma. Alla ungdomarna ansåg att de hade 

kompisar som de lekte med som barn, idag upplever tre av dessa ungdomar att de inte direkt 

har några kompisar alls som de umgås med på fritiden. Skolan upplevdes som svår för tre av 

ungdomarna med många uppbrott från olika skolor. Två av dessa ungdomar berättar att de 
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upplevde att kraven blev för stora på vad de skulle klara av och att de blev mobbade för att de 

inte förstod.  

Fyra av intervjupersonerna upplever att de som barn hade en bra kontakt med någon av 

sina föräldrar, men att de idag har ett komplicerat förhållande till sina föräldrar. Två av ung-

domarna berättar att den dåliga kontakten med föräldrarna bottnar i att föräldrarna inte accep-

terade att de hade pojkvänner.  

Att beskriva sig själv, vem man är idag, är svårt, men det klarade dessa ungdomar av 

väldigt bra. Fyra av dessa ungdomar förmedlar en bild av sig själv som osäkra inför sig själv 

men speciellt inför andra. Två av intervjupersonerna berättar att de försöker att vara positiva 

och glada utåt. 

Tre av ungdomarna ger uttryck för att de vill gå i en vanlig skola, orsaken är dels att de 

skäms för att de svårigheter som de har, att vill kunna gå ett vanligt program på gymnasiet 

och dels att de inte tycker att de hör hemma på en särskola. 

Gemensamt för alla intervjupersonerna är att de ser ett eget boende, i en lägenhet eller 

i en villa som det enda alternativet i ett framtida boende, och att alla dessa ungdomar med 

vissa restriktioner även ser  att de har en egen familj i framtiden. 

12. Analys 

 
Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse hur ungdomar med lindrig utveck-

lingsstörning uppfattar sin identitet och sin framtid.  

Endast en av dessa fem ungdomar hade börjat i en liten anpassad grupp redan från för-

sta klass, hon upplevde både förskola och lågstadiet som positivt. Upplevelsen att inte klara 

av som skolan ställer infinner sig redan i lågstadiet och är återkommande i de flesta av inter-

vjuerna, liksom upplevelsen att dessa krav öppnade vägen för mobbing och utanförskap. Detta 

stämmer väl överens med vad Ekwinska et al. (1993) skriver. Enligt dem så börjar barnet re-

dan i förskoleåldern att förstå att det är annorlunda och det kan leda till att det börja tvivla på 

sig själv och på sin egen förmåga. När barnet med en lindrig utvecklingsstörning kommer i 

skolålder finns det en stor risk att barnet får en underlägsenhetskänsla.  

 

Tre av dessa ungdomar upplever att deras barndom var svår med många uppbrott från 

olika skolor och något som just dessa ungdomar också förmedlar är önskan att få gå i en van-

lig skola och vara som andra jämnåriga barn och ungdomar. En del av ungdomarnas berättel-

 31



ser handlar om den utsatthet som de upplevde som barn och som de idag själva benämner som 

mobbing.  

: 

Tideman (1999) menar att tanken med integrering inte är att föra människor in i en 

helhet, utan att människor med till exempel en utvecklingsstörning ska föras från en nedvär-

derande miljöer till en mer värdesatt miljö. Dessa tre intervjuade ungdomar har en negativ 

upplevelse av särskolor. De tycker att de inte passar in där för att andra barn både ser och be-

ter sig annorlunda. Denna upplevelse grundar sig bland annat på att en del barn som är in-

skrivna i särskolan kan ha ett multihandikapp, både en utvecklingsstörning och ett fysiskt 

handikapp. Detta medför att dessa barn kräver mer hjälp än vad barn/ungdomar med lindrig 

utvecklingsstörning behöver. En av intervjupersonerna berättade att hon att hon har svårt att 

vistas i närheten av människor som har ett fysiskt handikapp och därmed ser annorlunda ut. 

Hon säger: Jag är rädd för vad andra ska tycka och tänka och jag är rädd för att bli satt i 

samma grupp. 

Tideman (1999) skriver att begreppet integrering används om en kategori människor som ris-

kerar att bli segregerade, om de inte integreras. Det paradoxala är att en del av dessa ungdo-

mar som deltog i min studie upplever att de är segregerade i själva integreringen trots att me-

ningen med särskolans undervisningsform är att en individuell intergering, vilket innebär att 

barnet/ungdomen som är inskriven i särskolan går i en vanlig grundskola. 

    

Mitt datamaterial visar att tre av intervjupersonerna känner skam inför sig själv och andra för 

att de har vissa svårigheter och just därför behöver mer hjälp än vad andra jämnåriga behöver. 

Fyra av dessa ungdomar förmedlar en bild av sig själv som osäkra, att de visar en bild utåt 

som de tror att andra i omgivningen vill att de ska vara. Men den bilden innehåller också en 

föreställning om hur de vill bli uppfattade av sin omgivning. Liljeroth (1976) menar att det 

kan finnas en del handikappupplevelser som grundar sig på känslomässiga upplevelser om att 

vara annorlunda, medan andra upplevelser grundar sig på en föreställning om hur det är att 

vara utvecklingsstörd. Enligt henne kan det senare vara en tillgång om identitetsupplevelsen 

präglas av en realistisk uppfattning om de egna svagheter och möjligheter.  Upplevelsen som 

de intervjuade ungdomarna har av sitt handikapp är att de är annorlunda och att de i vissa si-

tuationer skäms för sitt handikapp.  

 

Liljeroth (1976) menar även att identitetsutvecklingen hos de utvecklingsstörda ung-

domarna varierar beroende på graden av utvecklingsstörning, hur livssituationen och hur för-
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väntningar från omgivningen ser ut. Utvecklingsstörda ungdomar har av samhället fått en eti-

kett som avvikande, och detta innebär ett negativt bidrag till identiteten. Två av de intervjuade 

uttrycker att de vill vara som andra ungdomar, gå i en vanlig skola och kunna ta in de kunska-

per som krävs för att bli som en av ungdomarna säger fullärd.  

 

Att kunna lära sig det som andra ungdomar lär sig framstår alltså som viktigt för de intervjua-

de. Falch och Möller fann i sin undersökning att det som utvecklingsstörda människor har så 

svårt för, som att läsa och skriva ägnar de också mest tid för. Vidare så menar Falch och Möl-

ler att det inte främjar utvecklingsstörda människors livskvalitet att i sån stor utsträckning 

ägna sig åt det som dessa människor har som mest svårt för, nämligen att studera. Falch och 

Möller tycks med detta bortse från att det kan finnas ett behov och en vilja att lära sig – bli 

fullärd, något som kom framkom i min undersökning. De fem ungdomar som deltog i min 

undersökning förmedlar en bild av skolan som något som har en mycket central och viktig del 

i deras liv, de är medvetna om hur viktigt det är med utbildning. De två ungdomar som ut-

trycker en önskan och strävan att vara som andra behöver inte betyda att de har brister i sitt 

handikappmedvetande utan snarare tvärtom att det kan spegla en medvetenhet om och en in-

sikt i hur de egna resurserna ser ut och vad samhället kräver.  Falch och Möller (1997) tror att 

det kan finnas en förhoppning hos de utvecklingsstörda att lär man sig att skriva och läsa blir 

man mer lik alla andra.  

 

 Liljeroth (1976) menar att om den unge ska ha en förutsättning att kunna frigöra sig 

från barndomen, krävs det att ungdomarna gör en spegling av de möjligheter som de har i sin 

kontakt med personer som kan ge ett känslomässigt gensvar. Ungdomar med en utvecklings-

störning ska på samma sätt som andra ungdomar sträva efter att finna sin blivande roll i sam-

hället. Enligt Gustavsson (2001) så möter man i ett samhälle en mängd olika kategorier av 

människor, man blir tvingad att välja för att finna liknar som man kan spegla sin identitet mot. 

Man undviker att bli förknippad med människor som av andra betraktas som annorlunda eller 

konstiga, för att inte själv riskera att bli placerad i denna kategori, menar han. När en av de 

intervjuade säger att hon är rädd för att andra ska tycka att hon ingår i samma kategori som 

elever med svårare funktionsnedsättningar, (se sidan 25 ) är det just ett exempel på detta. 

 

Enligt Erikson är det viktigt att de unga kan finna sin nisch. Om detta inte sker kan det leda 

till ångest upplevelser som i sin tur kan ge antingen identitetsförvirring eller negativ identitet.  
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Under ungdomsperioden händer det mycket i utvecklingen, bland annat uppbrott från barn-

dom till vuxenhet, puberteten inträder, kroppen förändras och sexualiteten utvecklas. De unga 

frigör sig från sina föräldrar, söker sina egna ideal och omprövar normer och värderingar som 

han/hon har lärt sig av föräldrarna. 

 

Erikson menar att man inte kan avlägsna kriserna, för utan dessa sker ingen utveckling.                                    

Kriserna bör istället ses som utmaningar som, om de löses, kan leda till tillväxt. Medvetenhe-

ten som en del av dessa ungdomar har om sina egna begränsningar på grund av funktionsned-

sättningen speglar också deras bild av sig själva. Denna bild eller uppfattning om sig själva 

som ungdomarna har, är enligt Erikson summan av flera tidigare stadier. Om den unge inte 

går igenom går igenom kriserna på ett godtagbart sätt riskeras ett negativt bidrag till identite-

ten.  För att förstå dessa negativa utvecklingsförlopp så måste de otillräckligt lösta kriserna 

från tidigare stadier räknas in. Om det har skett en felutveckling i något av de andra stadierna 

har det en stor betydelse för de problem som uppstår i puberteten (Jerlang, et al,1994). 

 

 Förutom familj och skola är kamratkontakterna betydelsefulla för individens förmåga att fin-

na sin identitet. Alla ungdomarna i denna undersökning ansåg att de hade kamrater som de 

lekte med som barn, men idag upplever tre av dessa ungdomar att de inte direkt har några 

kompisar alls som de umgås med på fritiden. Även i Falch och Möllers rapport framkommer 

att många av intervjupersonerna saknar vänner och partners, att de upplever en stor ensamhet. 

i min undersökning visar det sig att fyra av dessa ungdomar har eller har haft  pojk- eller 

flickvän och deras upplevelser av detta varierar. Tre av dessa ungdomar hade positiva upple-

velser av sina relationer genom att man dels gjorde roliga saker tillsammans och dels upplev-

de de att det fanns någon som de kunde vända sig till för att få hjälp. Människor som har en 

utvecklingsstörning kanske har svårare att skapa relationer som både är djupa och varaktiga 

och som kan komplettera familjen eller ersätta den. Orsaken till att relationen bröts var i två 

av fallen att föräldrar misstyckte till den. Detta är något som kan bero på flera olika orsaker 

menar Falch och Möller. Dels så kan själva funktionsnedsättningen i sig försvåra samvaron 

med en partner då det är ett vardagsliv som ska delas. Dels så kan den omgivningens uppfatt-

ning påverka, skriver författarna, och kanske är detta ett skäl till att flera förhållanden i min 

studie har tagit slut. 

Ekwinska,Rosén-Sverdén,Sommarström(1998) menar att ungdomen söker sin identitet dels i 

en psykologisk, social och dels i sexuell mening. När den unge möter samhällets attityder så 

formar ungdomen sin identitet som samhällsmedlem.                                                                                          

 34



 Barron (2004) menar att det finns en skillnad mellan självbild och tillskriven identitet och hur 

kroppen ser ut och fungerar är viktigt för hur andra uppfattar en. De flesta av dessa ungdomar 

är noga med att inte sticka ut för mycket från det som de uppfattar som det normala. Fyra av 

dessa ungdomar förmedlar en bild av sig själva som osäkra speciellt i kontakten med andra 

människor som de inte känner så bra. Enligt Bakk & Grunewald (1998) blir många av de ut-

vecklingsstörda ungdomarna medvetna just under tonåren om att de är annorlunda, fundering-

ar om sin situation och sorg över sitt funktionshinder är vanliga. Tre av intervjupersonerna 

berättar att de försöker att förmedla en positiv bild av sig själva utåt och att de försöker att 

vara glad och snäll. Bakk och Grunewald (1998) menar att när ungdomarna visar denna sorg 

kan det väcka starka känslor hos omgivningen som genom att försöka trösta den unge och 

avleda tankarna inte tillåter honom/henne att vara ledsen. Detta kan bidra till att öka förvir-

ringen kring sin identitet eftersom den unge hålls kvar i en barnslig skyddad roll, där allt blir 

bättre bara man är glad. 

Intervjupersonerna i Falch och Möllers studie hade svårt att besvara frågor som handlade om 

drömmar och framtidstro, men de menar att alla människor även utvecklingsstörda, bär på 

funderingar och drömmar. Men för att kunna uttrycka sina drömmar krävs det en trygg och en 

förtroendefull relation där känslor tas på allvar. Till skillnad från Falch och Möllers studie så 

hade de fem intervjuade ungdomar inga svårigheter med att besvara frågor om hur de tänkte 

sig framtiden. Alla hade en klar bild av vad de vill arbeta med i framtiden, men det som gjor-

de mig lite förvånad var att alla ungdomarna i min studie ser ett eget boende i villa eller lä-

genhet som det enda alternativet.  

 

I sin strävan att bli självständiga och vara som alla andra kan de skaffa ett eget boende utan att 

begära stöd och service. Enligt Gustafson och Molander (1995) kan det finnas svårigheter för 

ungdomar med en lindrig utvecklingsstörning att förlika sig med att man ska gå i en särskola 

eller att bo i en bostad med särskild service för unga och de kompisar som finns där vill man 

inte bli lik och det är absolut inte så som man vill att andra ska uppfatta en. 

 

 

13. Sammanfattande analys 
 

Under ungdomsperioden sker det enorma förändringar hos individen som utvecklas från barn 

till ungdom. Könsutvecklingen kan medföra stora psykiska förändringar, kraven från omgiv-
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ningen blir större, nya intressen och framtidsfunderingar förändrar individens sätt att uppfatta 

sig det vill säga sin identitet. Den kris som uppstår här kallar Erikson för identitetskris, och 

bidragen till denna kan vara identitetsförvirring eller negativ identitet. Erikson menar att det 

som är avgörande hur stadier utvecklar sig beror på hur pass rusta individen är för olika ut-

vecklingskriser. Flertalet av intervjupersonernas utsagor vittnar om en påfrestande skolgång 

med skolbyten, mobbing och med upplevelsen att inte klara av de uppgifter som andra barn i 

klassen klarar av. Känslan av att vara underlägsen sina kamrater kan ha infunnit sig redan här 

hos en del av intervjupersonerna. Flertalet av ungdomarna uppger att de inte har kamrater som 

de umgås med på fritiden. Den tillit för tillvaron som grundläggs som barn bidrar till att man 

senare i livet vågar ta egna initiativ. De första årens negativa skolupplevelser kan ha bidragit 

till att en del av dessa ungdomar inte har förmågan att lita på andra jämnåriga. Denna misstro 

för jämnåriga kan ha grundlagts i ett tidigare stadium i ungdomens liv.  

 

Lindrigt utvecklingsstörda ungdomar är den grupp av de utvecklingsstörda som på grund av 

sin medvetenhet över sitt handikapp kan fara mest illa av sorgen över att inte vara som alla 

andra. När dessa ungdomar visar sina sorg och förtvivlan över att inte vara som alla andra så 

vet oftast inte omgivningen hur de ska handskas med detta. Det är viktigt att låta dessa ung-

domar få sörja, men att omgivningen finns där som stöd. Erikson menar att kriserna bör ses 

som utmaningar som leder till tillväxt. Flertalet av ungdomarna uppger att de hade en bra kon-

takt med sina föräldrar som barn men i dag har närapå alla intervjupersonerna en dålig rela-

tion till sina föräldrar. Det kan bero på att ungdomar som har en lindrig utvecklingsstörning är 

beroende av sina föräldrar på ett sätt som andra ungdomar inte är och detta kan medföra att 

dessa ungdomar kan ha svårt att känna sig vuxna. Föräldrarna till dessa ungdomar är medve-

ten om sina barns svårigheter och har alltid hjälpt dem, kanske till och med varit för hjälpsam 

för att skydda sina barn. Ungdomars frigörelse kan vara smärtsam för både ungdomen och 

föräldern, men när ungdomar med en lindrig utvecklingsstörning ska frigöra sig har så har de 

den vanliga frigörelseprocessen plus en process där de ska frigöra sig från det beroende som 

de har varit av sina föräldrars hjälp. Dessa svårigheter med att frigöra sig och de svårigheterna 

som en del har med sin handikappidentitet kan medföra att ungdomar får vad Erikson kallar 

för en negativ identitet eller identitetsförvirring.  Dessa kriser som ungdomarna går igenom 

kan enligt Erikson inte avlägsnas för utan dessa sker heller ingen utveckling.  

 

14. Diskussion 
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Syftet med denna uppsats har som sagt varit att undersöka vilken betydelse uppväxt, familj, 

skola och vänner har för betydelsen för identitetsutvecklingen hos ungdomar med en lindrig 

utvecklingsstörning. Under min praktik till socionom fick jag närvara vid en kvällsaktivitet 

som två kuratorer hade tillsammans med lindrigt utvecklingsstörda ungdomar. Under dessa 

sammankomster fanns det olika teman som belystes och togs upp till diskussion bland annat 

hur man ska göra för att söka LSS. För att konkretisera detta spelade kuratorerna upp en liten 

scen där ungdomarna om de själva ville hade möjlighet att medverka. Tanken som slog mig 

när jag iakttog sketchen var den att dessa ungdomar ser ut och pratar som ungdomar generellt 

gör och de ger ett intryck att kunna klara sig själva. Att dessa ungdomar är inskrivna i särsko-

lan på grund av att de har en lindrig utvecklingsstörning är tyvärr inget som garanterar att de 

får LSS, kommunernas ansträngda ekonomi befarar jag bidrar till att dessa unga människor 

får klara sig utan det stöd och den hjälp som de behöver. Dessa ungdomar som deltog i min 

studie både ser ut och pratar som vilka ungdomar som helst. De vill inte vara annorlunda och 

vill inte heller bli uppfattade som utvecklingsstörda av omgivningen. Dessa ungdomar ser ett 

eget boende i lägenhet eller i villa som det enda alternativet i sin strävan att bli självständiga. I 

den bilden så ingår det inte att bo i en bostad med särskild service för vuxna. Med tanke på att 

flertalet av intervjupersonerna har ”alla andra” som utopi, så befarar jag att en stor del av des-

sa ungdomar inte ens ansöker om LSS trots att behovet till stöd och hjälp finns där.  

Av dessa ungdomar var det enbart en som hade börjat i en liten anpassad grupp redan 

från första klass. Det som skiljer hennes berättelse från de andra ungdomarnas är att hon upp-

lever sin skolgång som positiv och harmonisk. Övervägande av de andra intervjuerna speglar 

en skolgång med mobbing och utanförskap. Denna känsla av utanförskap upplevde intervju-

personerna både i särskolan och i den vanliga grundskolan. Särskolans har en vid bredd av 

intaget av barn. Barn som har olika sorters handikapp, olika grader av utvecklingsstörning och 

barn med multihandikapp det vill säga både en fysisk och en psykisk skada. Med tanke på den 

medvetenhet och de svårigheter som ungdomar med lindrig utvecklingsstörning har att förlika 

sig med sitt handikapp anser jag att det är mindre bra att dessa barn och ungdomar går på en 

särskola. Vad dessa barn och ungdomar bland annat behöver är bli stärkta i sin uppfattning 

om sig själva och få en mer positiv bild av sitt handikapp. Enligt Gustafson och Molander 

(1995) förekommer det ofta att människor som har en lindrig utvecklingsstörning känner sig 

annorlunda och mindre värda. Detta kan medföra att de börjar hata och förneka sitt handikapp 

och ställer därmed orealistiska krav på sig själva. Vad jag upplever som nedslående är att des-

sa barn och ungdomar tycks befinna sig i ett sort ingenmansland, med det menar jag att de 

befinner sig mittemellan den vanliga grundskolan och särskolan. Jag samtycker med Tideman 
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(1999) när han säger att begreppet integrering används idag om en kategori människor som 

kan riskera att bli segregerade - om de inte integreras.  

 

 Falch och Möllers menar att den innersta familjekretsen av syskon och föräldrar är viktiga 

och att den ger en känsla av tillhörighet, att få finnas med i en gemenskap. Gustavsson har i 

sin studie kommit fram till liknade resultat att det i många fall tycks familjen vara det enda 

sociala sammanhang där den utvecklingsstörda individen inte väljs bort. Ungdomarna som 

deltog i min studie bor fortfarande hemma. Det som var lite förvånande var den mindre bra 

relation till föräldrarna som flertalet av intervjupersonerna förmedlade. Dels så kan det bero 

på att detta är ungdomar och med lindrig utvecklingsstörning som ska precis som andra ung-

domar sträva efter att finna sin roll i samhället med allt vad det innebär med självständighet, 

relationer och tankar om framtiden. Dels så kan det vara som en del forskning visar att ung-

domar med en lindrig utvecklingsstörning är beroende av familjen vilket medför att det blir 

svårare att söka sig bort från familjen. Många ungdomar med en lindrig utvecklingsstörning 

vill behandlas som vuxna, de vill precis som andra ungdomar ta ansvar och bestämma över 

sig själv. 

 

Vad jag finner som mest nedslående i min undersökning är att flertalet av intervjupersonernas 

svårigheter inte uppmärksammades tidigare, till exempel på förskolan. Detta medförde att en 

del av dessa ungdomar fick en skolstart som kantades av upplevelser av misslyckanden och 

utanförskap.  

 

 Det kan finnas en risk att individer med en lindrig utvecklingsstörning hamnar ”mellan två 

stolar” både inom skolväsendet och inom olika myndigheter. 

Jag skulle välkomna en undersökning om hur barn och ungdomar med lindrig utvecklings-

störning upplever sin skolsituation, där även en utvärdering av det nuvarande skolsystemet 

fungerar för individer med en lindrig utvecklingsstörning. 
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