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Sammanfattning

Utifrån  Normaliseringsprincipen  och  demokratiska  strömningar  under  andra  hälften  av  1900-talet
påbörjades på skolområdet en integreringsprocess. Begreppet inkludering introducerades senare för att
markera skolans ansvar i frågan. Trots inkluderingsuppdraget har avskiljande lösningar inom skolan
åter  blivit  vanliga.  Studier  om rörelsehindrade  barns  skolvardag visar  att  det  förekommer  många
exkluderande  situationer  i  skolan,  ofta  omedvetna  och  i  tron  att  dessa  är  bäst  för  eleven.  Dessa
situationer är en följd av att skolan inte arbetar på organisationsnivå med inkluderingsfrågor.

Syftet med denna studie har varit att belysa inkluderingsaspekter i skolan för elever med rörelsehinder.
Deltagarna i studien var tre unga personer med rörelsehinder som gått inkluderade i skolan. Studien
har  en  livshistorisk  ansats  där  deltagarna  berättade  om sina  skolminnen,  som sedan analyserades
utifrån Tangens modell  om fyra  dimensioner:  tid,  mening,  relationer,  samt  självbestämmande  och
kontroll.

Deltagarna bedömer att de i den inkluderade skolverksamheten utvecklats, men att de många gånger
fått kämpa för sin rätt och ibland fått lösa uppkomna situationer själva. De har alla haft elevassistent.
De unga vuxna som deltagit i studien är positiva till inkludering och menar att detta har gett dem bättre
möjligheter i deras vuxna liv. 

Vidare forskning kan vara longitudinella studier om elever med funktionsnedsättningar och fortsatta
studier, hur den marknadsanpassade skolan påverkar elever med funktionsnedsättningars möjligheter
att gå inkluderade, studier om elevassistentens funktion samt hur inkluderande idrottsundervisningen
ska bedrivas för elever med rörelsehinder.

Nyckelord



Cerebral  Pares,  funktionshinder,  funktionsnedsättning,  inkludering,  livshistoria,  lyssna  till  elevers
röster,  mobbning,  normaliseringsprincipen,  rörelsehinder,  elevassistent,  skolvardag,
utbildningsbiografi 

Förord

Nog finns det mål och mening i vår färd - 
men det är vägen, som är mödan värd.    

(Karin Boye)                                                                                                                                               

Tack Anna, Anders och Per!

Jag vill också tacka min handledare Eva Siljehag för ett konstruktivt stöd under hela skrivprocessen!

Ett särskilt tack till Eva-Lena!



Innehållsförteckning

Förord................................................................................................................3

Inledning................................................................................................1

Syfte och frågeställningar.......................................................................2

Syfte:................................................................................................................2

Frågeställningar:.................................................................................................2

Bakgrund ...............................................................................................3

Begreppen funktionsnedsättningar och funktionshinder.........................................3

Rörelsehinder ..................................................................................................3

Cerebral Pares.................................................................................................4

Inkludering.........................................................................................................4

Teoretiskt perspektiv........................................................................................4

Från integrering till inkludering..........................................................................4

Inkludering och demokrati.................................................................................5

Från avskiljande till inkludering..........................................................................5

Normaliseringsprincipen....................................................................................5

Styrdokument om inkludering............................................................................6

Inkluderingstanken i den målstyrda skolan..........................................................7

Forskning om skolsituationen för elever med rörelsehinder....................................8

Att lyssna till elevers röster..............................................................................10

Skolerfarenheter utifrån elevers livsberättelser...................................................10

Metod...................................................................................................11

Val av metod.................................................................................................11

Om kvalitativ forskning...................................................................................11

Livshistoria som metod i kvalitativ forskning.........................................................12

Utbildningsbiografier.......................................................................................13

Intervjuguiden...............................................................................................14

Databearbetning................................................................................................14

Tangens modell i fyra dimensioner-ett analysverktyg..........................................14

Tematisering..................................................................................................16

Transkriberingsprinciper..................................................................................16

Etiska aspekter.................................................................................................16

Genomförande..................................................................................................17

Resultat................................................................................................19

Del 1: .............................................................................................................19

Anna.............................................................................................................19



Anders..........................................................................................................19

Per...............................................................................................................20

Teman utifrån olika dimensioner..........................................................................20

Självbestämmande och kontroll...........................................................................21

Assistenten ...................................................................................................21

Tillgänglighet.................................................................................................22

Friluftsdagar, skolresor och idrottsdagar............................................................23

Sammanfattning dimensionen självbestämmande och kontroll.............................24

Relationer.........................................................................................................24

Föräldrar.......................................................................................................24

Att vara den ende med funktionsnedsättning.....................................................25

Relationen till assistenten................................................................................25

Lärare...........................................................................................................26

Kamrater.......................................................................................................27

Mobbning......................................................................................................27

Bemötande och särbehandling..........................................................................28

Sammanfattning dimensionen relationer............................................................29

Mening.............................................................................................................30

Att utmanas och lyckas i skolan........................................................................30

Särskilt stöd?.................................................................................................31

Idrotten........................................................................................................32

Sammanfattning dimensionen mening...............................................................34

Skolerfarenheter, Nuet och Framtiden..................................................................34

Arbete och studier..........................................................................................34

Tankar om inkludering....................................................................................35

Tankar om hur skoltiden påverkat livet..............................................................36

Sammanfattning dimensionen Skolerfarenheter, Nuet och Framtiden....................37

Sammanfattande kommentar av resultatet...........................................................37

Diskussion............................................................................................38

Metoddiskussion................................................................................................38

Resultatdiskussion.............................................................................................40

Elevassistentens svåra uppgift.........................................................................40

Mobbning......................................................................................................41

Sker inkluderingen på elevers bekostnad? ........................................................41

Specialpedagogik och frusna ideologier.............................................................42

Kämpa så att det fungerar...............................................................................43

Det inkluderande tänket..................................................................................43

Att lyssna på de unga vuxnas röster.................................................................44

Förslag till fortsatt forskning...............................................................................44

Referenser............................................................................................46



Bilaga 1 Missivbrev.........................................................................................48

Bilaga 2 Intervjuguide.....................................................................................49



Inledning

Visionen om den inkluderande skolan har genom internationella och nationella styrdokument varit ett
skolpolitiskt mål i Sverige under slutet av 1900-talet. Heimdahl Mattson (2006) har funnit att särskilda
undersökningsgrupper utanför den vanliga skolan har blivit vanligare och att elever hänvisas till skolor
som inte  ligger  i  deras  närområde.  Detta  motiveras  utifrån  att  det  skulle  vara  goda  pedagogiska
lösningar, samtidigt som hon menar att den dolda agendan är att elever i behov av särskilt stöd inte ska
dra ner skolans resultat eller popularitet.

I Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomars (RBU:s) årsrapport Skolad eller spolad?
(2011), ger föräldrar uttryck för hur de upplevt sina barns skolsituation. Föräldrarna lyfter fram en rad
brister då det gäller barnens skolgång, vad det gäller utanförskap och mobbing, möjligheten till fria
val, delaktighet och likabehandling, men också brister i fysisk tillgänglighet, samt missnöje med det
särskilda stödet. Flera föräldrar hade också utsatts för påtryckningar från skolan eller kommunen om
att  placera  sitt  barn  i  särskola  eller  i  Rörelsehinder-klass  (RH-klass).  Även  en  tidigare  rapport
(Paulsson & Stenberg,  2008)  visar  ett  skolväsende där  det  inte  alltid  är  självklart  att  elever  med
rörelsehinder ska ha möjlighet att delta i den vardagliga verksamheten på likvärdiga villkor. Dessa
rapporter  visar  att  det  finns  mycket  kvar  att  göra  för  att  alla  elever  ska känna sig delaktiga  och
välkomnade i den vanliga skolan. Det har skett stora förändringar i skolans värld under de senaste
årtiondena. Ingestad (2006)  menar att den målstyrningsdiskurs som blivit rådande har inneburit ett
ökat  fokus på individualisering och valfrihet.  För att  varje elev ska nå målen har medicinska och
kompensatoriska perspektiv fått  tolkningsföreträde (Ingestad,  2006).  Barnneurologerna Fernell  och
Landgren (2013, 10 april) argumenterar till exempel i Svenska Dagbladet för att det återigen behövs
särskilda skolor för barn som är ”svaga” men inte utvecklingsstörda vilket för tankarna till de tidigare
hjälpklasserna. 

Retoriken  på  utbildningsområdet  har  ändrat  innehåll  och  att  det  talas  allt  mindre  om  skolans
inkluderande mål (Szönyi, 2009). Därför menar jag att det är angeläget att diskussionen om värdet av
inkluderingen  inte  försvinner.  Jag  befarar  att  inkluderingssträvandena  annars  avstannar  med
motiveringen att elever får sina behov bäst tillgodsedda i speciellt anpassade grupper och skolor. Jag
vill lyfta fram den demokratiska aspekten i inkluderingstanken. 

Utifrån  egna  erfarenheter  och  de  kunskaper,  tankar  och  insikter  jag  tillägnat  mig  under  min
specialpedagogiska utbildning, har jag funderat kring hur elever med funktionsnedsättningar som går
inkluderade  i  ”den  vanliga  skolan”  upplever  skolvardagen.  Känner  de  sig  delaktiga  i
klassrumsituationerna och skolans övriga verksamhet? Hur ser kamratrelationerna ut?  Får eleverna en
bra utbildning och det stöd som är adekvat? Vad motiverar eleverna? Vilka attityder möter eleverna
och vilka bemötanden har de att hantera? Vad har de för minnen? Vad bär de med sig ut i livet?

Med denna uppsats vill  jag lyfta fram tankar och röster från några elever och höra vad de har att
berätta. Till min hjälp i detta arbete har unga vuxna med rörelsehinder- tillräckligt unga för att minnas
hur det var, men också tillräckligt gamla för att ha fått perspektiv- delat med sig av sina berättelser om
sin skoltid. Det är unga vuxna som gått i grundskolan under 1990-talet och som kan beskrivas som
”inkluderingspionjärer” då de gick i skolan när inkluderingstanken började implementeras på allvar i
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de  svenska  skolorna.   Det  är  min  ambition  att  utifrån  de  olika  berättelserna  och  de  beskrivna
situationerna problematisera och lyfta fram aspekter som kan bli värdefulla kunskaper och insikter i
den specialpedagogiska strävan att skapa en skola för alla. Jag menar att dessa ungdomar kan ge en
inifrån-kunskap  och  vidga  vårt  perspektiv.  Det  ena  perspektivet  är  ett  historiskt  perspektiv:  Ska
inkluderingssträvandena förpassas till en kort parentes i skohistorien och varför i så fall? Det andra är
ett demokratisk, humanistiskt perspektiv där alla människor har ett likadant värde och ett synsätt där
alla har något att bidra med till varandra.

Syfte och frågeställningar

Syfte:
Att utifrån några unga vuxnas berättelser om sin skoltid och ett specialpedagogiskt perspektiv belysa 
inkluderingsaspekter av elever med rörelsehinder.

Frågeställningar:
1. Hur beskriver de unga vuxna sina villkor i den inkluderande skolverksamheten?

2. Hur beskriver de unga vuxna sina möjligheter i den inkluderande skolverksamheten?

3. I vilken mån beskriver de unga vuxna att villkoren för inkludering formulerats på individnivå?

4. I vilken mån beskriver de unga vuxna att villkoren för inkludering formulerats på 
organisationsnivå?
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Bakgrund 

Bakgrunden kommer att ge olika begreppsdefinitioner som jag funnit vara centrala i uppsatsen, såsom
begreppen funktionsnedsättning,  funktionshinder och rörelsehinder.  Då deltagarna i  min studie har
Cerebral  Pares  ger  jag en kort  beskrivning av vad det  är.  Begreppen inkludering och delaktighet
diskuteras också. Därefter följer en skolhistorisk bakgrund till framväxten av den inkluderande skolan,
samt en översikt av hur forskningen beskriver aktuella inkluderingsaspekter. Några studier presenteras
för att ge en bakgrund till skolsituationen för elever med funktionsnedsättningar.  Sist exemplifierar
jag  hur  ”lyssnandet  till  elevers  röster”  (Pérez  Prieto,  1992,;  Tangen,  2009)  kan  användas  inom
specialpedagogisk forskning.

Begreppen funktionsnedsättningar och funktionshinder

Grönvik (2005) beskriver hur definitionen av begreppet funktionshinder inte alltid är entydig, men att
det under 1970-talet uppstod en reaktion mot det som man ansåg varit en alltför medicinsk beskrivning
av funktionsnedsättningar. Den sociala modellen introducerades som en teori om handikapp där ett
funktionshinder definieras utifrån en persons möte med en icke-funktionell miljö. Man gjorde en stark
åtskillnad  mellan  begreppet  funktionshinder  (disability)  och  själva  den  medicinska  avvikelsen,
funktionsnedsättningen  (impairment).  Världshälsoorganisationen  (WHO)  antog  2001  en  ny
klassifikation  av  ”Funktionstillstånd,  funktionshinder  och  hälsa”  (International  Classification  of
Functioning,  Disabilty  an  Health).  Denna  syftar  till  att  ge  ett  helhetsperspektiv  på  hälsa  och
välbefinnande och inbegriper såväl individuella faktorer som kontextuella (Socialstyrelsen, 2003). I
denna uppsats använder jag i likhet med ICF begreppet funktionshinder för att beskriva mötet mellan
individen i  en otillgänglig miljö  och begreppet  funktionsnedsättning för  att  beteckna den nedsatta
kroppsfunktionen.

Utifrån  en  studie  om elever  på  gymnasieskolan,  menar  Heimdahl  Mattson  (1998)  att  elever  med
funktionsnedsättningar riskerade att hamna i kläm mellan den sociala modellen och den medicinska
modellens definition av funktionsnedsättningar, vilka båda riskerar att inskränka deras möjligheter.
Om ett  medicinskt  och  individualistiskt  synsätt  tog  överhanden formulerades  elevernas  behov av
professionella. Å andra sidan kunde den sociala modellen användas för att motivera varför eleverna
inte fick det stöd de behövde, eftersom funktionsnedsättningens inverkan på elevernas lärandesituation
negligerades. Detta är också något som Paulsson och Stenberg (2008) hävdar, att den sociala modellen
medfört att det blivit tabu att prata om elevers funktionsnedsättningar, vilket medfört att eleverna inte
får det stöd de skulle behövt.

Rörelsehinder 

Rörelsehinder förklaras  av Specialpedagogiska skolmyndigheten (2013) som ett  samlingsnamn för
olika diagnoser vilka medfört en motorisk funktionsnedsättning. I den pedagogiska situationen är det
vanligtvis  inte  rörelsehindret  i  sig  som  skapar  de  största  svårigheterna  utan  rörelsehindret  i
kombinationen med andra funktionsnedsättningar (Paulsson & Stenberg, 2008).  Ibland påverkas den
finmotoriska förmågan och även kognition och perception, men konsekvenserna av rörelsehindret är
mycket individuella. Rörelsehinder kan innebära en annorlunda inlärningssituation, men det går inte
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att några generella pedagogiska råd. Den fysiska tillgängligheten kan behöva anpassas och elever med
rörelsehinder kan behöva kompenserande hjälpmedel.  Pedagogen ska också vara medveten om att
erfarenheter  och begreppsvärld kan vara annorlunda då individen haft  svårigheter  att  förflytta  sig,
vilket  till  exempel  kan  påverka  grundläggande  taluppfattning  inom  matematikundervisningen
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2013).

Cerebral Pares

Cerebral Pares (CP) är ett samlingsnamn för skador som orsakats hjärnan - under graviditeten eller
förlossningen eller någon gång innan barnet fyllt två år. Många barn med CP är för tidigt födda. När
skadan inträffade och var i  hjärnan påverkar barnets symptombild som kan vara mycket  olika hos
olika personer. Någon form av rörelsehinder förekommer alltid, lättare hos en del, betydligt svårare
hos  andra.  Andra  funktionsnedsättningar  kan  också  finnas,  till  exempel  epilepsi,
perceptionssvårigheter,  talsvårigheter  och  utvecklingsstörning.  Ljudkänslighet  är  vanligt  (Krigger,
2006). Också CVI (Cerebral Visual Impairment), en synskada som kan uppkomma till följd av skador
i hjärnans synbanor och som medför syntolkningssvårigheter, förekommer (Ek, 2000).

Inkludering

Teoretiskt perspektiv

Alvesson och Deetz (2000) kallar  forskning som fokuserar på meningsskapande och på individers
livsaspekter  som tolkande  forskning.  I  sådan  forskning  är  det  individen  och  det  lilla  som står  i
centrum.  Begrepp som  samspel får i sådan forskning ofta drag av förståelse och konsensus. Inom
kritisk-teoretisk forskning är syftet att avslöja rådande maktstrukturer och hur sociala konstruktioner
används för att befästa strukturer och gynna vissas intressen. I stället för att söka samförstånd blir
dissensus och konflikter ett sätt att påvisa rådande strukturer och dominansförhållanden (Alvesson &
Deetz, 2000).

Jag har i denna studie utifrån en livshistorieansats valt att belysa inkluderingsaspekter för elever med
rörelsehinder  i  skolan.  Min  teoretiska utgångspunkt  är  den sociokulturella  teorin om lärande.  Jag
menar  att  inkluderingstanken implicerar  ett  sociokulturellt  perspektiv  därför  att  inkludering  är  ett
begrepp som i sig förutsätter att människor samverkar med varandra. Ett sociokulturellt perspektiv
betonar det mänskliga samspelet som avgörande för lärande och utveckling. Mänskliga beteenden och
tankesätt är företeelser som ständigt omskapas i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
(Säljö, 2000).

Människan föds in i och utvecklas inom ramen för samspel med andra människor. Alltifrån begynnelsen gör vi
erfarenheter tillsammans med andra (Säljö, 2000, s.66).

 På så sätt menar jag att alla elever ska få möjlighet att bidra till den gemensamma erfarenhets- och
kunskapsutvecklingen.  Att  i  skolsammanhang avgränsa elever från att  berika varandra och lära av
varandra menar jag leder, inte bara till sämre kunskapsutveckling för alla utan också till att fördomar
och ojämlika förhållanden kvarstår.

Från integrering till inkludering

Begreppet  inkludering  kom  under  1990-talet  inom  skolområdet  att  ersätta  det  tidigare  använda
begreppet integrering (Nilholm, 2006). Framväxen av ett kritiskt perspektiv inom specialpedagogiken,
i  vilket  utomliggande faktorer lyftes  fram som förklaringar till  elevers svårigheter  banade väg för
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begreppet, och 1994 kom Salamancadeklarationen. Inkluderingsbegreppets införande representerade
enligt Nilholm en systemförändring och markerade att det inte handlade om att flytta in och anpassa
någon som tidigare stått utanför, utan att alla elever är med i en helhet från början. Ansvaret att skapa
bra lärmiljöer för alla lades istället på skolan. 

Inkluderingstanken har  sin  grund i  ett  demokratiskt  perspektiv  där  delaktighet  och  gemenskap  är
centrala begrepp (Nilholm, 2006). Eftersom begreppet har fått en positiv klang, enlig Nilholm, har
ändringar av innebörden av begreppet blivit allt vanligare, något som medfört att den ursprungliga
radikaliteten i begreppet försvagas. Men inkludering har sin grund i tankar om människors lika värde
och ska ses framför allt som en demokratisk rättighet, vilket för skolans del betyder, skriver Nilholm,
ett enda skolsystem för alla elever där olikheter ses som en tillgång.

Inkludering och demokrati

Carlsson och Nilholm (2004) menar att begreppet inkludering också har en stark retorisk kraft och
förknippas  med  mångfald  och  demokrati.  Utbildning  är  centralt  i  ett  demokratiskt  samhälle,  men
demokrati kan definieras på olika sätt, enligt dem, vilket medför olika konsekvenser för hur skolan
hanterar elevers olikheter.  Förhållandet  mellan demokrati  och inkludering kan enligt  Carlsson och
Nilholm beskrivas på tre nivåer: Svag inkludering innebär att en skola för alla är eftersträvansvärt men
att  särlösningar  ibland  behövs,  Stark  inkludering där  inga  undantag  medges  och  att  skolan  ska
organiseras så att den fungerar för alla och  Inkludering som dilemma i vilket angelägna värderingar
kan stå i komplexa motsatsförhållanden till varandra. Dilemmanivån kan exemplifieras med att vissa
elever behöver mer hjälp än andra, samtidigt som man inte ska särskilja elever.  

Från avskiljande till inkludering

På skolområdet har det sedan Folkskolans tillkomst 1842, förts diskussioner om hur undervisningen
för  barn i  behov av särskilt  stöd skall  organiseras  (Brodin & Lindstrand,  2004).  Assarson (2009)
beskriver  hur  pedagoger  under  1800-talet  försökte  utveckla  metoder  för  barn  och  ungdomar  med
inlärningssvårigheter men att ett medicinskt perspektiv vann allt mer insteg runt sekelskiftet. Detta
resulterade i att segregerande institutioner inrättades och att tvångssteriliseringar utfördes, med den
motiveringen att skydda befolkningen från ett som man ansåg felaktigt genetiskt arv (Assarson, 2009).
Skolelevers svårigheter förklarades utifrån ett medicinskt perspektiv och segregeringen av elever fick
ytterligare näring av psykologiska mätmetoder såsom intelligensteser vilka användes för att övertyga
föräldrar av nödvändigheten av att barnet placerades i särskild grupp (Brodin & Lindstrand, 2004). 

Normaliseringsprincipen

Utifrån  de  demokratiska  tankegångarna  intensifierades  under  1950-  och  1960-talen  frågor  om
integrering av personer med funktionsnedsättningar i samhället (Brodin & Lindstrand, 2004). Enligt
Assarson (2009)  var  det  före  1970-talet  ovanligt  att  barn med  stora  funktionsnedsättningar  bodde
hemma  och  föräldrar  uppmanades  istället  att  lämna  bort  sina  barn  till  institutionsvård.  En  av
förespråkarna för  förändring tillhörde  Bent  Nirje  och  1969 formulerade han sina idéer  i  den  s.k.
Normaliseringsprincipen (Nirje, 2003). Där vände han sig mot institutionalisering och särskiljande av
personer med funktionsnedsättningar, såväl i skola som i övriga samhällslivet. Nirje menade att alla
människor måste ges goda villkor och möjligheter att leva ett så normalt liv som möjligt och därför
skulle  institutioner  avvecklas  och  särskolor  integreras  i  de  vanliga  skolorna.  Assarson  (2009)
poängterar att Normaliseringsprincipen inte betyder att alla skall ”normaliseras” utifrån någon slags
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rådande norm, utan den innebär att samhället måste skapa förutsättningar för att alla människor ska
kunna delta i samhällslivet. 

Styrdokument om inkludering

Efter andra världskriget intensifierades den politiska debatten med krav om ökade demokratisering och
reformer som gynnade hela befolkningen (Hjörne & Säljö, 2008) vilket så småningom kom till uttryck
i enhetskolan och Lgr 62. Denna läroplan gav dock fortfarande utrymme, utifrån ett kompensatoriskt
motiv,  för  olika  segregerande  grupperingar,  såsom hjälpklass,  obsklass,  hörselklass  och  CP-klass
(Hjörne & Säljö, 2008). Inte förrän 1968 då den s.k. Omsorgslagen trädde i kraft gavs även barn med
utvecklingsstörning rätten till  skolgång men först  1994 fördes  särskolan över  från landstingen till
kommunernas ansvarsområde (Brodin & Lindstrand, 2004). Hjörne och Säljö (2008) beskriver hur
begreppet en skola för alla infördes i den nya Läroplanen för grundskolan 1980 och skolorna skulle nu
organiseras  i  arbetslag med  ett  gemensamt  ansvar  för  alla  elever.  Även denna läroplan gav dock
utrymme  för  segregerande grupperingar  och de  enskilda  skolorna kunde  själva  kunde besluta  om
någon elev skulle placeras i särskild undervisningsgrupp, om skolan bedömde att eleven hade stora
intellektuella svårigheter, fysiska handikapp eller sociala problem (Hjörne & Säljö, 2008).

Barnkonventionen

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter antogs 1989. Konventionen lyfter  fram alla
barns rätt till kostnadsfri och obligatorisk grundutbildning. Barn med psykiska och fysiska handikapp
ska  få  undervisning  som  på  bästa  sätt  bidrar  till  barnets  integrering  i  samhället.  Barn  med
funktionsnedsättningar  ska  säkerställas  ett  värdigt  liv  som  främjar  självförtroende  och  aktivt
deltagande i  samhället.  Stöd till  vidare yrkes-eller  högskoleutbildning ska också ges  till  alla  barn
(Utrikesdepartementet, 2006 ).

Salamancadeklarationen

Salamancadeklarationen från 1994, ger riktlinjer för hur undervisningen för barn i behov av särskilt
stöd ska utformas. Sverige har skrivit under deklarationen men den utgör inget bindande dokument
(Brodin & Lindstrand, 2004). Alla elever ska undervisas i den reguljära skolan och alla barn har rätt
till utbildning, oavsett förutsättningar (Svenska Unescorådet, 2006). En integrerande skola förordas
utifrån flera perspektiv, inte minst för att motverka diskriminering:

Den uppgift som den integrerade (i den engelska texten står det  inclusion, men de svenska översättarna valde
begreppet  integrering)  skolan  står  inför  är  att  utveckla  en  pedagogik  med  barnet  i  centrum  som  har
förutsättningar  att  med  framgång  ge  undervisning  åt  alla  barn,  däri  bland  dem som har  grava  skador  och
funktionshinder. Fördelen med sådana skolor är inte bara att de kan tillhandahålla undervisning av hög kvalitet åt
alla barn. Inrättandet av sådana skolor är ett avgörande steg när det gäller att försöka ändra diskriminerande
attityder, att skapa en välkomnande närmiljö och att utveckla ett integrerat samhälle. En ändring av det sociala
perspektivet är ofrånkomlig. Alltför länge har personer med funktionshinder betraktats av ett samhälle som har
koncentrerat sig mer på deras svårigheter än på deras möjligheter. (Svenska Unescorådet, 2006, s. 16).

Skollagen 1985 och Lpo 94

De unga vuxna som deltar i min studie gick i grundskolan då Lpo 94 (Skolverket, 2006) var gällande
(utom Anna som hann börja skolan då Lgr80 fortfarande var aktuell). Den då rådande Skollagen (SFS
1985: 1110) föreskrev att alla barn skulle ha tillgång till en likvärdig utbildning och att särskild hänsyn
skulle tas till elever i behov av särskilt stöd. Barn som inte nådde grundskolans kunskapsmål för att de
hade en utvecklingsstörning skulle gå i särskola. Det skulle också finnas specialskolor för elever med
dövhet eller hörselnedsättning.
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I och med Lpo 94 införders en resultat-och målstyrd skola. I denna läroplan nämns inget specifikt om
hur man skulle hantera elevers olika förmågor utan denna fråga decentraliserades ytterligare till de
enskilda skolorna. Läraren hade i uppgift att individualisera undervisningen för att möta varje barns
behov (Hjörne & Säljö, 2008). Enlig Lpo 94 skulle arbetet i skolorna också främja förståelse för andra
människor, förebygga diskriminering och fostra eleverna i demokratisk anda och på så sätt förbereda
eleverna för att leva och verka i samhället. Om elever i behov av särskilt stöd sägs:

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målet. Skolan har ett
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen.(Skolverket, 2011, s .4).

Skollagen 2011 och Lpg11

Enligt den nuvarande Skollagen (SFS, 2010:800) behöver undervisningen inte vara lika för alla utan
hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov. Särskilt stöd ska ges på det sätt och i den
omfattning så att eleven når de kunskapskrav som minst ska uppnås men samtidigt sägs det att varje
elev ska ges möjlig att utvecklas så långt det är möjligt. Eleven har rätt att få sitt stöd i den elevgrupp
som eleven tillhör, men om det finns särskilda skäl kan stödet ges i en annan undervisningsgrupp eller
enskilt. Skolan ska aktiv arbeta mot diskriminering och ytterligare bestämmelser kring detta finns i
Diskrimineringslagen (SFS: 2008:567).

I Skollagen (SFS, 2010:800) finns också bestämmelser som säger att läraren har möjlighet att bortse
från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen om det finns särskilda skäl för detta, till
exempel om eleven har en funktionsnedsättning eller personliga förhållanden som inte är av tillfällig
natur vilket  hindrar eleven att  uppfylla  kunskapskraven (SFS, 2010:800,  10 kap.  21 §).  Denna så
kallade” pysparagraf” fanns även tidigare, då i Grundskoleförordningen (SFS 1994:1194, 8 §).

Inkluderingstanken i den målstyrda skolan

Utöver kunskapsuppdraget så har alltså skolan ett tydligt fostransmål; den ska förmedla och förankra
respekt  för  de  mänskliga  rättigheterna  och  de  grundläggande  demokratiska  värderingarna  (SFS,
2010:800). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, hävdar jag, att detta är att betrakta som ett mycket
tydligt argument för inkludering. Det sociokulturella perspektivet innebär att  människor samverkar
och lär  av varandra och olikheter  ses som tillgångar i  det  gemensamma erfarenhetsutbytet  (Säljö,
2000).

Samtidigt öppnar styrdokumenten för möjligheter att göra undantag om det bedöms att eleven inte
klarar målen. Gadler (2011) fann att styrdokumentens genomslag i skolverksamheten är beroende av
vilka  tolkningar  som  olika  nyckelpersoner  såsom  tjänstemän  och  politiker  gör,  vilket  påverkar
möjligheterna till  likvärdig  utbildning.  Den svenska grundskolan är  inte  så  inkluderande  som det
ansetts,  skriver Göransson, Nilholm och Karlsson (2011). Ingenstans i styrdokumenten står det att
undervisningen  ska  vara  inkluderande  vilket  ger  ett  stort  utrymme  för  lokala  tolkningar  för  hur
undervisningen ska organiseras.  Det  fria  skolvalet  och den mål-och resultatstyrda  skolan utmanar
inkluderingstanken,  hävdar  Göransson,  Nilholm  och  Karlsson,  eftersom  det  individorienterade
synsättet  åter  vinner  terräng  genom  dessa  förändringar.  Även  fast  styrdokumenten  säger  att  det
särskilda stödet så långt det är möjligt ska ges inom ordinarie elevgrupper, har det under 2000-talet
blivit allt vanligare med nivågrupperingar och särskilda undervisningsgrupper (Giota & Emanuelsson,
2011,;  Szönyi, 2009). Giota och Emanuelsson (2011)  fann i en undersökning bland rektor att det
fanns tydliga uttryck för medicinska och psykologiska förklaringsmodeller till elevers svårigheter. Det
framkom  också  att  en  diagnos  hade  avgörande  betydelse  om  eleven  skulle  få  extra  stöd.  Det
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traditionella sättet att se på elever i behov av särskilt stöd, där individen är bärare av problemet, lever
kvar i hög grad (Giota & Emanuelsson, 2011). 

Assarson  (2009)  ser  det  marknadsekonomiska  inflytandet  över  skolan  som  ett  hot  mot
inkluderingsuppdraget. Den konkurrensutsatta skolan medför ökad segregering då vissa elever är mer
kostnadskrävande än andra. Det ställs också både högre och tidigare krav på att mäta barns förmågor
för att  tidigt  identifiera vilka som faller  utanför normalitetens ram.  Ett  individuellt  perspektiv har
smugit sig in definitionerna av en skola för alla, skriver Assarson och fokus har flyttats från uppdraget
att  skolan ska åstadkomma  lärande för  alla oavsett  villkor,  till  skrivningar där inkluderingstanken
framställs som enbart en ideologisk vision. Det är dessutom en vision som vissa hävdar kan medföra
att elever riskerar att inte få sitt individuella stöd (Assarson, 2009).

Heimdahl Mattson (2008) formulerar det som att  segregeringen har bytt  skepnad. Istället för stora
institutioner hänvisas elever till särskilda undervisningsgrupper, både inom och utanför hemskolan.
Efterfrågan på diagnoser har ökat och även om en diagnos kan ha ett förklaringsvärde för elev och
föräldrar,  används  den  av  skolan  snarare  för  att  legitimera  exkluderande  åtgärder.  En  vanligt
specialpedagogisk insats är att eleven får en elevassistent, vilken många gånger saknar utbildning men
som ändå får ta ett stort ansvar för elevens undervisning (Heimdahl Mattson, 2008).

Forskning om skolsituationen för elever med rörelsehinder

Nygren  (2008)  har  gjort  en  etnologisk  studie  i  syfte  att  beskriva  skolvardagen  för  elever  med
rörelsehinder.  Han  fann  att  elevernas  funktionsnedsättningar  påverkade  deras  förutsättningar  till
lärande  och  kunskapsutveckling  i  olika  hög grad  och  att  deras  undervisningssituationer  kunde  se
mycket olika ut. Stödet för inkludering var stort hos elever, föräldrar och skolpersonal men hur detta
omsattes  i  praktiken  varierade.  Inkluderingssträvandena  hade  en  tendens  att  inte  behandlas  på
organisationsnivå utan ansvaret för detta förflyttades till individen, till berörda lärare och den enskilda
eleven. Det fanns också brister i samsynen mellan lärare där vissa kommunicerade inkludering, andra
exkludering. Datorer var något som de flesta eleverna hade tillgång till och elevassistent var ett vanligt
stöd, men det fanns en stor variation hur assistenterna arbetade. Gemensamt var att alla elever ansåg
sig behövda mer tid på sig med sitt skolarbete. Ju äldre eleven blev desto vanligare blev de mindre
undervisningsgrupperna.  Interaktionen med  de  andra  eleverna  i  klassrummet  var  begränsad  vilket
bland annat beroende på att  eleverna hade fasta arbetsplatser med sina hjälpmedel  eller arbetade i
avgränsade arbetsrum. På så sätt  menar Nygren att  eleverna riskerade att  inte vara delaktiga i det
informella lärandet och samarbetet mellan klasskamrater (Nygren, 2008).

Enligt Nygren (2008) framhöll de elever som fortfarande gick i skolan när studien gjordes vikten av att
individualisera och hitta flexibla lösningar. Det kunde till exempel handla om att skapa en optimal
men ändå rättvis provsituation för eleverna.  Situationen och elevens möjlighet  att  uttrycka och få
gehör för sina behov var betydelsefulla för om eleven uppfattade sig som delaktig eller inte. Ett äkta
engagemang från skolpersonalen var viktigt. Idrottslektioner, skolresor och friluftsdagar angavs ofta
som situationer då eleverna känt sig bortglömda och utestängda. Många gånger uppstod exkluderande
situationer omedvetet. Det var inte ovanligt att elever glömdes bort vid helklassgenomgångar eller att
det saknas ett tänk vid planerandet av friluftsdagar och idrottsundervisning. Det var också så att skolan
i en sorts välmening omedvetet skapade exkluderande situationer för att hitta fungerande arbetssätt.
Skolans sätt att i stunden lösa uppkomma situationer rörde sig sålunda oftast på en individnivå. En
konsekvens av de exkluderande lösningarna blev att man signalerade till eleverna att exkluderande
lösningar är normala och till och med önskvärda och att vissa elevers behov är för besvärliga för att
kunna tillgodoses (Nygren, 2008).
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Nygrens (2008) studie innehåller också intervjuer med elever som slutat skolan och dessa elever är
mer kritiska till skolornas särskiljande lösningar eftersom de anser att det exkluderande systemet på så
sätt upprätthålls. De äldre eleverna vill se ett större ansvar på organisationsnivå så att skolan inte tar
till de lösningar som fungerar smidigast just för stunden. De menar också att det förekommer tydliga
hierarkier  i  kamratrelationerna,  såväl  i  skolan  som  på  fritiden,  och  att  en  maktordning  utifrån
kategorierna genus och funktionshinder riskerar att konstureras i en process i vilken både vuxna och
barn medverkar. Det kunde till  exempel  vara så att  eleven med funktionsnedsättning i  lekar alltid
tilldelades  roller  som  den  sjuka,  eller  att  en  icke-funktionsnedsatt  elev  fick  uppdraget  att  vara
hjälplärare och dessutom fick beröm för att vara så snäll mot sin funktionsnedsatta kamrat.  Liknande
återupprepade handlingsmönster bidrar enligt Nygren till att upprätthålla strukturella maktordningar
varvid elever med funktionsnedsättningar förblir marginaliserade. 

Szönyi(2009) beskriver det dilemma som elever med funktionsnedsättningar kan hamna i då skolan
erbjuder eleverna undervisning i liten grupp. Eleverna och föräldrarna uppskattade den lugna miljön
och har dessutom uppfattat att det inte funnits något annat alternativ. De anpassningar och hjälpmedel
som eleverna hade fungerade också bättre i lilla gruppen. Samtidigt försvårades elevernas möjligheter
att  skapa sociala  relationer  och ju  mer  eleverna vistades  utanför  sin  klass  desto mer  begränsades
känslan av samhörighet med klassen. Genom den lilla gruppen skapades en organisatorisk ordning
som i högre grad bidrog till elevernas utanförskap, mer än vad deras funktionsnedsättningar gjorde,
hävdar Szönyi. Möjligheterna till sociala mötesplatser mellan elever med funktionsnedsättningar och
elever utan funktionsnedsättningar var begränsade och eleverna undvek att vistas i uppehållsrum och
liknande. De kamrater man hade fanns i den lilla gruppen. Eleverna valde själva att tona ner detta
utanförskap och istället se det som något normalt då de kände att det ändå inte gick att förändra något.
Trots elevernas accepterande av situationen, menar Szönyi att detta sätt att organisera undervisningen
bidrar  till  att  människor  begränsas  i  sina  sociala  kontakter  vilket  påverkar  deras  möjligheter  till
interaktion och lärande. 

I en undersökning från Kanada fann Nadeau och Tessier (2006) att barn med Cerebral Pares som gått
inkluderade i  vanliga skolor hade färre vänner, lägre social  status och upplevde sig mer  isolerade
jämfört med sina klasskamrater utan funktionsnedsättningar. Eleverna var också mer utsatta för både
verbal och fysisk mobbning. Det var dessutom så att flickorna bemöttes sämre än pojkarna. För att
motverka dessa tendenser menar Nadeau och Tessier att barn redan tidigt, i förskolan, behöver tränas i
samarbete, hjälpsamhet och empati. Det är också viktigt att de funktionsnedsatta barnen får stöd i att
utveckla vänskapsförhållanden med sina kamrater (Nadeau & Tessier, 2006).

Heimdahl Matsson (1998)har funnit att det inte nödvändigtvis är graden av funktionsnedsättningen
som avgör huruvida elever som går i vanlig skola känner sig delaktiga och självständiga. Snarare kan
det vara så att elever med små funktionsnedsättningar möts av en mer oförstående omgivning, vilket
förstärker deras svårigheter. I specialskolor satsade man mer på att lära eleverna praktiska färdigheter
och att  klara  sig  själva,  varvid typiska  ”skolfärdigheter”-  läsa,  skriva,  söka  information  -  fick  en
underordnad  betydelse.  Eftersom eleverna  begränsades  vad  det  gäller  dessa  kunskaper,  minskade
paradoxalt  nog  också  deras  möjligheter  till  självständighet  och  delaktighet.  Elever  med  svårare
funktionshinder som gick inkluderade fick däremot bättre stöd och anpassningar vilket förde med sig
att de tillägnade sig skolkunskaper, som i sin tur bidrog till större möjligheter till självständighet och
delaktighet. 

Skolinspektionen  (2010)  har  i  en  rapport  undersökt  gymnasieskolorna  utifrån  elever  med
funktionsnedsättningars skolsituation. Där fann man att skolorna dels behöver arbeta med att se till att
anpassningsåtgärder inte drar ut på tiden, men också med både personalens och andra elevers attityder
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och  förhållningssätt  gentemot  elever  med  funktionsnedsättningar.  Arbetet  med  uppföljningar  och
utvärderingar av insatser och resultat behöver också bli bättre så att de inte bara fokuserar på den
enskilda eleven utan också lyfts till skol-och huvudmannanivå.

Att lyssna till elevers röster

Att  lyssna  till  elevernas  röster,  ser  Tangen (2009)  som ett  viktigt  bidrag  till  utvecklandet  av  en
inkluderande skola. Hon säger att man kan inte bara utgår från att inkludering är en bra sak, man måste
också ta reda på hur barnen upplever det och därmed få indikationer om hur praktiken kan förbättras.
Tangen (2009) beskriver hur det inom andra vetenskapliga discipliner, såsom till exempel sociologi,
psykologi och medicin, har blivit vanligt att bedriva forskning utifrån ett perspektiv som kallas Quality
of life (QOL). Detta handlar alltså om hur människor på olika områden bedömer sin livskvalitet. Ofta
har forskningen varit kvantitativ och används vid jämförande studier och kritik har riktats mot denna
forskning då vissa menar att den tagit sin utgångspunkt i redan definierade värderingar om vad ett gott
liv innebär.

Inom pedagogik i allmänhet och i specialpedagogik i synnerhet har det emellertid inte varit så vanligt
med  sådan  forskning,  vilket  hon  finner  märkligt  eftersom  politiker  och  forskare  ägnat  stor
uppmärksamhet åt att studera kvaliteten på undervisningen utifrån andra aspekter. Även om man mer
och mer börjat se barnen som självständiga aktörer i sina liv och att intresset för att lyssna till barnens
röster  ökat,  saknas det  forskning,  anser Tangen (2009)  om hur barn och ungdomar  bedömer  sin
livskvalitet (QOL). Särskilt tydligt är det vad det gäller minoritetsgrupper såsom etniska minoriter,
barn och ungdomar i behov av särskilt stöd och barn med funktionsnedsättningar. En förklaring till
detta kan vara, skriver Tangen (2009) att skolan inte ses som den riktiga verkligheten utan att bara som
en slags förberedelse för vuxenlivet. Det kan också vara svårt att hitta en metod genom vilken eleverna
kan uttrycka  sig  men  bilder,  berättelser,  observationer,  diskussioner  och  intervjuer  kan  användas,
beroende på vad som är lämpligt (Tangen, 2009).

Skolerfarenheter utifrån elevers livsberättelser

Pérez Prieto (1992) har i sin avhandling använt sig av både kvantitativ och kvalitativ metod för att i ett
longitudinellt perspektiv undersöka hur eleverna själva beskriver sin skoltid. Avsikten var att på så sätt
få  förståelse  för  olika  elevkategoriers  upplevelser  av  skolan,  och  att  undersöka  huruvida  skolan
reproducerar  samhällsstrukturer.  Elevernas  sociala  bakgrunder  och  skolprestationer,  studieval  och
inställning till skolan ställdes i relation till senare yrkesliv. Eleverna fick svara på enkätfrågor om sina
tankar, minnen och attityder om skolan. Några elever djupintervjuades. Därefter skrev Pérez Prieto
(1992)  några  elevers  livshistorier  och  utifrån  dessa  lyftes  upplevelser,  reaktioner,  tolkningar  och
mönster i sättet att förhålla sig till skolan och undervisningen. 

Sociologen  Pierre  Bourdieu  menade  att  människan  fått  med  sig  olika  ärvda  kapital-  symboliska,
kulturella och ekonomiska, som hon bär med sig genom livet och som också reproduceras till nästa
generation (Gytz  Olesen,  2004).  De möjliga handlingsmönster  hon har är  styrda  av dessa kapital.
Människan tror sig vara fri att handla som hon vill, men kan bara agera utifrån sin  habitus, det vill
säga det hon lärt genom erfarenheter och det hon fått med sig från tidigare generationer. Bourdieu
menar att personer med ett gott kulturellt kapital lyckas bra i skolan och att de sedan fortsätter att
utöva makt över kulturliv och skola. På så sätt reproduceras samhällsklasser och skolsystem (Gytz
Olesen, 2004).

Pérez Prieto (1992) anknyter till  Bourdieu och fann att  eleverna i  hög grad skapade förståelse för
skolans verksamhet utifrån medhavda referensramar men också att de gjorde egna tolkningar. Genom
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livsberättelserna fann Pérez Prieto tre elevkulturer genom vilka elevernas förhållningssätt till skolan
tog sig uttryck: plugghästen, avståndstagarna och de ”vanliga” eleverna. Denna syntes bar de sedan
vidare i sina egna liv och förmedlade till sina barn. Enligt Pérez Prieto var det alltså inte så att eleverna
helt  och  hållet  var  bundna  av  de  medhavda  kapitalen,  utan  det  förekom att  eleverna  gjorde  en
klassresa, något som ju blir viktig ur legitimitetssynpunkt för skolan. Det var dock ett tydligt mönster
att klasstrukturerna bestod och att man kunde se detta redan tidigt i skolåren.  I studien nämns inget
specifikt om elever med funktionsnedsättningars skolupplevelser.

Metod

Val av metod

Utifrån  uppsatsens  syfte  har  jag  funnit  det  lämpligt  att  använda  mig  av  kvalitativ  metod  och  en
livshistorieansats. Jag har velat försöka nå bakom de enkla svaren och de deskriptiva beskrivningarna
genom att låta varje persons berättelse i sig få förmedla just dennes unika upplevelse av skoltiden. För
att  få  tillgång till  dessa  berättelser  har  samtalet  varit  min  metod,  ett  samtal  som skett  utifrån  en
ostrukturerad intervjuguide. Jag har försökt att inta ett lyssnande förhållningssätt, men samtidigt har
mitt sätt att lyssna och ställa frågor påverkat deltagarnas berättande och på så sätt kan jag ses vara en
medskapare i  konstruktionen berättelserna. Intervjuaren som resenär är en metafor som Kvale och
Brinkman (2009)  använder för att  beskriva detta användande av intervjuer. Goodson och Numan
(2003) menar  att  livshistorieforskningen har beröringspunkter med det  sociokulturella perspektivet
eftersom livshistorieforskning i sig innebär att forskaren och berättaren samarbetar i konstruktionen av
en livshistoria.

I analysen kommer jag sedan att använda mig av Tangens (2009) modell med fyra dimensioner, vilken
jag presenterar under rubriken databearbetning. Jag vill prova redskapet om det är lämpligt att använda
som  en  tankestruktur,  inte  bara  då  det  gäller  att  ta  del  av  och  analysera  barns  och  ungdomars
skolerfarenheter, utan om det även kan användas som analysverktyg vid minnesarbete utifrån vuxnas
perspektiv.

Om kvalitativ forskning

Widerberg  (2002)  beskriver  hur  skillnaden  mellan  kvantitativ  forskning  och  kvalitativ  forskning
grundar sig i  vilken typ  av frågor forskaren önskar få svar på. Kvantitativ forskning syftar  till  att
besvara frågor om mängd och förekomst medan den kvalitativa forskningen försöker blottlägga olika
uppfattningar och upplevelser.  Frågor om kausalitet är inte applicerbara inom kvalitativ forskning,
skriver Widerberg, och den kvalitativa forskaren bör vara medveten om vilka kunskapsanspråk som är
möjliga att ställa. Det finns annars risk att den kvalitativa forskaren faller i den positivistiska fällan
genom att  använda  kvalitativa  metoder,  med  kvantitativa  analyser,  i  syfte  att  standardisera  eller
belägga hypoteser. Kvalitativ forskning handlar om analyser och tolkningar och också om möjligheter
till berikande möten både för forskaren och den utforskade (Widerberg, 2002). Detta är något som jag
upplevt  under  arbetet  med  denna  uppsats.  Att  samtala  med  människor  utan  att  riktigt  veta  vart
undersökningen var på väg har varit väldigt lärorikt och mycket givande. Det har delvis varit svårt att
släppa kontrollen, känslan av att jag måste komma fram till något, samtidigt som jag tror att detta har
varit det enda möjliga sättet. Det viktiga har för mig varit att lyfta fram de tre unga vuxnas berättelser,
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att komma bakom det rent deskriptiva och försökt få tag på avgörande minnen och upplevelser. Att
använda livshistorieansats har därför blivit den metod som jag velat använda.

Livshistoria som metod i kvalitativ forskning
Berättandet har alltid utgjort ett sätt för människan att skapa mening och sammanhang. Att använda
berättelser  som metod  har  länge  praktiserats  inom sociologi,  antropologi  och  etnologi  (Stensmo,
2002).  Ivor  F.  Goodson  är  den  forskare  som  redan  under  1980-talet  började  använda  sig  av
livshistorier inom utbildningssammanhang. Genom att använda sig av livshistoria som metod lät han
lärare dela med sig av sina historier och sina erfarenheter, något han menade gav viktig förståelse för
undervisning och lärares villkor (Stensmo, 2002). Det paradigmskifte som skedde under 1970-talet
inom samhällsvetenskaperna medförde ett ökat intresse för kvalitativa metoder och även intresset för
biografier, levnadsberättelser och liknande tog fart. Det ökade uppsvinget för dessa metoder förklarar
Goodson och Numan (2003) som en reaktion mot rådande mekaniska och hypotesprövande metoder.

Metoden har också använts inom feministisk och annan kulturvetenskaplig forskning såsom ett sätt att
låta marginaliserade röster få komma till tals (Stensmo, 2002). Även om livshistoriemetoden har en
svaghet  då  resultaten  inte  brukar  anses  som  generaliserbara,  kan  den  fokusera  på  fenomen  och
aspekter  som  annars  riskerar  att  osynliggöras  (Bryman,  2011).  Intervjuer,  mer  eller  mindre
strukturerade, utgör den vanligaste metoden, medan andra källor, såsom dagböcker, föremål, brev och
andra  personers  berättelser  utgör  viktiga  komplement  (Stensmo,  2002).  I  livshistorieforskning
använder  man  sig av berättandet  för  att  försöka se  och  förstå  hur  människor  skapar  mening  och
förståelse  kring  i  sina  liv  och  sin  tillvaro.  Det  som  lyfts  fram är  den  reflexiva  förståelsen  och
upplevelsen  av  de  minnen  som den  intervjuade  återger  sett  ur  ett  längre  perspektiv,  såsom den
intervjuade minns det. Forskarens fokus är hur människor uppfattat och upplevt det hela, inte hur det
faktiskt var. Metodens intention är att ge kunskap om individers tankar, minnen och upplevelser i en
kontext,  såsom  till  exempel  i  skolan  eller  på  arbetsplatsen.  (Wigg,  2009).  När  jag  tolkar  mina
deltagares berättelser är det alltså deras tankar och minnen jag utgår ifrån, inte hur det faktiskt var,
men  jag  har  sett  det  som ett  värde  i  sig  att  människor,  utifrån  ett  vuxenperspektiv  och  med  de
erfarenheter de har med sig beskriver och minns sin skoltid. 

Livshistorieforskningen ingår  i  en  forskningstradition  kallad  biografisk  forskning.  Det  finns  olika
tolkningar, definitioner, benämningar och översättningar (Wigg, 2009) vilket jag stundtals har funnit
något förvirrande. I engelskan använder man också begreppet narratives och Goodson och Numan
(2003)  beskriver  den  narrativa  tradition  som forskningsansatser  där  olika  typer  av  muntliga  och
skriftliga  berättelser  används  och  där  livshistorieansatsen  utgör  en  egen  metod.  Enligt  Goodsons
definitioner är livsberättelser en av forskaren refererad biografisk beskrivning av en människas liv, där
forskaren  sålunda  inte  gör  någon  tolkning  utifrån  något  sammanhang.  Den  forskare  som skriver
livshistoria  däremot,  tolkar  och  försöker  sätta  in  berättelsen  i  ett  sammanhang.  Utifrån  syfte  och
forskningsfrågor kan livshistorieforskaren välja att antingen skildra och förstå ett yrkesliv, skriva en
fullständig livshistoria över en människas liv eller ett göra ett tematiskt studium med ett särskilt fokus
(Goodson & Numan, 2003). Enligt Goodson och Numan (2003) är det de oväntade händelserna som
kan vara speciellt intressanta. I min uppsats kommer jag att använda mig av Goodsons definition av
livshistoria eftersom jag har ett tydligt syfte och gör min egen analys utifrån ett skolsammanhang. I de
unga vuxnas berättelser har vissa minnen av olika anledningar dröjt sig kvar och dessa minnen kan ge
värdefull kunskap. Det är förmodligen minnen just för att de haft en stor inverkan på personens liv.
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Goodson och Numan (2003)  ser metoden som ett sätt att låta marginaliserade röster komma till tals.
Metoden kan då vara ett  sätt  att  avslöja förtryckande strukturer.  Eftersom livhistorieforskning ofta
berör olika minoritetsgrupper så finns där en svårighet som Wigg (2009) menar att man måste vara
observant på. Det finns en risk att överdriva beskrivningarna eller ”exotisera” sina informanter, som
hon uttrycker det, men då går själva poängen med livshistorieforskningen förlorad. Grundtesen är att
alla människor är unika och har unika berättelser. Fel använd kan livshistorieforskningen användas för
att  befästa  strukturer,  fördomar  och  förtryck  (Goodson  & Numan,  2003,;  Wigg,  2009).  Att  låta
marginaliserade  grupper  komma  till  tals  samtidigt  som man  menar  att  varje  person har  sin  egen
berättelse blir på så sätt ett dilemma i livhistorieforskningen. I min uppsats har jag arbetat med unga
vuxnas  livshistorier.  Syftet  var  att  studera  inkluderingsaspekter  i  skolan  för  personer  med
rörelsehinder, en grupp som skulle kunna beskrivas som en marginaliserad grupp. Samtidigt innebär
inkludering att alla ingår i en helhet och det är ur detta perspektiv jag har valt att närma mig mina
deltagares berättelser, som tidigare elever i en inkluderad skolverksamhet. 

Goodson  och  Numan  (2003)  menar  att  livshistoriemetoden  epistemologiskt  har  likheter  med
fenomenologin eftersom människors erfarenheter  blir  det  primära verktyget  för att  få kunskap om
världens  beskaffenhet.  Forskaren  samarbetar  med  den  intervjuade  och  på  så  sätt  i  själva
livshistorieskapandet.  Detta  samspel  sker,  dels  i  själva  intervjusituationen,  men  också  vidare  i
analysen då forskaren reflekterar och konstruerar det berättade, speglat mot en kontext (Goodson &
Numan, 2003). De menar också att  forskaren även i analysfasen bör arbeta i nära samverkan med
informanterna: 

Forskaren kommer nära den som berättar och det sker ett samspel, ett utbyte av tankar.  Tillsammans finner
berättaren och forskaren de viktiga händelser, möten och mönster som växer fram under samtalen, reflexionen
och  analysen  när  levnadsberättelserna  ”konfronteras”  med  kontexten.  Tillsammans  konstruerar  eller  skapar
berättaren och forskaren livshistorien (Goodson & Numan, 2003, s. 14).

Jag hade gärna även i analysfasen arbetat tillsammans med deltagarna i studien såsom Goodson och
Numan (2003) beskriver det. Detta skulle kunna vara ett bra sätt att undvika felaktiga tolkningar och
det  som Wigg (2009)  kallar  för  att  exotisera.  Den här  gången medgav  inte  tiden  detta,  men  jag
skickade mina intervjuutskrifter till varje deltagare så att de kunde bedöma om jag uppfatta vårt samtal
rätt. Jag har också pratat per telefon med dem och de har då haft möjligheter att korrigera mig eller ge
ytterligare synpunkter.

Utbildningsbiografier

Ett sätt att använda sig av biografisk metod inom pedagogisk forskning har introducerats av Pierre
Domincé (2000)  i Schweiz. Genom muntliga och skriftliga narrativer låter han vuxenstuderande vid
universitetet reflektera över sitt lärande och skriva sina egna utbildningsbiografier. Han menar att det
är ett sätt att bli varse vilka motiv den studerande haft, men också vilka frustrationer, strategier samt
de glädjeämnen som de upplevt under sin skol-och utbildningstid. Kunskaperna kan användas i olika
sammanhang, både på individnivå och på samhällelig nivå för att planera arbete och utbildning samt
för  att  ge  kunskap  om  vad  som  krävs  för  att  förbättra  rådande  praktiker.  Att  arbeta  med
utbildningsbiografier är ett sätt att bli medveten om sin lärandeprocess och kan på så sätt åskådligöra
hur  olika  dolda  kulturella  faktorer,  uppväxt,  stora  livshändelser  och  sociala  relationer  påverkat
personers liv och lärande (Domincé, 2000).

Domincé säger att forskaren i detta sammanhang måste våga släppa tanken på att presentera objektiva
data och inte heller låta sig styras av ett behov att tematisera. I stället ska forskaren sträva efter att
våga lita på dynamiken i den subjektiva processen, något som tar tid att lära sig:
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It took me a couple of years to understand that the way a narrative was constructed was part of its meaning
(Domincé, 2000, s. 17)

Denna uppsats har en livshistorisk ansats där jag velat lyfta fram de unga vuxnas berättelser. Jag har
också inspirerats av Domincés begrepp utbildningsbiografi och jag kommer att kalla mina deltagares
berättelser  för  utbildningsbiografier  även  om det  finns  vissa  skillnader  mot  hur  Domincé  (2000)
arbetar  med dem.  När Domincés  studenter  arbetar  med utbildningbiografier  skriver de själva sina
biografier och analyserar det skrivna tillsammans i grupper och med handledare. I min studie är det jag
som konstruerat och tolkat det berättade och de unga vuxna går inte längre i skolan. Analysen kommer
också att fokusera mer på skol-och organisationsnivå än på individuella faktorer eftersom mitt syfte
med uppsatsen är att belysa inkluderingsaspekter för elever med rörelsehinder i skolan. 

Intervjuguiden

Eftersom jag ville få deltagarna att berätta så fritt som möjligt använde jag mig av en ostrukturerad
intervjuguide (se bilaga 2), i vilken jag hade skrivit ner punkter som jag formulerat utifrån Tangens
dimensioner. Under intervjuerna strävade jag efter att inta ett lyssnande förhållningssätt. Jag försökte
vara tyst och inte prata i onödan eller förekomma informanten. Samtalen spelades in som minnesstöd
på  min  telefon,  och  efter  transkriberingen  har  dessa  raderats.  Efter  varje  samtal  gjorde  jag
minnesanteckningar  om hur  jag  tyckt  att  samtalet  fungerat,  detaljer  som jag  lagt  märke  till  samt
funderingar och reflektioner som dykt upp.

Val av tid och plats för genomförande av intervjuerna

Tidpunkt och plats bestämdes utifrån deltagarnas önskemål.  Två besökte jag i  deras hem och den
tredje, Per, träffade jag på ett kafé. Varje intervju tog ungefär en och en halv timme.

Databearbetning

Tangens modell i fyra dimensioner-ett analysverktyg

Tangen (2009) har utifrån de resultat hon fått då hon undersökte ungdomars värderingar av skolan och
upplevelser av att börja gymnasiet, utarbetat en modell i fyra dimensioner. Den kan användas som en
slags riktningsvisare i  arbetet  då man försöker förstå barn och ungdomars upplevelser och tankar.
Modellen beskriver tankedimensioner, inte direkta teman, och ger en ram till att lyssna till vad barnen
och ungdomarna själva förmedlar. 
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(Tangen, 2009, fig. 1, s. 838, min översättning.)

Tidsdimensionen-Då, Nu och Framtid

Tangen  (2009)  fann  att  eleverna  tolkade  sina  nuvarande  upplevelser  och  värderingar  av  sin
skolsituation utifrån hur det skulle påverka deras framtida yrkesliv och deras möjligheter. De kunde
till  exempel  beskriva en situation de befann sig i  utifrån tankar om hur  det  skulle  bli  sen,  vilket
påverkade hur de värderade nuet.  Tiden var en viktig axel  kring vilken elevernas upplevelser och
värderingar rörde sig och eleverna gjorde ständiga referenser både till det som varit, till nuet och till
framtiden. Erfarenheterna påverkade också deras förväntningar på framtiden men det förekom också
det motsatta, att förväntningar på framtiden styrde tolkningen av det som varit. 

Som jag skrivit ovan har jag sett ett värde i sig att det är vuxna som minns och berättar. Tangens
(2009) tidsdimensionen innebär i detta tolkningssammanhang att deltagarna tolkar sin nu-situation,
både i ljuset av tidigare erfarenheter men också utifrån förväntningar på framtiden. Samtidigt fungerar
nuet och vuxenerfarenheterna som ett tolkande raster över deras minnen.

Självbestämmande och kontroll

Att själv känna att man har kontroll över sitt liv fann Tangen (2009) vara en viktig dimension för att
uppleva  kvalité  i  skolvardagen.  De  elever  som  värderade  detta  lågt,  uppgav  att  de  känt  sig
kontrollerade av lärare, föräldrar eller strukturer, medan de som haft en god relation med lärare och
som känt att de fått hjälp, stöd och uppmuntran, värderade sin skolvardag högre. Tangen (2009) menar
att detta bekräftar riktigheten i den kursändring som skett inom specialpedagogisk forskning från att
tidigare fokusera på elevers brister till att identifiera och utveckla elevers resurser och möjligheter. Att
känna att man kan och har kontroll är en mycket viktig faktor för att uppleva kvalité i skolvardagen.

Relationer

Denna dimension handlar om vilken betydelse relationer till lärare, föräldrar och skokamrater har. I
Tangens  undersökning  (2009)  visade  det  sig  att  eleverna  värdesatte  de  lärare  som visat  genuint
intresse, inte bara för elevens skolresultat utan också för elevens som person och för hur denne hade
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det.  Eleverna  beskrev  hur  till  och  med  mycket  små  händelser  kunde  påverkat  dem positivt,  till
exempel om en lärare hade tilltalat dem på ett vänligt sätt.  

Mening

Tangen (2009)  menar att elevers skolvardag kan betraktas på samma sätt som vuxna ser på sitt arbete
och sin arbetsdag. Alla vill att arbetet ska ge dem något- pengar, status, sammanhang, glädje eller
annat. Det måste också finnas en avgränsning mellan arbete och ledighet.  På samma sätt kan man
förstå  elevernas  skolvardag,  att  detta  är  ett  liv  som  pågår  här  och  nu  och  som  måste  kännas
meningsfullt.  Eleverna i Tangens undersökning motiverade sitt nu i skolan med de förvätningar de
hade på framtiden men hon menar att detta inte utesluter att de redan i sin skolvardag- i sitt ”jobb”-
måste få uppleva mening och att det lönar sig. Det kan handla om tillfredställelsen av att lyckas och att
få lära.

Tematisering

Tematiseringen påbörjades redan då jag formulerade min intervjuguide utifrån Tangens (2009) fyr-
dimensionella  modell.  Under  samtalen,  vid  transkriberingen  och  vid  skrivandet  av
utbildningsbiografierna  fortsatte  tematiseringen  och  på  så  sätt  har  en  växelverkan  mellan  min
förförståelse och den utskrivna texten skett vilket gjort ytterligare teman synliga. Tessa teman har jag
antecknat och sedan ytterligare studerat de utskrivna texterna speglade mot de teman jag funnit. Vid
detta närstudium av de utskrivna texterna har jag även funnit nya aspekter. 

Transkriberingsprinciper

När jag gjort mina intervjuer skrev jag ut dem noggrant och så exakt som möjligt. Därefter har jag
arbetat med texten för att göra den mer läsbar eftersom det centrala i denna studie har varit själva
innehållet och inte hur något sagts. Kvale och Brinkmann (2009) menar också att en allt för ordagrant
återgiven intervju kan verka stigmatiserande. Samtidigt har jag velat behålla känslan av samtal och
därför har vissa talspråkliga uttryck behållits. Upprepningar och omtagningar som inte tillför något
nytt innehållsmässigt har tagits bort. Stavning och ändelser har ändrats enligt skriftspråkliga principer.
För att bevara intrycket av talat språk använder jag mig inte av stora bokstäver eller punkt för att
markera  meningar  eftersom jag  menar  att  det  stannar  upp  läsningen.  Bindestreck-  markerar  nytt
innehåll eller omtag, tre punkter… en längre paus (tre sekunder eller mer). Kursiverad text betyder att
informanten återger annans tal och versaler en kraftig betoning.

Etiska aspekter
Studien  har  följt  Vetenskapsrådets  (2002)  krav.  I  missivbrevets  informerades  om  studiens  syfte
(informationskravet), om rätten att själv bestämma huruvida man vill vara med och fullfölja studien
(samtyckeskravet) samt att identifierabara namn och platser eller andra uppgifter skulle avidentifieras
(konfidentialitetskravet). Inför varje intervju informerade jag återigen om dessa etiska krav och även
om nyttjandekravet vilket i det här fallet innebär att uppsatsen kommer att läsas av studenter och lärare
vid specialpedagogiska institutionen i Stockholm och även publiceras i Diva-portalen. Jag frågade om
jag fick spela in våra samtal som minnesstöd, och sa att jag skulle radera dessa inspelningar så fort jag
skrivit ner intervjuerna, vilket jag också gjorde. En av deltagarna ville inte vara anonym, däremot har
jag fingerat övriga uppgifter i dennes berättelse med hänsyn till tredje part. Den kontakt som hjälpte
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mig att hitta personer som var villiga att vara med i studien vet inte vilka av de femton tillfrågade som
valt att delta och även detta berättade jag för dem.

Inför varje intervju berättade jag kort om min bakgrund och varför jag valt  att  göra denna studie,
eftersom jag menar att deltagaren har rätten att veta vem de ska samtala med. Jag sa också att jag
tänkte använda mig av en livshistorisk ansats vilket skulle innebära att resultatet skulle presenteras
dels i ett kort porträtt, samt i en tematisk analys. 

Jag transkriberade intervjuerna enligt ovanstående principer och skickade dem sedan till respektive
informant och bad dem höra av sig om de funnit några felaktigheter i texten. Jag hade först tänkt att
efter ett första utkast av analysen träffa mina deltagare ytterligare än gång. Widerberg (2002) skriver
att det är ett etiskt krav att informanten får möjlighet att kommentera den bild forskaren beskriver.
Tyvärr  hann jag inte detta men jag har pratat med varje deltagare per telefon för att  de skulle ha
möjlighet att ge synpunkter.   

Vid kvalitativ forskning måstes de etiska aspekterna beaktas genom alla led i forskningsprocessen och
ses i förhållande till uppgiftens karaktär och angreppssätt:

Förutom att vara modig och stark-och nyfiken!- måste man som kvalitativ forskare också ta ansvar. (Widerberg,
2002,s.189).

För mig har det inneburit, förutom att följa de krav som Vetenskapsrådet (2002) ställer, att visa respekt
och ödmjukhet inför mina deltagare och att låta deras berättelser vara det centrala i studien. Att vara
följsam och lyssnande under intervjuerna har för mig varit  ett  medvetet förhållningssätt,  även om
intervjuerna ibland kunde tendera att falla utanför det jag tänkt fråga om. Vid resultatdiskussionen
valde jag att, visserligen utifrån det berättade, men ändå på en mer allmän nivå diskutera och analysera
uppkomna teman. Förutom att underlaget är för litet för att dra för stora slutsatser, har jag även sett det
som etisk motiverat att inte analysera och diskutera de enskilda deltagarnas utsagor.

Goodson och Numan (2003) skriver att det är självklart handlar primärt om forskning när man arbetar
med livshistorier men att det är ofrånkomlig att samtal  med människor om deras liv innehåller en
terapeutisk dimension. Att vara medveten och visa en känslighet inför detta är viktigt men samtidigt
måste forskaren vara observant så att intervjun inte går över i terapi, säger de. Detta var nära flera
gånger under mina intervjuer och jag lät då informanten tala klart innan jag bytte fråga utan att vidare
kommentera det sagda. 

Jag har också försökt att hela tiden vara medveten om faran att utifrån egen förförståelse tolka eller att
göra schablonmässiga generaliseringar. Detta kan vara svårt när man skriver andras berättelser men
jag  har  försökt  att  undvika  detta  genom  egen  reflexion,  diskussioner  med  handledare  och
handledningsgrupp och genom att låta studiens deltagare ge återkoppling.

Genomförande

Att hitta deltagare till studien 

Jag ville hitta deltagare till min studie som hade någon form av rörelsehinder och som gått inkluderade
i vanlig skola. De skulle vara tillräcklig gamla för att ha hunnit få lite perspektiv på sin skoltid och för
att våga prata om den. Samtidigt var det viktigt att de inte hunnit fjärma sig allt för långt bort från sin
skoltid. Jag kontaktade först Riksförbundet för barn och ungdomar med rörelsehinder, RBU, via deras
hemsida men fick inget svar. Om det behövts hade jag kunna stöta på ytterligare men istället fick jag
hjälp av en kontakt som också varit aktiv inom RBU på riksnivå. Hon förmedlade femton stycken
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missivbrev (se bilaga 1) där jag skrivit att de som var intresserade av att delta skulle kontakta mig
direkt. Min kontakt skulle på så sätt inte veta vilka personer som valt att delta. Hon ringde också runt
till dessa personer och ganska snabbt anmälde sig tre personer. Eftersom min studie inte har några som
helst kvantitativa anspråk bestämde jag mig för att tre informanter räckte. Jag tyckte också det kändes
bäst att de personer som valt att delta gjort det utan några större påtryckningar eftersom det kan vara
svårt och känsligt att prata om sig själv och sin skoltid. Jag är medveten om att det kan vara så att
deltagarna i denna studie inte är representativa utan att de möjligen är mer vana att tala om sig själva
och därför valt att vara med. Att alla tre har Cerebral Pares är en tillfällighet, men eftersom RBU är en
organisation som bland annat vänder sig till personer med Cerebral Pares så kan det förklara urvalet.
Jag har tidigare i bakgrunden gett en generell beskrivning av vad Cerebral Pares kan innebära, men jag
kommer inte i denna studie att gå närmare in på mina deltagares funktionsnedsättningar och betonar
att diagnosen Cerebral Pares kan se väldigt olika ut från person till person. Därför kan man inte dra
några generella slutsatser om de unga vuxnas skolsituation utifrån deras diagnos och det har heller inte
varit varken mitt syfte eller mitt intresse. I min resultatredovisning skriver jag bara om sådant som
deltagarna själva sagt om sin funktionsnedsättning. 
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Resultat

Wigg  (2009)  urskiljer  olika  typer  av  analyser  vid  livshistorieforskning  beroende  på  om  det  är
innehållet  i  det  berättade eller  formen för  berättelsen som är i  fokus.  Analyserna  kan också göra
antingen tematiskt  eller  holistiskt.  I  denna uppsats har jag valt  att  göra en tematisk analys  utifrån
innehållet i det som berättats för mig. 

I del 1 ger jag en kort bakgrundspresentation av mina deltagare och våra möten.

I  del  två  presenteras resultatet  utifrån funna teman.  Jag har  valt  att  ge mest  utrymme  till  del  två
eftersom det är de ungas berättelser som jag velat lyfta fram. Som ett analysverktyg har jag använt mig
av Tangens (2009)  modell om fyra dimensioner för att belysa de teman jag funnit.  Dessa teman
illustreras med valda citat. 

Del 1: 

Anna

Anna  är  den  förste  jag  intervjuar  inför  denna  studie.  Det  är  bara  vi  hemma  och  jag  bjuds  in  i
vardagsrummet där vi slår oss ner. Solen ligger på och efter en stund tvingas vi dra för gardinerna.
Anna bjuder på kaffe. Jag upplever att vi får god kontakt. Jag tackar henne för att hon valt att vara med
och Anna är entusiastisk och säger att hon gärna ställer upp för att informera, hon tycker det är viktigt.

Anna  är  28 år.  Hon jobbar  heltid,  har  körkort,  egen bil  och lägenhet.  Till  följd  av en CP-skada
använder hon sig av rullstol eller käppar men hon går också själv bara hon har något att hålla sig i.
Anna säger att hon var den första personen med rörelsehinder som gått inkluderad i skolan i Samhället
där hon bodde. Hon reflekterar över att hennes situation var ovanlig; hon var den ende med rullstol i
skolan.  Hon gick ut både grundskolan och gymnasiet med fullständiga och goda betyg och säger att
hon i stort sett trivts bra i skolan. Hon har alltid velat se sig själv som en vanlig elev och säger att hon
alltid haft svårt för att stå i centrum men ändå inte kunnat undvika detta eftersom hon märktes med sin
rullstol. Hon önskade ibland att det hade funnits fler elever med funktionshinder på skolan, att hon inte
varit ”den udda fågeln” som hon uttrycker det.

Anders

Anders bor i ett eget, lantligt beläget torp utanför i Stockholmsområdet. Han bjuder på kaffe och jag
har tagit med vindruvor, juice och non stop. Innan vi börjar ber Anders assistenten att gå iväg och vara
borta medan vi pratar. Under intervjun sitter vi vid köksbordet i Anders kök, jag på långsidan och
Anders i sin permo på ena kortsidan.

Anders berättar att han är en 26-årig kille med en CP-skada. Han jobbar halvtid på ett företag men
driver också ett eget företag. Dessutom åker han runt och föreläser. 

När Anders började skolan fick han åka taxi varje dag för att gå de första tre åren i Rörelsehinder-klass
(RH-klass).  Han  valde  dock  att  börja  om  årskurs  tre  i  Ortens  skola  där  han  gick  hela
grundskoleperioden  och  han  var  den  enda  eleven  med  rörelsehinder  ända  tills  han  började  på
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högstadiet. På gymnasiet utbildade han sig till journalist men det arbetar han inte med idag. Det känns
lite konstigt, säger han, att vara den som blir intervjuad, då det brukar vara tvärtom.  Nu tycker han att
han har tappat för mycket av sin utbildning för att jobba som journalist, och det känns inte riktigt som
”hans grej” längre heller. 

Per

Per och jag har bestämt att vi ska mötas på ett central beläget café när caféet öppnar. Jag bjuder på
frukost och vi slår oss ner mitt emot varandra i ett eget ”bås” på caféet. I början är där lugnt men så
småningom dyker det upp fler gäster. Jag frågar Per om han känner sig störd och om han vill att vi ska
avbryta men det är OK, säger han.

Per är 23 år och har alltid bott i den här staden. Han har en CP-skada sedan födseln och föddes för
tidigt. Detta har inneburit balans-och gångsvårigheter; han kan gå men det är svårt med balansen så
han använder också rullstol. Han har körkort och egen bil och just nu är målet att spara ihop till en
egen  lägenhet.  Han jobbar  heltid,  är  väldigt  idrottsintresserad  och  mycket  framgångsrik  inom en
idrottsgren. Sedan barndomen har han också ett stort filmintresse.

Han har haft assistent under hela sin skoltid, även på gymnasiet, något annat var inte tänkbart, säger
han. Han gick ut både grundskolan och gymnasiet med goda betyg och detta trots att han i vuxen ålder
fått en dyslexidiagnos. Han tycker att han på det stora hela har blivit väl bemött av både lärare och
elever. Samtidigt ger han beskrivningar av svåra perioder. 

Per valde gymnasieutbildning med inriktning djur och natur eftersom han var duktig i biologi och
intresserad av djur. Det var flera lärare som inte trodde att Per skulle klara sin gymnasieutbildning.
Efter gymnasiet har han haft en del praktikplatser för att få sina licenser men han har aldrig fått någon
riktig anställning inom området.

Teman utifrån olika dimensioner
I denna uppsats har jag velat lägga fokus på de minnen som de unga berättar, såsom de själva uttrycker
dem. Därför har jag valt att ha med ganska många och långa citat och del två i denna redovisning av
resultatet får ett större utrymme. Citaten är transkriberade enligt ovanstående principer. 

Tangens  modell  (2009)  med  de  fyra  dimensionerna  har  jag  valt  som  ett  analysverktyg  för  att
ytterligare få syn på olika aspekter av de olika teman jag funnit:

• Självbestämmande och kontroll

• Relationer

• Mening

• Nuet tolkat utifrån erfarenheter och tankar om framtiden

Jag har funnit att det var ett bra redskap att använda för att navigera i berättelserna. Assistentrollen kan
till exempel ses utifrån dimensionen om relationers betydelse men också betraktas utifrån frågan om
självständighet. 

Eftersom de är  personers minnen som återges här i  nuet,  tolkat  av mig,  finns hela tiden Tangens
beskrivning av tidsdimensionen närvarande. Själva processen att minnas är ju något som sker i nuet
och som är färgat, både av erfarenheter men också av tankar om framtiden. Men jag har också valt att
samla några teman som jag funnit berör deltagarnas NU-situation under denna dimension.
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Självbestämmande och kontroll
Under denna dimension har jag samlat teman som jag menar rör huruvida personerna uppfattat sig
som självständig,  ansvarig  och  styrande  i  sin  egen  skolvardag.  De  teman  jag  funnit  handlar  om
Assistenten och om Fysisk tillgänglighet.

Assistenten 

Alla tre har haft  elevassistent  under sin skoltid, fast  Anna valde att  klara sig utan assistent under
gymnasiet.  De uppger att elevassistentens uppgift har varit att  hjälpa till med det rent fysiska, vid
förflyttningar,  bära  saker,  men  också  att  hjälpa  till  med  träning  och  stretching  under  skoldagen.
Assistenten ska hålla sig i bakgrunden och bara hjälpa till när det behövs. Det är mycket viktigt, säger
de,  att  det är  eleven som bestämmer  och styr  sin skoltillvaro,  assistenten får  inte ta över. Anders
beskriver det dilemma som en assistent kan hamna i, och den svårighet som eleven kan försättas i, när
assistentens uppfattning om vad som ingår i dennes arbetsuppgifter kolliderar med elevens behov av
att bestämma och att vara agent i sitt eget liv:

Anders: han tog över och tvingade mig att gå på lektioner fast jag inte ville och det är inte en assistents uppgift- den
gör inte ett sämre jobb för att jag skolkar en dag

Ändå har Anders tyckt att det fungerat bra med assistenterna genom åren. Undantaget var den gång i
gymnasiet då han fick en assistent som inte klarade av att bemöta Anders på ett värdigt sätt och som
satte sig över Anders egen vilja. Redan från början hade han känt att det här inte skulle fungera men
omgivningen övertalade honom om att denna person var ett bra val. Han börjar med att berätta hur han
fått vara med vid anställningsintervjun och fastnat för en person som han gärna ville ha som assistent.
Skolan och föräldrarna däremot övertalar honom att välja en annan:

Anders: det tog en stund... han var sån där- vi skulle intervjua då den som skulle anställas av skolan och en han
var en sån där liten lodare om vi säger så - han hade dreads och militärbyxor och lodade runt och jag tyckte väl
wow det här var ju bra och sen så kom den dära-min mamma var med och lärarna var med och in i rummet skred
en sån dära svärmorsdröm [I fnissar] och det har jag alltid haft emot att jobba som personlig assistenter och det
fick jag fått äta upp sen -han var liksom en sån där jätteperfekt och så - mamma sa  honom måste du ha och
lärarna  sa  likadant  och  jag  ja  vi  kör  väl  då  och  sen  krävde  han  att  bli  fast  anställd  på  en  gång  utan
provsanställning och redan där kände jag oj då - och sen så hade han småbarn och då så sa jag ja vem är hemma
då då med sjukt barn - nämen det är min fru sörru det är lugnt - inte vare det heller -och sen så tog han över och
vi pratade liksom aldrig - vi sa hej på morgonen och sen så gjorde han sitt jobb och sen så åkte hem - typ så var
det

Anders kände ganska omgående att  den assistent  han fått  inte hade rätt  inställning till  sitt  arbete.
Anders pratade med skolledningen men det hände inget. När Anders körde sin Permo styrde han själv
vart han vill ta sig, men då den en gång gick sönder så blev han tvungen att använda vanlig rullstol och
låta assistenten köra. Assistenten struntade helt i vad Anders sa och körde honom till lektionen mot
hans egen vilja, och detta fastän Anders var gymnasieelev: 

Anders: och jag sa  det här funkar inte - jag gick upp till lärarkollegiet  fyra  gånger  tror jag och sa  det här
fungerar inte och rektorn och grejer och dom ba jamen ge han en chans till - kan jag väl göra men det vart ju
aldrig bättre -och sen så- jag hade ju alltid permo så då kunde han ju inte göra nåt för jag stack - det var liksom
så där-och en dag så gick den sönder och jag hade manuell rullstol … och då hände det där här- helt idiotiskt -
jag hade en journalistlektion på fyra timmar och vi hade en uppgift som vi skulle göra själva och jag kände ja
men jag vill skita i första timmen för att det drabbar inte mig och han tyckte väl att det inte va okej utan han -
han drog upp mig på lektionen där bara och jag vart så jävla förbannad och lektionen efter sen så sa jag - då hade
jag svenska - så då ringde jag till min svenskalärare och sa att nu på lektionen tänker jag ställa till en sjudjävla
scen sa jag så min assistent kommer aldrig att vilja komma tillbaka nå mer -och så hade jag ringt en vikarie som
stod i stand by från det klockslaget så det löste sig och men jag tror att den jävla (ohörbart)- han åkte hem och
kom inte tillbaka 
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Assistentens handlande tvingade Anders att agera rejält. Dagen efter fick han sitta ensam och prata ut
med assistenten. Han måste också vara med på ett möte där assistenten gavs tillfälle att förklara sig.
Då framkom det att assistenten inte ansåg att det ingår i arbetsuppgifterna att prata, dricka kaffe och
umgås med eleven:

Anders: och sen dan efter tog han med mig upp på sitt rum alltså - då tyckte han att jag var lite dum och han var
väldigt blödig så han börja gråta för ingenting vilket jag tyckte var väldigt roligt /…/ vi skulle ha möte med
rektorn för elevvårdservice och den där assistenten och jag och min mamma skulle vara på möte - vi trodde han
hade fått nog och så där och min mamma kunde inte vara med då så min mormor fick åka med istället - och min
mormor är precis som jag - vi säger precis vad vi tycker när det minst passar - typ såna är vi - och jag sa det till
henne att nu tar vi det djävligt lugnt för han är djävligt blödig så du får inte/…/ och sen så frågade hon bara efter
att vi hade suttit en och en halv timme att pratar ni aldrig skämtar ni aldrig för han drog ju bara upp sånt där
jobbrelaterat/…/ och han svarade bara kort och gott jag tycker inte det ingår i mina arbetsuppgifter och då höll
jag på att ramla av stolen

Anna  hade  samma  assistent  ända  från  förskolan  och  hela  grundskoletiden  ut.  I  början  bestämde
assistenten rätt mycket och Anna hade perioder då hon upplevde att assistenten trängde sig på och blev
för överbeskyddande. Annas föräldrar fick till och med säga ifrån till assistenten och förklara att Anna
måste få prova saker, få testa att klara sig själv. Samtidigt så visste ju Anna att hon behöver assistenten
och att assistenten gjorde all detta för hennes skull. Hon blev tvungen att lära sig att hantera de dubbla
känslorna men revolterade ibland mot  assistenten.  Tonårsrevolten hade hon inte  hemma utan mot
assistenten. Så småningom lärde hon sig att bli mer självständig gentemot assistenten och relationen
blev bättre med åren:

Anna: och så hade jag ju perioder när jag var så fruktansvärt arg på min assistent just för att jag kände att jag får
- jag får ingen luft under vingarna - hon är hela tiden där och liksom baddar och liksom ja slår in i bomull på nå
sätt och ja - då fanns det ju perioder när jag liksom åh jag TÅL inte människan fast jag visste att jag var tvungen
och bara hänga i för hon var ju där för min skull 

Assistentens närvaro påverkade också hennes kamratrelationer. Hon kunde till exempel inte småbusa
som de andra eleverna:

Anna: som det här med att tissla och tassla till exempel det kände man väl inte riktigt att man kunde göra med
henne i närheten - men såna här organiserade grupparbeten och sånt det funkade ju jättebra men det här liksom
vanliga tonårs och barnsliga sättet man har - och kasta lappar det liksom - det fanns ju inte på nå sätt -där fanns
hon på nåt sätt som ett hinder -så att i vissa fall ja så fanns hon som ett hinder men i andra fall så glömdes hon
bort 

När Per tänker tillbaka tycker han att assistenterna egentligen hjälpte honom för mycket. Han säger att
han ibland lyckades manipulera sina assistenter, vilket han ångrar i dag eftersom han tycker att han
inte riktigt fick klart för sig vad som egentligen krävdes, varken i skolan eller i livet. Det gav honom
en felaktig verklighetsuppfattning:

Per: jag lärde ju känna min assistent väldigt VÄLDIGT bra och kände ju både hans styrkor och svagheter så att
jag kunde ju genom att ställa vissa frågor till min assistent få fram ett samband - till exempel i svenskan- samma
engelska eller matte - så att jag lärde mig väldigt mycket av min assistent vilket i och för sig är positivt men det
kan man också utnyttja för att komma ihåg på proven - om man har glömt bort nånting på rasterna - så jag
använde min assistent eller de vuxna omkring mig för att komma ihåg saker liksom i matte eller vad jag tyckte
var svårt för stunden att hantera - så jag var nog ganska manipulativ faktiskt då jag gick i grundskolan

Tillgänglighet

Att kunna ta sig fram och inte hindras ifrån att delta i några aktiviter på grund av en otillgänglig yttre
miljö, är en viktig aspekt av att känna att man är den som bestämmer och styr. Att den yttre miljön
skulle  anpassas  efter  elevernas  behov verkar  inte  ha varit  något  större  problem såsom deltagarna
beskriver det:
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Anders: när jag gick i mellanstadiet… ja låg och mellanstadiet -då fick dom anpassa en barack med ramp och
dörröppnare  och  så  där-högstadiet  var  mest  anpassat  -dom behövde  bara  sätta  in  lite  dörröppnare  och  på
gymnasiet då hade det redan gått en rullstolsbunden kille där före mig så då var allt redan bra -lokalerna var bra
-dörrarna var- det satt dörröppnare och så där - dom har inte behövt anpassa så mycket

Anna berättar att  eftersom hon var den första eleven som var rullstolsburen i  Samhällets skola så
gjordes  anpassningar  efter  hennes  behov  och  det  installerades  räcken  och  ramper,  skolgården
asfalterades. Idag när hon passerar sina gamla skolor kan hon tänka att det gjordes just för hennes
skull, att hon var en slags pionjär. Det fungerade bäst i början men ju äldre hon blev desto trögare var
det att få saker gjorda:

Anna: alltså jag har ju alltid fått kämpa för att dom ska göra - jag har ju alltid fått på nåt sätt ja nu behöver jag
det här jamen då fixar vi väl det på nåt sätt -sen upplevde jag ju att ju högre upp man kom desto svårare blev det
att få igenom dom här - alltså det var väldigt lätt på lågstadiet jamen  jag vill ha det asfalterat men OKEJ det är
klart vi fixar det men sen när man kom upp liksom högre upp då vart blev det så jamen var jobbigt oj måste vi
det här Oj…

Att få yttre anpassningar gjorda gick bra efter påtryckningar men jag menar att detta ansvar inte ska
behöva läggas på eleven utan att det ska finnas ett kunnande i skolorganisationerna om hur man gör
lokaler tillgängliga för alla. Det är inte rimligt att eleverna ska behöva uppleva det som om de ber om
något besvärligt eller ekonomiskt belastande när det är deras självklara rätt. Jag funderar också på
vilka attityder som gjorde att det blev allt svårare att få anpassningar ju äldre Anna blev. 

Friluftsdagar, skolresor och idrottsdagar

Den enda gången Anders minns att han inte har kunnat vara med på något som skolan ordnat var ett
studiebesök:

Anders: annars så har jag varit med på det mesta det var väl en gång vi skulle åka - ja få se om jag kommer ihåg
- vi skulle åka till Forsmark med gymnasiet- åka ner där slutförvaret där nere men det fick jag inte göra av
utrymningsskäl - då fick jag inte åka med- det är enda gången jag har blivit tvungen och göra nåt annat

Anna minns  det  som att  det  var väldigt  varierande hur skolan ordnade det  för  henne när  det  var
friluftsdagar och liknande. Många tänkte till och planerade in aktiviteter som Anna kunde vara med på
men det fanns också de som struntade i att hon fanns:

Anna: ibland var det väldigt lätt för läraren jamen du kör det här så är vi liksom av med dig på nåt sätt men där
är det ju väldig skillnad på vilken lärare man är också - en del lärare var JÄTTE-engagerade- det här nu har vi
lagt upp den här planen för klassen och sen har vi gjort upp en egen fin plan här du ska göra det här  hade
planerat i minsta detalj jomen dom andra ska springa den här lilla banan här men DU vet du- du ska göra så
här att dom verkligen hade engagerat sig i- funderat på att  OKEJ hon kan inte göra det här men vad gör vi i
stället -så att det var ju verkligen ytterligheterna att vissa var ju verkligen så här det skiter väl jag i du får väl
hitta på nåt och andra sa ju liksom ja men det är klart vi fixar det här

Annas citat signalerar att hon ibland upplevt sig vara till besvär och att känt att vissa lärare tyckt att
det var jobbigt att planera för henne.

Per resonerar kring detta ämne och menar att hans funktionsnedsättning aldrig har varit något som
hindrat honom, men – och det är en viktig skillnad, poängterar han- verktygen runt omkring har inte
alltid  fungerat  och  att  man  inte  har  tänkt  hela  vägen  fram.  Det  kunde  bli  helt  fel  när  klassen  i
demokratisk anda skulle besluta om klassresor och liknande:

Per: klassresor är ett praktiskt exempel- det är ofta då vi -då man får problem när klassen ska komma överens
som att vi ska åka till Åre och åka skidor och då sitter jag där liksom jaha... och så när man reser sig upp jamen
vem fixar en sitski till mig alltså det blir mitt problem att lösa att jag ska åka med och det är väl dom få gånger
jag inte har - då har jag inte heller följt med - då har jag liksom hittat annat - jag såg till att åka till Råsunda för
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att liksom gå på mitt gamla lag med guidad visning - det gjorde jag och en kompis istället för våran klassresa
men då... det är då klassresor jag kan känna att det här då kan inte jag vara med 

Här läggs hela ansvaret på Per själv. Det var inte så lätt att resa sig mot kamraterna och lösningen blev
att han fick hitta på en egen aktivitet. Kanske trodde lärare och de andra eleverna att Per var nöjd med
denna lösning eller så var det ingen som ens funderade på varför han inte följde med på skidresan.

Sammanfattning dimensionen självbestämmande och kontroll

Denna dimension behandlar huruvida deltagarna upplevt sig styra över sin egen tillvaro. Alla tre hade
elevassistenter under sin skoltid och assistenternas uppgifter var att hjälpa eleverna fysiskt. De unga
vuxna betonar att assistenten absolut inte får styra över eleven och ta över ansvaret. Assistenten måste
veta när den ska ligga lågt och framför  allt  vara mänsklig i sin relation till  eleverna. Den fysiska
tillgängligheten har fungerat  bra och eleverna har fått  de anpassningar som de behövt i  den yttre
miljön, även om de ibland har fått säga till för att få saker gjorda. Vissa aktiviteter såsom klassresor
och fruliftsdagar kunde ibland medföra att eleverna själva fick planera vad de skulle göra.

Relationer
Utifrån det sociokulturella perspektivet som jag har blir möten med andra människor centrala. Det är i
kontakter med andra som lärandet utvecklas. Relationerna är viktiga för den självbild man får av sig
själv. Denna dimension berör relationer till föräldrar, lärare och kamrater och innefattar även hur man
upplever att man blivit bemött av andra.

Föräldrar

Deltagarna har såsom de beskriver det, haft ett gott stöd av sina föräldrar. Föräldrarna har pushat,
deltagit i möten, kontaktat nyckelpersoner om så har behövts och ställt krav på skolan:

Anders: jag har ju aldrig blivit hindrad från att göra nånting av mina föräldrar - dom har sagt det kräver bara lite
längre tid och det kräver bra personer runt ikring dig

Två av deltagana berättar att det från början inte var självklart att de skulle gå i vanlig skola. Anders
placerades i RH-klass, där han gick de tre första skolåren, och det innebar för hans del att han varje
dag fick göra närmare en timmes resa i vardera riktningen för att komma till skolan. Varken Anders
eller hans föräldrar tyckte att RH-klassen gav honom någon utmaning och inte heller fick han läsa
engelska där, varpå de agerade för att han skulle få börja i Ortens skola istället. Anna beskriver det
som om hennes föräldrar hela tiden fått kämpa, dels för att hon skulle få börja i vanlig skola och dels
för att det skulle fungera för henne:

Anna: ... ja jag gick i vanlig skola, det har jag gjort hela livet men det har hela livet varit en ständig kamp för att
få gå i vanlig skola för jag frågade lite mina föräldrar här i morse för jag minns ju inte så mycket av det när jag
började skolan - men utifrån deras syn och så där hur dom upplevde och då har jag fått det berättat för mig att
skolledning och sånt där ville ju att jag skulle placeras i särskola på grund av att jag satt i rullstol för det var så
man gjorde på den tiden - alla funktionshindrade oavsett grad så blev man placerad i särskolan…

Anna började skolan 1992,  två år  innan Salamancadeklarationen undertecknades.  Den då gällande
skollagen (Skollagen 1985:1100) föreskrev att alla barn skulle ha rätt till likvärdig utbildning, och att
de barn som hade utvecklingsstörning skulle gå i särskola. Ändå fick Annas föräldrar strida för hennes
rätt att gå inkluderad. 
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Att vara den ende med funktionsnedsättning

Deltagarna  i  studien  säger  att  de  varit  ensamma  om  att  ha  rörelsehinder  eller  andra  synliga
funktionsnedsättningar under sin skoltid. Anna önskar att det hade funnits flera på de skolor som hon
gått på så att hon inte skulle ha känt sig så utpekad och ensam, även om hon inte var direkt mobbad:

Anna: jag var ju enda barnet på hela skolan som hade rullstol 

De berättar också att de fick ägna stor del av sin tid åt olika besök hos läkare och sjukgymnaster och
att  en  del  av  träningen  sköttes  på  rasterna  av  assistenterna.  Enligt  Anna  påverkade  detta  hennes
relationer till kamraterna och gjorde att hon inte fick samma träning i att leka. För Anna blev så att hon
hanterade sin situation genom att vara duktig i skolan. Hon nämner också att hon kände ett visst krav
på sig att visa att hon klarade av skolarbetet, eftersom hon var funktionsnedsatt:

Anna: sen skolmässigt då har jag alltid väl alltid varit lite av en plugghäst - det tror jag har varit en reaktion på
att jag har varit ganska ensam - att jag har på nåt sätt flytt in i böcker- jag har koncentrerat mig på att sköta
skolarbetet att göra liksom- jag har på nåt sätt liksom lagt undan det här sociala spelet som finns ... det la jag
ganska på hyllan och koncentrerade mig på att vara duktig i skolan och på nåt sätt visa att jag var lika duktig som
andra på nåt sätt tror jag hängde i - jag visste ju från början att det var ovanligt att jag som funktionshindrad satt i
en vanlig klass 

Anders  hade  turen  att  ha  en  rektor  som  var  kunnig  och  intresserad  vad  det  gäller
funktionsnedsättningar, något som jag tror är viktigt:

Anders: lärarna tyckte ju att det var väldigt konstigt - det var ju så där- han skulle ha mycket hjälpmedel och så
där men jag hade väldigt bra lärare- en väldigt bra rektor hade jag- han var även min gympalärare och han var
specialutbildad på funktionshinder så att... det var bra - han såg till att jag integrerades i skolan och att jag fick
extra tid på provet vilket mina klasskamrater kunde tycka var lite fuskigt ibland

Relationen till assistenten

Per har hunnit med många assistenter genom åren, vilket både varit jobbigt men samtidigt bra. Det har
utvecklat hans sociala förmåga och gjort det lättare för honom att kommunicera med vuxenvärlden,
något han säger han haft nytta av. En assistent minns han särskilt väl: Han beskriver honom som en
person som framför allt såg Per som den han var men som också ställde krav. Det var också denna
assistent som vågade säga ifrån till skolledningen när han förväntades hoppa in som vikarie. Det var
annars vanligt att assistenten förväntades vikariera för sjuka lärare, vilket innebar att Per blev utan
assistent  men också att  kamraterna blev arga på Per för att  han hade en assistent  som gjorde att
kamraterna inte fick ledigt då ordinarie läraren var borta:

Per: jag hade en lysande assistent första året (på högstadiet) – en riktigt underbar man som spelade rugby faktiskt
och det var ingen skillnad på mig eller nån annan – han skulle lära mig spela rugby det gick så där (skratt) kosta
mig lite huvudvärk- alltså det var verkligen så här att han lät mig styra och liksom han såg på mig- han var en
sån här lärare – assistent – han tog inte uppdraget som skolan gav honom nämen nu saknar vi en lärare här
nämen jag jobbar inte som lärare och då vare så här att då gick han ut med mig  nämen nu gör vi nåt kul
lektionen är inställd vad ska vi göra du bestämmer och han ställde höga krav är du i skolan då ska du prestera –
det är precis som vilket jobb som helst alltså/…/ han var med i övergången mellan sexan och sjuan egentligen så
att när man började introduceras på den nya skolan – och det gick så bra som helst – alltså jag har aldrig mått så
bra som jag har mått de åren för att – fick jag liksom trots att jag kanske var mindre i skolan än jag brukade vara
– jag var väl den med absolut bäst närvaron i hela klassen – så hade jag bättre skolresultat under den tiden än vad
jag haft tidigare så att när jag verkligen var där då var det skolan som gällde – sen hade jag en dålig dag nämen
då skiter vi i det här vi kan ta med oss matteboken så går vi ut och käkar lunch nånstans  och så satt man där
nämen titta vi har matte i eftermiddag ska vi gå igenom det här talet  vi satt och diskuterade matte – vi pratade-
vi pratade om helt  andra saker men i slutändan lärde jag mig nånting om skolan- om det var  svenska eller
engelska eller vilket ämne det nu var – så det hjälpte mig verkligen
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Genom assistentens goda bemötande känner Per sig trygg. Det får honom att orka med skolan och
dessutom att lyckas bra med sitt skolarbete. Assistenten låter Per ha ansvaret för sina studier, lyssnar
och är kamrat. Han vågar också utmana honom och får honom att prova saker han annars inte skulle
ha vågat. 

Anna har haft en och samma assistent ända sedan förskolan och ser både för-och nackdelar med det.
De umgicks mycket,  åt tillsammans, tillbringade även rasterna ihop. Hon blev som en kompis och
Anna tror att det kan ha påverkat henne till att bli mer vuxenorienterad, eller lillgammal som hon själv
uttrycker det. Assistentens ålder och Annas och hennes nära relation kan dessvärre, säger Anna, ha
påverkat kontakterna med klasskamraterna:

Anna: jag tror ju att hennes ålder har satt lite käppar i hjulet om jag ser tillbaka på det hela för att för att - jag vet
ju för jag hörde ju klass -när jag gick i småskolan på låg och mellanstadiet att mina klasskamrater sa ju det att ja
vi vill ju jättegärna var med dig vi vill ju jättegärna sitta och äta lunch med dig och allt det där men vi vågar ju
inte för vi är rädda för din assistent - dom tyckte att hon var läskig även om hon inte hon var ju inte nå elak eller
så där- hon var ju den snällaste människa i världen men för en liten sju åtta nioåring så kan en fullt vuxen
människa okänd i deras ögon ses som lite läskig - sen var ju hon- hon är ju född på 40-talet så hon är ju lite det
här ja peka med hela handen och lite barsk sådär - kan kanske ses som lite taggig om man inte känner henne...
jag kan ju förstå att dom tyckte att hon var jätteläbbig så att men samtidigt så var det ju - hon var min stora
trygghet -det gick ju så långt att jag ibland råkade kalla henne för mamma -idag hon är ju som en extramormor
för mig för jag har ju inte nån morförälder kvar i livet men hon och jag har ju fortfarande en relation-men som
sagt det är ju lite blandade känslor kring det där att hon var så mycket äldre än jag var så att ibland så leker man
med tanken att om man haft  en yngre assistent men då är ju risken också att man att man inte haft  samma
assistent då hade man haft tre fyra fem olika och det hade ju haft nackdelar det med det hade inte vart samma
kontinuitet

Lärare

Nyckelpersoner i elevernas liv är förstås de lärare de möter. De lärare som man värdesätter är de lärare
som engagerat sig i eleven som person:

Per: nämen hon var med- hon såg mig för den jag var -trevlig glad fanns alltid där- jag lovar egentligen- frågar
du alla från den här skolan så vet - det är Siv man kommer ihåg -det är den lärare som sticker ut och hon var ju
liksom inte- det var också intressant- hon var inte lärare i nåt ämne- vi hade henne inte i nåt fast ämne direkt-
hon var  -  hon  skötte  egentligen  uppehållsrummet  och fritis  och såna  saker  ikring  -  sen var  hon med  som
resurslärare då och så var hon mentor - det var liksom - det var henne man gick till - nu behöver jag det här eller
nu vet inte jag vad jag håller på med alltså -(skratt) och de var liksom alltid - fanns alltid där ... jag minns hennes
reaktion första gången som jag grälade i uppehållsrummet - det var också ganska skönt - hon behandlade mig
som alla andra

Lärarna skulle inte särbehandla genom att själva föreslå idéer och lösningar som pekade ut eleven,
men samtidigt måste läraren vara lyhörd för elevens önskningar. Det var bra om lärarna lyssnade på
eleven och var tillmötesgående när eleven hade särskilda önskemål, men det måste komma från eleven
själv. Det kunde till exempel handla om att få extra tid vid prov:

Per: det var inga konstigheter för att då hade jag talat om att det här behöver jag - men om läraren går in och
utmärker mig som att Perra behöver det här då blir jag ett undantag och det kan jag uppleva som lite farligt ...
och så att det är ganska viktigt att arbeta på ett sånt sätt att DET ÄR INTE farligt att råka ut för sånt i skolan bara
för att jag går illa

Det bästa var när läraren lyfte in elevens behov i den vanliga undervisningen:

Anna: ja det är flera - det är -på grundskolan så är det min första klassföreståndare på lågstadiet Karin tror jag
hon hette - en helt underbar människa och SÅ engagerad och hon såg ju liksom verkligen  det är klart du ska
vara med - du ska göra allting och det och skulle vi göra nånting - inte bara det att hon la upp två planer det  här
gör vi för dig utan då gick hon ut ifrån att ja men du klarar det här då gör vi så med allihop så att det var jättebra
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Den mattelärare som Anna hade på högstadiet beskriver hon som en mycket  entusiasmerande och
engagerad person. Han var också den som hjälpte och tog Anna parti när hon behandlades felaktigt vid
betygssättningen i idrott: 

Anna: han som gick till Skolverket - en mattelärare en helt UNDERBAR människa -alltså honom minns jag med
glädje -det roliga är - han tror jag inte har glömt mig heller ... så att han var ju verkligen en stjärna tycker jag som
hade svårt för matte och så där - han fick ju mig engagerad och liksom sa att  okej du kanske inte tycker att det
här är jättekul men lite kul i alla fall  

Kamrater

Deltagarna säger att det har fungerat ganska bra med kamratrelationerna. Anders kände sig omtyckt
och hade många vänner, men Anna och Per beskriver sig som mer ensamma även om de fick vara
med. De umgicks istället mest med sina assistenter och ägnade raster åt träning och stretching eller
gjorde något annat tillsammans med assistenten. Anna tror att hennes hjälpmedel kan ha skrämt i väg
kamraterna också:

Anna: då fick jag ju var med så att så att de var ju inte så att jag var utfryst utan det handlade ju om att om att - ja
dom tyckte att det var lite läskigt kanske med assistenten och okända barn tyckte ju det var läskigt med mina
hjälpmedel med rullstol och sånt -det var ju inte bara det att dom skulle komma över att jag hade en vuxen vid
min sida utan dom skulle också komma över det hindret att oj var läskigt den här tjejen sitter i rullstol eller går
med rullator och så det var ju flera hinder som mina kompisar var tvungna att passera men dom som hade gjort
det dom hängde ju i 

Anna hade sin anpassade arbetsplats placerad längst fram i klassrummet för att hon skulle se vad som
stod  på  tavlan.  Det  kan  tänkas  att  denna  placering  begränsade  hennes  möjligheter  till  informellt
samspel och lärande med de andra i klassen. 

Det tog tid för Per om han skulle gå ut på rasterna så han stannade hellre inne. Egentligen tycker han
inte att han saknade att vara ute och leka på rasterna för han hade sin assistent och några kamrater som
valde att vara med honom. Skolan köpte så småningom in ett pingisbord vilket förde med sig att flera
kamrater valde att vara inne och spela pingis tillsammans med Per:

Per: i grundskolan så var jag mycket med min assistent och var aktiv - alltså första året kanske det var mycket
stretching och såna saker som man tog upp under dom tiderna - sen försökte jag vara med och liksom - jag hade
ju två polare framför allt i grundskolan som jag härjade ganska mycket med - undrar att dom stod ut med mig
(skratt) - dom ville att jag skulle vara med och jag försökte men till slut så kände jag väl liksom- de var ganska
korta raster och de tar ganska lång tid för mig och knyta skor eller såna saker så att jag tappade ganska mycket
tid - jag var liksom - jag var sist ut men skulle i praktiken vara först in för att hinna in om man säger så och till
slut så jag tror - det var fyran femman nånstans så började vi titta på andra alternativ så då stod jag faktiskt - jag
spelade mycket  pingis  på rasterna i  ett  uppehållsrum som man hade utvecklat  -  så att  mycket  såna saker  -
pluggade en del slog upp lite böcker tittade snabbt -de var inte mycket ute och leka spela fotboll på så sätt -ja var
med en del där också kanske framför allt på lunchraster men inte mycket så 

Mobbning

Mina deltagare beskriver en dubbel syn på sin relation till sina skolkamrater. De berättar om hur de
uppskattats och varit accepterade, tagna i försvar mot mobbare, samtidigt som både Per och Anders,
nästan i en bisats talar om hur de stor del av sin grundskoletid mobbats verbalt av skolkamrater. Per
säger också att det kanske var så att det faktum att han hade assistent hindrade mobbningen från att gå
längre. Värst var det på mellanstadiet och en bit in på högstadiet:

Anders: jag har alltid blivit bra omhändertagen av lärare och så där och av klasskamrater också… vissa- och så
vart jag mycket mobbad i grundskolan ... fyran till sexan typ - jag vet inte vad det beror på men jag vart det i alla
fall. ..då gjorde jag inget åt det. .vad tänkte jag då - att jag var annorlunda ... värdelös… det är helt...ja…dum i
huvudet som alla uttryckte det- men sen så på gymnasiet så vart det bättre och även i högstadiet också
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Per: jag sågs som ett lätt byte - åkte taxi till skolan varje dag - där kliver man ut liksom kan knappt gå och stå
själv  och  så  är  det  nån  som ska  bära  väskan  för  att  jag  ska  kunna  ta  mig  in  till  skolan  och  liksom in  i
klassrummet -då blev man ganska enkelt och snabbt ett lätt byte för dom här personerna som vill- som liksom
ville trampa på nån för att kliva upp själva

Per och Anders säger att de inte fick något stöd från skolan men de säger samtidigt att det var deras
eget val, att inte berätta. Anders ville inte belasta någon med sina problem och Per säger att han ändå
inte tror att skolan skulle ha gjort något, möjligen flyttat honom till en annan skola. Per tror nog också
att han hade del i det som skedde och tar på så sätt på sig en del av skulden:

Per: jag ville ganska mycket framåt men var samtidigt något av en ensamvarg i kontakter och tyckte inte riktigt
att jag passade in - och förut har jag trott att det har berott på själva funktionshindret men nu när jag har tänkt
efter så har det berott på min attityd - min mentala inställning till människor runt omkring mig… nämen jag vill
inte ha med mina klasskamrater och göra så jag sökte mig - jag sökte inte upp dom här situationerna som gjorde
att man kanske kunde få vara med heller så man är ju inte oskyldig själv heller idag -vill inte jag skylla på mina
klasskamrater och säga att det är dom som har gjort fel eller att skolan har gjort fel utan jag skulle vilja säga att
jag tog aldrig till mig den situationen -söka upp situationer - vara med -när jag väl var det - när jag försökte det
-då blev jag liksom åt det andra hållet 

Pers strategi blev tidigt att stärka sig mentalt och inte låta mobbarna vinna genom att varje dag gå till
skolan med ”det glada leendet”, som han säger. Genom att titta på filmer fick han ideal och mental
träning som hjälpte honom. Han beskriver hur han lärde sig att navigera genom skolvardagarna:

Per: jag använde väldigt mycket filmreferenser i mitt liv i den här perioden och kanske jag tänkte väldigt mycket
som vissa karaktärer i filmen och så valde att den här inställningen ska jag ha så jag fick ett litet skal ett litet skal
som det tog lite tid innan nån kunde slå hål på liksom ett litet extra skyddslager skyddsväst eller nåt som jag
kunde förlita mig på som jag också hela tiden kunde bygga upp efter varje skoldag -om det var nån som nästan
lyckades slå hål på den där så kunde jag gå hem och titta på filmen eller nån av dom liknande filmerna för att
liksom bygga på den här känslan i alla fall- det är så här jag ska tänka det är så här jag ska vara -och då kunde
jag komma tillbaka till skolan med det där stora leendet som knäckte mina mobbare ganska bra - jag visste ju på
ett ungefär vilka situationer jag utsatte för varje dag som man lärde sig ganska snabbt att jamen idag har jag
idrott då kommer det här och det här hända

En händelse satte särskilt starka spår i Per: Efter ett mindre bråk på fritidsgården fick han höra av en
av sina mobbare att ”håll käften och lär dig gå” och då brast det för Per och han tog ett rejält stryptag
på mobbaren. Han visste inte själv att han kunde vara så stark och han såg det som ett stort nederlag
att han inte kunde behärska sig utifrån de mentala normer som han försökte leva upp till. Han blev
rädd för sin egen styrka. Händelsen följdes inte upp mer än att Per och hans mentor samtalade om vad
som egentligen hänt. Han tror nog att det kunde vara så att mentorn försökt få skolan att förstå vad Per
blivit utsatt för, men att ingen såg allvaret i situationen. Klasskamraterna hade däremot tyckt det var på
tiden att han gav igen.

Bemötande och särbehandling

Pers  första  fröken,  som han i  och för  sig  tyckte  väldigt  bra  om,  gjorde en gång ett  misstag och
berättade för klassen om Per och hans funktionsnedsättning när han själv inte var med. Man ska aldrig
prata om sådant när personen själv inte är närvarande och kan förklara sig, säger han.

När Anders började gymnasiet fick han informera sina blivande lärare och klasskamrater om vem han
var och vilka behov han hade,  vilket han tyckte  var väldigt  bra. Citatet tydliggör på så sätt  vilka
kravfyllda situationer dessa elever kan ställas inför, men Anders beskriver det som en rolig utmaning:

Anders: jag har alltid haft bra lärare - dom har alltid förstått mig - dom har alltid bemött mig - som när jag
började i gymnasiet så fick jag berätta på en svenskalektion för mina klasskamrater vem jag var och hur jag
funka och så där -och veckan innan skolan började fick jag - alla lärare som jag skulle ha som var berörda tyckte
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att jag skulle samla dom i aulan och berätta vilka krav jag ställde på dom och det tyckte jag var väldigt bra och
det hjälpte mig oerhört mycket för det vart aldrig det där daltandet utan dom såg mig precis - dom hjälpte mig

Att Anders fick berätta gjorde att han själv fick ta kommandot över att definiera vem han var. Jag tror
att  det  spelade en stor  roll  att  kamraterna tidigt  fick lära  känna utifrån det  sätt  han själv valt  att
presentera sig. Det han tycker riktigt illa om är när personer behandlar honom annorlunda:

Anders: vad man inte ska göra det är att dalta med personen - man ska bemöta den som en helt vanlig individ
tycker jag -och sen ska man vara beredd på att det kan krävas speciella insatser och längre tid på prov och så där
och det är inget konstigt med det -många lärare - blivande lärare jag har träffat ja men blir det inte orättvist då
jag brukar alltid - man får berätta hur läget är liksom att så är fallet 

Anders fick inte träffa specialpedagoger förrän på gymnasiet och då blev han väldigt irriterad på det
sätt  de bemötte  honom.  Förmodligen ville specialpedagogerna väl,  men man anar den övertydliga
välvilja  som Anders  beskriver  som ”ett  daltande”  vilket  var  det  värsta  han  visste.  Det  definierar
Anders  in  i  ett  sätt  att  uppfatta  sig  själv  som  han  inte  själv  valt  och  tillskriver  Anders  ett
annorlundaskap:

Anders: men dom på mitt gymnasium dom var så där att dom började artikulera lite extra när jag kommer in i
rummet och det stör mig nå fruktansvärt - dom tyckte att jag var annorlunda

Per berättar att när han började högstadiet och det började dra ihop sig till betyg kände han att man
började tvivla på hans förmågor. När han sedan valde gymnasieprogram blev han kraftigt ifrågasatt av
en del lärare. Det märkliga var att idrottsläraren var en av de mest skeptiska eftersom Per var väldigt
aktiv inom flera idrottsgrenar:

Per: det var en del lärare som sa att det här kommer aldrig att fungera - det var ju både djurvårdsveckor och
lagårdsveckor och liksom kor och grisar och liksom allt som skulle kunna hanteras liksom och det ironiska var
egentligen att det var idrottsläraren som var först ja idrott det kan vi ju stryka från ditt schema ... vilket är helt
absurt för i dag så (skratt) jobbar jag på ett idrottsförbund… det första idrottsläraren såg det var ju att jag inte
kunde gå -och jag blev ju vansinnig ...

Han beskriver hur han hela tiden försökte visa sina förmågor inom idrotten men att  det ändå inte
betydde något när han skulle få betyg. Han tog till och med fram Skollagen och visade vad det stod om
betyg men det blev egentligen inte bättre förrän läraren slutade. När Per slutade gymnasiet fick en
ursäkt från lärarna:

Per: det slutade faktiskt med att när jag gick ut gymnasiet så fick jag ett väldigt fint stipendium i form av en bok
och i den boken så står det en ursäkt från skolledningen och lärarna… dom ber om ursäkt för det dom sa i första
mötet med mig - de sa  det här kommer aldrig att gå och - den boken är ganska viktig för mig - den kan jag
liksom när jag har det tufft och jobbigt

Sammanfattning dimensionen relationer

Föräldrarna har stöttat sina barn och även i många situationer fått säga ifrån. Att ha en rektor som var
insatt  i  inkluderingsfrågor  var  värdefullt  och  de  lärare  som  engagerat  sig  extra  var  lärare  man
uppskattade. Lärarna skulle inte särbehandla eleverna utan lyssna på dem innan de föreslog lösningar.
Dimensionen  omfattar  också  bemötande  och  här  lyfts  frågor  som att  välvilliga  specialpedagoger
formulerar utanförskap och att lärare tvivlat på att eleven skulle klara sin utbildning. Alla tre deltagare
har  i  stort  sett  varit  de  enda  eleverna  med  synliga  funktionsnedsättningar  i  sina  skolor  men  de
beskriver att de känt sig accepterade av skolkamraterna även om det ibland känts ensamt. Assistenten
blev ofta en betydelsefull vän som man umgicks mycket med under skoldagen, något som kunde bidra
till  att  kamrater  inte vågade närma sig.  Trots goda kamratrelationer blev två av deltagana verbalt
mobbade under sin grundskoleperiod. 
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Mening
Under  denna  dimension  har  jag  samlat  teman  som  berör  själva  skolarbetet.  Det  handlar  om
upplevelsen av mening med skolarbetet, möjligheten att få utmanas, lyckas och bedömas utifrån sina
förutsättningar.

Att utmanas och lyckas i skolan

Anders valde att byta från RH-klassen till vanlig skola. Att gå i RH-klass gav honom ingen utmaning,
säger han, man kom inte vidare och man fick inte heller lära sig engelska:

Anders: näe jag tyckte väl också att det var rätt värdelöst ... det var mest rita streck och para ihop saker och sen
så när man hade gjort treans arbete då hade de ingen vidare. ..vidare utveckling så då kunde man gå tillbaka till
tvåans arbete dom hade - och sen lärde man sig inte engelska i trean där och det tyckte väl mina föräldrar att det
skulle man göra för det gjorde man i Orten och då tyckte dom väl det att men det gör vi inte här så då bytte jag
skola

Han beskriver att det var ett väldigt daltande i RH-klassen och sådant har han svårt med. När han
började i vanlig skola så var visserligen inte lärarna så kunniga eller hade erfarenheten av att ha haft
elever med funktionsnedsättning, men detta gjorde inget, det vara bara roligt och sporrade honom:

Anders: för att det känns så - det fan - det känns så - jag vill hellre utmana vanliga lärare och ha funktionshindret
i  klassen - det har aldrig varit  något  för  mig att  gå  i  en RH-klass  för  mig - det känns så -  det känns så...
omhändertagande - dom har assistenter- dom har lärare som är lite DALTIGA tycker jag och tycker synd om och
så där - och jag har alltid gillat det för jag har gått i vanlig klass för att lärarna vet i stort sett inte - då visste dom
inte i alla fall vad det innebar… jag tycker att det var roligt och lära dom att det inte är så annorlunda

Anna tyckte det var jobbigt att hon syntes så mycket eftersom hon var den enda eleven på skolan med
rullstol. Hon gjorde allt för att inte synas, ville inte räcka upp handen fast hon kunde och avskydde att
stå i centrum:

Anna: jag har alltid nästan fått lite panik inför att oj nu ska jag stå och presentera nånting för - nu lyssnar dom på
mig... vad jobbigt - det blev liksom… och lite av den känslan hade jag väl också genom hela skolgången det här
med att räcka upp handen - jag vet att dom tjatade på mig jättemycket när du kan så måste du räcka upp handen
men det är inte så himla lätt 

Anders  valde  mediaprogrammet,  först  med  tanken  att  han  skulle  bli  radiopratare.  Men  efter
introduktionsveckan, då de fått prova på de olika in riktningarna så kände han att det var journalistik
han vill hålla på med:

Anders: journalistik radio Tv grafisk kommunikation - allt fick man prova på - foto- allting som dom hade då på
Media och givetvis hade vi journalistik sist och -dom plockar ju alltid fram det roligaste i dom där utbildningarna
då så att dom hade iscensatt en presskonferens om ett pågående skåpinbrott så det - vi vart uppkallade under vår
andra journalistlektion att åka upp till administrationen och presskonferensen och det gjorde vi - och jag kände ju
det här var ju roligt - och sen så hade vi två timmar på oss att göra en artikel om det här en nyhetsartikel -jag var
en av- vi var tjugofem i klassen- jag var en av tio som klarade uppgiften på två timmar och jag fick dessutom
MVG på den - då kände jag att det här kanske jag ska hålla på med - kände jag då -och sen så vela jag länge men
tanken var -vi hade ju det sist och sen hade jag bara en vecka på mig att välja … så då vart det det som jag trodde
– tyckte - det jag var bra på

Han upptäckte att han hade talang för journalistiken och säger att han är envis och alltid brukar klara
det som han föresatt sig. Med viss ironi beskriver han hur han ibland utnyttjade att han satt i rullstol:

Anders: det är lite synd om en och folk ställer upp

Det  friare  arbetssättet  på  gymnasiet  passade  honom och  han  gillade  utmaningar;  svåra  uppgifter
sporrades han av:
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Anders: min första journalistuppgift - jag har alltid varit av det av det slaget att jag ger mig inte -jag har alltid
haft en förkärlek för att intervjua artister och kändisar därav det strålande nätverk jag har idag - och jag har
jobbat som ljudtekniker åt större artister -men i alla fall- min första uppgift i ettan - vi skulle göra ett porträtt av
en person - det var år 2000...3 kanske och det var samma år som xxx vart känd som trettonåring och henne kände
jag att henne ska jag bara ha tag i - det ska bara funka -och jag sa det till min lärare - hon sa vad ska du göra -
jag ska göra det här sa jag och hon bara skrattade och sa lycka till dom- kommer aldrig hända man får inte tag i
barnartister  överhuvudtaget hon  sa  det  bara  -då ska  du vara  meriterad  och jobba på Aftonbladet  men du
kommer aldrig få tag i henne sa hon till mig -och det sporrade mig nåt så oerhört… och en dag innan deadline så
skrev jag ihop det där och lämna det till Lena och hon ramlade baklänges -sen så sa hon att du kommer och klara
precis vad du vill ... då såg hon inga hinder

Per klarade grundskolan bra men tycker att han blommade ut först på gymnasiet vilket han förklarar
med att han äntligen fick ägna sig åt sådant som han valt själv. Gymnasiet gav också nya och fler
kamratkontakter. Ett skäl till att han valde det program han valde var för att bevisa att han klarade
utbildningen. Under gymnasietiden så upptäcker han att han har fallenhet för drama, ett ämne som han
inte kommit i kontakt med tidigare:

Per: som jag upplevde att jag var duktigast i - det va ju i som man sa i alla fall - det var ju just dramakursen när
jag gick i tvåan som jag fick MVG i det- jag satt och höll i helt konstant en dialog med våra lärare och regissörer
och så vidare jamen tänk här kan man inte flytta den där den där lilla prylen ja var ska jag stå och så vidare -sen
var det ju djurkurserna naturligtvis som jag älskade och sen företagskursen - driva och starta företag som jag fick
mycket respons i vilket kanske inte alls var det som jag var duktigast i på grundskolan för där var det ju biologi
och så där 

Särskilt stöd?

Jag väljer att placera denna punkt under dimensionen mening. Ett särskilt stöd kan bidra till att eleven
lyckas och uppfattar skolarbetet som framgångsrikt och meningsfull. Men det kan också vara något
som upplevs  som utpekande  och stigmatiserande och kanske inte  heller  efterfrågat.  Det  särskilda
stödet kan på så sätt även betraktas ur en bemötandedimension. 

Ingen av deltagarna uppfattar att de haft något särskilt stöd under sin skoltid. De har haft assistenter
vilket motiverats utifrån elevernas motoriska behov. Assitenterna har använts som skrivhjälp, för att
bära saker och hjälp till vid förflyttningar samt till träning och stretching:

Anna: nej det tycker jag inte utan där ser jag ju mig själv som väldigt vanlig -jag hade problem liksom med matte
och precis som alla andra men det hör ju inte ihop med mitt funktionshinder som jag ser det utan det är precis
som vilket barn som helst

De  hjälpmedel  man  behövde  kom från  habilteringen;  i  Pers  och  Annas  fall  har  det  handlat  om
särskilda stolar  och bänkar,  Anders  hade en dator  med  röststyrning.  Varken Anna eller  Per  hade
tillgång till någon dator men på gymnasiet tog Per med sig sin egen laptop. Anna hade gärna velat ha
en dator för hon säger att  hon har svårt att skriva samtidigt som någon pratar och att hon skriver
långsammare än andra. I sådana situationer fick assistenten anteckna men vid prov och liknande skrev
Anna själv:

Anna: nej på den tiden jag skulle ju - jag skulle ha velat ha det så här i efterhand för jag vet ju det i och med min
CP-skada - jag skriver mycket långsammare än många andra och jag har även - om jag övat upp det nu - jag har
det - jag också har svårt med det att lyssna och att skriva samtidigt- jag kan inte- jag kan bara lyssna och då
lyssnar jag med hundra procent men jag kan inte lyssna och skriva så det här med att sitta i en klass skolsituation
- man sitter och skriver av nånting på tavlan samtidigt som nån lärare står och babblar - det är jättesvårt och då
-därför hade jag ju ofta min assistent till att hon fick anteckna åt mig -sen fick jag - sen anteckna jag ju själv
också men då visste jag att jag hade henne som back-up – var det nånting som jag missade hade hon fångat upp
det på nå sätt

Alla tre har olika beskrivningar om assistentens funktion vad det gäller själva skolarbetet. Per vände
sig alltid direkt till lärarna för att markera att det var lärarna som var ansvariga för hans undervisning.
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Anna tycker  däremot  att  det  var  ganska vanligt  att  assistententen fick axla  lärarrollen och Annas
assistent förväntades hjälpa Anna med skolarbetet. Annas assistent satt alltid bredvid henne men hon
önskar att assistenten hållit sig mer i bakgrunden och bara ryckt in när det behövts. Kanske bidrog
assistentens placering i klassrummet till att lärarna tyckte att det var assistentens uppgift att hjälpa
Anna med själva skolarbetet också:

Anna: jag kan väl säga så här att vi hamna nog in nån liten sidofåra gjorde vi - sen blev det ju inte så med alla
lärare - jag har ju haft ett antal - men vissa tog ju baksätet och tyckte va bra du har din egen lärare du så har du
nånting att fråga om när det gäller mattetal så kan du fråga henne så tar jag dom andra så - men sen så fanns det
ju dom som tyckte nämen hon är ju bara en bisittare jag är ju här för dig - det var väldigt olika beroende på
vilken lärare man pratade med och så

Anders hade ett eget rum med dator där han kunde arbeta. Han tyckte det var bra och har aldrig känt
sig undanskuffad på något vis. Assistenten fungerade som en mellanhand mellan honom och läraren.
De specialpedagoger ha kommit i kontakt med har varken haft kunskaper som kunna hjälpa honom
eller bemött honom på ett bra sätt, säger han. Det var i stället han som fick formulera sina behov för
specialpedagogerna:

Anders: specialpedagoger och skit - skit varför sa jag det - nämen jag tycker att dom har inte kunnat hjälpt mig
så mycket 

Per har under hela sin skoltid haft vissa problem med stavning och läsning. Han säger att han lärde sig
att utifrån sammanhanget tolka vissa ord som han inte kunde läsa ut och lyckades på så sätt dölja sina
svårigheter. Det var dock ingenting som utreddes under hans skolgång. Först i och med att han skulle
göra Högskoleprovet, fick han diagnosen dyslexi:

Per: vi pratade ju om det för jag vet att jag hade - tyckte aldrig om mina skrivkunskaper och stavning det var
ingenting som jag överhuvudtaget kunde hantera riktigt - i gengäld så - jag klarade ju svenskan- det anses att jag
hade väldigt livlig fantasi och att jag skriva noveller-det var nånting som gick väldigt fort och väldigt bra och
dikter och så där - så jag läste FÖRSTOD ju svenskan så pass bra att det - jag klarade ju proven men just dom
här stavningsbitarna dom tappade jag ju på - jag tror lärarna förstod nog också att han är dyslektiker och man
försökte nog som jag sa omedvetet hjälpa till när man hade - till exempel vi hade ett svenskaprov på något som
var skrivet något som kan liknas gammelsvenska och det såg min lärare till att skriva om innan vi fick ut det för
att det - för att kanske hon kände att det här kommer - alltså alla ska ha lika villkor för att klara av det resultat
också

Deltagarna beskriver alltså att de inte haft något särskilt stöd. Det är naturligtvis svårt att veta hur
skolorna funderat  kring dessa elevers behov och som Per uttryckte,  ”det  kanske man måste  fråga
skolan om”. En tanke jag får är om en elevs rörelsehinder kan medföra att man inte ser att eleven även
kan ha andra svårigheter. Att Anna och Per inte fick tillgång till dator som hjälpmedel var märkligt
och jag menar att det inte bara kan förklaras med att datorn inte riktigt hunnit bli så allmän som den är
i dag. Kan det ha haft ekonomiska orsaker? Eller är en del av förklaringen att datorn fortfarande sågs
med en viss skepsis när de gick i skolan, då den kunde bidra till att man inte lärde sig ”det riktiga
hantverket” bakom läsandet och skrivandet? 

Idrotten

Anders: gympan är ju svår 

Idrottsämnet ställer frågan om inkludering på sin spets. Vad är egentligen inkludering? Innebär det att
alla  elever  ska  göra  samma  saker  samtidigt  och  hur  gör  man  då  för  att  elever  med
funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga samtidigt som den övriga klassen får sitt? Eller kan
inkludering ses utifrån hur personen själv uppfattat att de deltagit men utifrån sina förutsättningar och
på  sina  villkor?  För  elever  med  en  nedsatt  kroppslig  funktion  kan  idrotten  kännas  jobbig,  både
psykiskt och fysiskt, eftersom funktionsnedsättning gör sig särskilt påmind. Elever med rörelsehinder
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har också krav på sig att träna utifrån sjukgymnaster och läkares instruktioner. Att idrottsämnet blir
fysiskt  meningsfullt  för  dem är  viktigt  men samtidigt  innehåller  ämnet  andra  aspekter såsom lek,
samspel och samvaro med kamrater. Utifrån de unga vuxnas beskrivningar verkar det ha varit svårt att
förena  dessa  aspekter  inom  idrottsämnet.  Anna  berättar  att  hon  aldrig  fick  vara  med  och  spela
brännboll utan hänvisades till att vara domare eller själv hitta på sina aktiviteter:

Anna: där försökte jag ju var med så mycket som möjligt men det berodde ju lite på vad vi gjorde förstås - jag
minns varenda gång som vi som vi spelade brännboll - då fick ju jag vara den som var domaren så att jag hittade
ju liksom mitt sätt att vara engagerad och med men sen dom gånger som jag kanske inte orkat - nä det här går ju
inte - då fick jag ju hitta egna aktiviteter liksom

Det Anna beskriver är en typ av exkluderande situation som Nygren (2008) tar upp i sin studie. För att
lösa situationen hänvisas eleven till en särskild roll vilken signalerar till både elev och kamrater att
eleven inte klarar av vissa saker och att rullstolen är ett hinder.

Det  vanligaste  som mina  deltagare  beskriver  är  att  de  ägnade idrottslektionerna åt  att  träna  egen
sjukgymnastik, styrketräning eller stretching i gymnastiksalen medan de andra eleverna gjorde annat.
Om det gick kunde man vara med i lekar såsom kull och vid bollsporter fungera som domare.

Anders  valde  under  gymnasietiden  att  inte  delta  i  klassens  undervisning  förutom i  de  teoretiska
momenten. Han gjorde istället arbeten om idrott eller åkte och badade, lösningar som han tyckte var
bra. Vid något tillfälle fick han hålla i lektioner och låta klasskamraterna prova på att använda rullstol:

Anders: då träffa jag ju mycket sjukgymnaster och så där så då körde jag eget program och styrketräning och sen
vissa gånger jag hade väldigt bra gympalärare - vissa gånger fick jag hålla i lektioner … och mina klasskamrater
fick prova på funktionshinder vilket var roligt

Både Anna och Per har upplevt sig orättvist bedömda vad det gäller betygssättningen i idrott. Ända
upp till årskurs åtta fungerade det bra för Anna och hon deltog på sina villkor i det hon kunde var med
på och tränade i övrigt enligt sitt program. När det skulle sättas betyg i årskurs åtta för första gången
informerade  idrottsläraren  henne  om att  det  inte  kunde  bli  tal  om mer  än  godkänt,  vilket  Anna
upplevde som djupt orättvist. Dessutom stred det mot vad man kommit överens om att Anna skulle
göra på lektionerna. Hennes mentor gjorde en anmälan till Skolverket som gav Anna rätt. En elevs
prestationer måste bedömas utifrån dennes förutsättningar och den s.k. Pysparagrafen ger lärare rätt att
bortse från vissa mål. Hennes idrottslärare hade uppenbarligen inte känt till detta:

Anna: så att då gjorde vi den dealen jag min assistent och lärarna då att OKEJ du är med och jag ser att du är
närvarande men att du gör din grej- sen om ni hur ni tränar men det är upp till dig liksom men du har din egen
plan- sen kunde jag ju vara med dom lektionerna då vi skulle ha styrketräning och så där - - jag var ju med på
dom lektionerna som jag kunde leka kull och så där - det kunde jag vara med i rullstolen och då var jag med
liksom -men dom lektioner som jag inte kunde var med på där sa vi det då får du vara där och stretcha och
liksom göra din och det där- det där funkade ju i alla år ända fram tills det var dags för betygen i sjuan (årskurs
åtta; min anmärkning) -då kom min dåvarande idrottslärare och sa det att hörru du jag vill bara berätta för dig
att jag kan inte ge dig mer jag kommer inte kunna ge dig mer än godkänt i idrott

När Anna sedan gick i gymnasiet återupprepades denna jobbiga upplevelse. Hon hade varit tvungen att
genomgå en operation och skulle inte få godkänt i idrott eftersom hon enligt läraren varit frånvarande
för mycket, detta trots att Anna egentligen gick tillbaka till skolan tidigare än vad hon borde:

Anna: jag kände bara hur det spelade upp i skallen men nu är det ännu värre nu vill dom inte ens ge mig ett betyg
- så att då gick jag ju hem till mamma och sa det  vad gör vi nu - jag är liksom nästan så att jag kan bara
sjukskriva mig ännu längre och sen får jag bara skit för att jag går tillbaka till skolan tidigare för att jag tycker
att jag ska liksom fixa det och så får jag bara skit för det -och hon bara skrek - hon följde med mig till skolan
och satte honom på plats på nåt vis och sa att nu lyssnar du -du ska inte göra så här - det här har vi varit igenom
en gång tidigare vi orkar inte en gång till -och när han fick höra liksom hur vi hade haft det tidigare liksom -
OKEJ då löste det sig men just kampen
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Sammanfattning dimensionen mening

Under  denna  dimension  ryms  deltagarnas  upplevelser  av  huruvida  de  upplevt  utbildningen  som
meningsfull och om de har fått möjlighet att lyckas i skolan. Frågan om särskilt stöd har jag placerat
här, men ingen av deltagarna menar att de haft något sådant förutom assistenten. En av dem hade en
dator som hjälpmedel men för de andra två fick assistenten fungera som skrivhjälp om det behövdes.
Att  en  av  eleverna  hade  läs-och  skrivproblem  uppmärksammades  inte.  De  två  som  erbjudits
undervisning i specialskolor valde bort dessa eftersom man menade att där saknades utmaningar och
gavs  inga  möjligheter.  Två  av  deltagarna  hade  känt  sig  kraftig  ifrågasatta  vad  det  gällde  deras
prestationer  i  idrott.  Under  idrottslektionerna  var  det  vanligt  att  eleverna  inte  deltog  i  klassens
aktiviteter utan att de hade individuella uppgifter och träningsprogram.

Skolerfarenheter, Nuet och Framtiden
Utifrån  denna  dimension  ska  jag  tolka  hur  deltagarna  beskriver  sitt  vuxenliv  och  hur  deras
skolerfarenheter påverkat dem i deras nuvarande liv men också i tankar om framtiden. Utifrån gjorda
erfarenheter och utifrån sitt vuxna perspektiv ger de sin syn på inkluderingsfrågan.

Arbete och studier

Alla  tre  har  arbeten  idag  men  ingen  är  verksam  inom  det  område  som  de  utbildats  för  under
gymnasietiden. De har påbörjat högskolestudier men hoppat av sina utbildningar av olika skäl. Något
särskilt stöd under högskolestudierna har de inte haft.

När Per var klar med gymnasiet och skaffat sig de licenser han behövde sökte han flera jobb som
djurvårdare men utan resultat. Han bestämde sig för att börja studera på högskolan, men valde att
ganska snart hoppa av. Skälet var att han inte kommit in på den utbildning han egentligen helst velat
gå på och att det inte kändes rätt att fortsätta på en utbildning han påbörjat bara för att ha något att
göra:  

Per: alltså vad ska jag göra nu -jag börja titta lite på vad kan jag vad vill jag och då bestämde jag först att jag
skulle plugga - om jag pluggar  vidare då kanske jag kan få  ett  jobb ändå inom det området jag faktiskt  är
intresserad av och det gick ju som sagt inte -jag hoppade ju av universitetet efter en månad -och sen var jag inne
på att jag skulle plugga igen - nämen då måste jag plugga upp mina ämnen och det kommer jag inte orka så jag
vill inte sitta i skolbänken ett år till för att sen gå en femårig utbildning så att det är sex sju år till som jag ska
sitta i  skolbänken  och då började jag också  tänka hur ska jag ha råd med det -alltså  då började jag tänka
ekonomiskt alltså studielån och såna saker

Under gymnasietiden upptäckte han att han var duktig i och tyckte om drama, men han säger att han
inte orkar eller har råd att påbörja någon längre universitetsutbildning. I så fall måste han plugga upp
sina gymnasiebetyg, vilket känns tungt och dyrt. Men han har börjat fundera på att gå olika kvälls-eller
helgkurser inom film och drama. Ibland besöker han sina gamla skolor och lärarna blir glada och
skojar med honom om att han kan väl hoppa in och ta lektionen så han har faktiskt funderat lite på om
han kanske skulle kunna bli lärare i idrott och möjligen även i religion. Det var ett ämne som han
ifrågasatte starkt under sin skoltid men som han mer och mer börjat intressera sig för. Men just nu
känns högskolestudier avlägset; han fokuserar på tre-årsperioder och det främsta målet är att spara till
egen lägenhet. 

Anna var mycket skoltrött då hon slutade gymnasiet, något som hon förklarar med att hon varit den
duktiga flickan så länge och alltid försökt  prestera så bra som möjligt,  även då hon tyckt  det  var
jobbigt och tråkigt. Hon visste inte vad hon skulle ta sig för efter studenten men beslutade sig till slut
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för att ändå börja på högskolan. Gör jag det inte nu så blir det aldrig av, tänkte hon. De första åren blev
ett lyft och hon tyckte återigen att det var roligt att studera, även om hon valde att läsa varje kurs två
gånger för att orka med studietempot. När hon sedan skulle skriva en C-uppsats träffade hon på en
lärare som hon menar förstörde hennes studielust totalt. Anna, som varit van vid att klara skolan bra,
kände sig motarbetad av läraren och hon hoppade av sina studier:

Anna: men sen så fick jag på en riktigt sån här jobbig lärare som totalt förstörde min lust till skolan och allt vad
det - alltså jag hade kommit halvvägs på C-kursen och höll på med min C-uppsats och sen så bytte dom lärare så
fick vi den här läraren och hon tryckte ner mig totalt -hon liksom ba nä ...från att vara den här eleven som alltid
haft bra betyg så fick jag IG på IG på IG…

Anders påbörjade också en högskoleutbildning. Han hade inga problem att följa med i undervisningen,
däremot blev det för jobbigt att hinna med de uppgifter som skulle göras, han behövde mer tid:

Anders: det är lite tungt när man bara har ett finger att skriva med

Anders, som gick ut gymnasiet med mycket goda betyg, har sökt olika journalistjobb men inte fått
något.  Han säger  själv  att  det  beror  på  att  han  är  rullstolsburen,  och  han  har  testat  och  sett  att
arbetsgivarna gör skillnad:

Anders: för jag tänkte där - jag kommer aldrig jobba som journalist - det kommer jag aldrig göra -jag sökte ett
jobb en gång och fick nobben sen så har jag sökt många jobb men folk svarar inte när man skriver att man sitter i
rullstol - det är så bara -mitt första journalistjobb jag sökte det var på en modetidning och då skrev jag ett mejl
bifogade mitt CV och skrev ett personligt brev -fick inte ett svar - jag nämnde att jag satt i rullstol -jag fick inte
ett svar - jag tänkte nu ska jag va lite fräck så jag lånade min kompis personnummer som är en dag äldre än mig
-så jag tog det bytte namn - samma adress tog jag för att se om de lägger märke till det men det gjorde dom inte -
och samma personliga brev och-dom ringde samma dag och sen fick jag komma på intervju och då när jag stod
där ute och väntade på och få komma in då och dom öppnade dörren och såg att jag sitter i rullstol - vad tänker
dom då ..men jag fick ändå i alla fall komma dit

Tankar om inkludering

Anders är säker på att det har varit bra att gå inkluderad i vanlig skola. Han har erfarenhet av att gå i
RH-klass och har flera gånger under sin skoltid fått frågor från olika specialskolor om han ändå inte
skulle börja hos dem men han har hela tiden sagt ifrån:

Anders: för då blir man åsidosatt och folk tänker att jo men den här kan inte det och det- det är därför jag är emot
för folk trycker på mig -lärare ringde från RH-klasser i gymnasiet och sa ska du inte komma hit -jamen varför
ska jag göra det - ja allt blir så mycket enklare då -det skiter väl jag i om det är svårt eller enkelt - det jag ska
klara av det här som vilken elev som helst -och jag var en av dom elever som hade bäst betyg på gymnasiet

Det Anders vänder sig mot är att stämplas som annorlunda och att folk inte tror att man klarar av
saker.  Att  gå  i  särskilda  grupper  är  inte  utvecklande,  menar  Per,  och  det  ger  dessutom en  falsk
verklighetsbild som gör att man kan få svårt att klara av sitt vuxenliv:

Per: du får extremt falsk verklighetsbild och så kommer du ut i verkligheten och så inser man nämen jag var fyra
mil bakom den - det är ibland så det känns - jag har upplevt den situationen i praktiken också i och med att -när
jag har varit  på olika kurser inom habiltering eller olika typer av verksamheter  så är det ju ofta så att man
placerar en grupp med rörelsehindrade i samma situation och så säger man – och så ska man göra nånting - man
ska lära sig nånting det -kan vara allt till måla till att laga mat -problemet är att i den här gruppen så sitter samma
typ av människor med samma typ av diagnos och med största sannolikhet samma typ av problem så lösningen på
problemet finns ju faktiskt inte i gruppen 

Idag jobbar Per mycket med tillgänglighetsfrågor och likabehandlingsplaner. Han tror inte att han varit
den han är idag om han inte gått i den vanliga skolan, även om det ibland varit mycket tungt:

Per: då hade jag inte jobbat idag - det är första tanken - då hade jag inte varit där jag är idag -min utbildning hade
varit betydligt mycket sämre -jag kanske hade mått något bättre då men jag hade mått ofantligt mycket sämre
idag och jag hade förmodligen inte varit  så vältränad eller så välmående överhuvudtaget varken fysiskt eller
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psykiskt -jag har haft mina bakslag under min livsperiod också men jag tror absolut att jag hade - jag har vunnit
på att gå i vanlig skola och de kommer alla att göra - jag tycker man ska sträva efter det för att det innebär att om
du lyckas komma in i en skolklass  mycket  effektivt  trots ett funktionshinder psykiskt  eller fysiskt  så får du
tillbaka så mycket mer - alltså du har mera sociala kontakter du känner mycket fler - även om du inte känner alla
skolkamrater så har man ändå du har ett bättre samspel människor emellan du kan se samband mycket mer och
har då lättare att få jobb och klara dig 

Han är på det stor hela nöjd med sin skolgång och menar att de problem han haft inte berott på skolan.
När man tittar i backspegeln så är det ju också de negativa upplevelserna som man minns bäst, trots att
det mesta varit positivt:

Per: det har ju alltid varit tufft och gå till skolan -det har ju inte varit det - har inte varit LÄTT att plugga men det
beror egentligen som sagt inte mycket på skolan utan det beror på den bakgrund man hade då och det man hade
med sig i bagaget -så det är svårt att säga att skolan har gjort fel i det avseendet för att mitt välbefinnande eller
mitt illamående inte har berott på skolans agerande alltså utan det har berott rent på mitt funktionshinder

Anna svarar mer tvekande på frågan om hon tyckt att det varit bra att gå inkluderad i skolan. Hon
säger att hon saknat någon mer som var som hon så att hon inte skulle ha behövt känna sig så utpekad.
Hon tycker att det hela tiden faktiskt varit en kamp och att hon stundtals känt sig maktlös:

Anna: ja jag tyckte väl när det upprepades att det alltid ska vara så här - det är ingen som lyssnar - en känsla av
maktlöshet att det aldrig tar slut - att man hela tiden ska behöva kämpa med näbbar och klor för sin egen existens
och för vad man klarar och inte klarar och sen hela tiden bli ja hänvisad till nämen du klar inte det här jo det gör
jag fast på mitt eget sätt - måste kunna se mig som jag är

Anna har engagerat sig i att vara mentor för yngre elever med funktionsnedsättningar, för hon saknade
själv detta stöd när hon var mindre:

Anna: ända sen jag var jätteliten så har jag känt det här behovet av att jag har velat haft som en storasyster alltså
på nåt sätt som också är funktionshindrad som kanske är 5, 10 år äldre än vad jag är och kan säga jo men det är
det här kommer du gå igenom det här är helt normalt det här kommer du att uppleva så här är det att skaffa bil
körkort när du sitter i rullstol det här kommer dom att säga det här med myndigheter och så där det är inte helt
lätt och då jag kände ju liksom- jag behöver hjälp av nån som vet hur det är -och jag har ju försökt prata med
habilteringen och så där- och visst dom har ju sin kunskap utifrån specialpedagoger och det där men dom har ju
inte den där riktiga kunskapen inifrån hur det är hur det känns i kroppen hur man upplever det själv- så att jag
har väl på nåt sätt sökt det och inte riktigt hittat det för det - det fanns inte när jag var barn

Den insikt som hon har kan ingen expert förmedla bättre till barnen, säger hon. Anna hoppas att man
idag  har  kommit  längre  vad  det  gäller  inkludering  och  att  man  tänker  på  eleverna  med
funktionsnedsättningar när man planerar verksamheten:

Anna: ja att man inkluderar barnen i -som en naturlig del i skol - när man planerar skolresor och sånt där -tänk på
om man har barn som har funktionshinder att man inte lägger upp en specialplan för dom utan att man har - om
man nu inte måste förstås för då är det bättre än att man inte gör nånting alls -men att man försöker på nåt sätt
hitta en aktivitet för hela klassen som dom kan var med på

Skolorna måste också lära sig att inte skjuta över ansvaret för elevens studier på assistenten:

Anna: sen kanske att man ska tänka över det där med hur man gör med assistenter kontra lärare vad som gäller
att man inte automatiskt  säger jamen du har din assistent här sköt ditt du  utan att lärarna ska - glöm bort
assistenten helt enkelt för det var väldigt lätt att man såg assistenten för mycket 

Tankar om hur skoltiden påverkat livet

Både  Anna  och  Per  beskriver  hur  de  tidigt  blev  vuxenorienterade.  Delvis  berodde  det  på  att  de
umgicks mycket med sina assistenter men också på att träning och olika läkarbesök tagit mycket tid.
De satsade dessutom mycket  på sina studier  och hann därför inte vara med i kamratgäng.  Någon
tonårsrevolt fanns det inte utrymme för:
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Anna: det var väl kanske en fördel i att jag var så pass udda och vad heter det -icke inkluderad som man säger -
ensam när jag var yngre -så att jag har på nåt sätt - att jag skiter väl i det där coola gänget 

Per arbetade mycket med sig själv för att kunna hantera mobbarna, något som han tyckte medförde att
han blev äldre mentalt:

Per: jag har inte varit i den här gruppen eller lilla gänget på skolan som ja hade fest eller saker så jag har missat
den typen av områden så att säga så jag har ju - jag har ju bara fokuserat på mitt liv - alltid på mitt vad gör jag
om tre år 

Idag tycker Anders att han distans till hur han blev mobbad i skolan och han har lärt sig att låta elaka
saker rinna av sig. Istället är han ute och föreläser om hur det är att ha en funktionsnedsättning och han
berättar om allt det positiva som han gör. Bland annat har han tagit dykcertifikat och även hoppat
bungyjump:

Anders: nu är jag ute och föreläser istället om hur det funkar och sådär så att nu bara skiter jag i det... få folka att
fatta att CP inte är en dålig grej - jag hävdar - jag har två föreläsningar en som heter ”Hur det är att leva med CP”
så berättar jag lite om hur det var i skolan hur jag lever idag och sen har jag en utbildning som heter ”Att tänja på
gränser” vilket jag tycker är oerhört 

Sammanfattning dimensionen Skolerfarenheter, Nuet och Framtiden

Alla deltagare gick igenom både grundskola och gymnasiet med goda betyg. Idag har de arbeten som
de  trivs  med  men  ingen  av  dem  jobbar  med  något  som  har  direkt  koppling  till  deras
gymnasieutbildning. Både Per och Anders uppger att de inte fått jobb de sökt, vilket de menar berott
på att de har funktionsnedsättningar. Alla tre har påbörjade universitetstudier men har av olika skäl
valt att inte fullfölja dessa. Anna uppger att hon ibland känt sig ensam och skulle gärna ha sett att det
fanns kamrater på skolan som också hade funktionsnedsättningar, men de tre unga vuxna är överens
om att det varit bra att gå inkluderade i vanlig skola. De hade annars inte mött utvecklande utmaningar
eller fått möjligheter till arbete.

Sammanfattande kommentar av resultatet
Deltagarna i min studie har berättat om att de i den inkluderade skolverksamheten har fått utvecklande
utmaningar  som de inte velat  vara utan,  men skolan har också varit  tuff.  De beskriver att  de fått
kämpa, tala för sin rätt och strida för sin självständighet. Att samarbeta med en assistent har varit
något alla deltagarna varit med om och det har stundtals varit jobbigt men också inneburit vänskap och
möjligheter. Många gånger har de fått lösa uppkomna situationer själva då det saknats planering för
dem men det har inte alltid upplevts som negativt och man hoppas att skolorna kommit längre vad det
gäller att planera så att alla elever upplever sig delaktiga och inte utpekade. De har inte velat gå i
specialskolor.

Giota och Emanuelsson (2011) hävdar att  det fria skolvalet och den mål-och resultatstyrda skolan
utgör ett hot mot inkluderingssträvandena och även Assarson (2009) ser dessa segregerande tendenser
som  ett  hot  mot  en  skola  för  alla.  Szönyi  (2009)  och  Heimdahl  Mattson  (2008)  har  visat  att
nivågrupperingar och specialskolor blivit vanligare. Carlsson och Nilholm (2004) problematiserar att
inkludering  ofta  setts  som något  som är  intimt  förknippat  med  idéer  om demokrati.  Inkludering
beskrivs som något positivt och eftersträvansvärt men borde inte inkluderingen ha genomförts med
större kraft och övertygelse i så fall, resonerar Carlsson och Nilholm. En av förklaringarna till  att
inkluderingssträvandena går långsamt, kan enligt dem vara, att uppfattningarna om vad demokrati är
och hur det ska realiseras är olika. Ideologiska begrepp som inkludering och demokrati används ofta
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utan att  man närmare specificerar deras betydelse och de kan därför ha olika innebörder för olika
personer, fast vi tror vi menar samma sak. Carlsson och Nilholm anser att begreppet har urvattnas till
att mest betyda att skolan ska vara bra för alla. Det vanliga är att inkluderingsdiskussionerna mest rört
sig på skolnivå, det vill säga om hur det ska gå till i själva skolan och klassrummet, men Carlsson och
Nilholm  (2004)  menar  att  det  kan  ses  även  på  en  rad  andra  nivåer  som  i  det  nationella
utbildningsystemet, hur lokala myndigheter agerar, samt utifrån elevernas erfarenheter och vad de lär
sig. 

Jag ser de unga vuxnas berättelser som viktiga argument för inkludering och Anna, Anders och Per
som inkluderingspionjärer.  Idag är  de vuxna. De beskriver att  det inte alltid har varit  lätt  att  gå i
skolan, att de fått kämpa och ta stort ansvar. Ändå var det värt det och de hyser förhoppningar om att
skolan har kommit längre idag i sitt tänk när det gäller att möta elever med funktionsnedsättningar. De
lyfter fram att de inte velat bli särbehandlade och att de genom att gå inkluderade i vanlig skola fått
möjligheter till rika kontakter, god och utvecklande utbildning och större möjligheter till ett bra liv. 

Diskussion

Syftet  med min  studie  var att  belysa  inkluderingsaspekter för elever med rörelsehinder.  Tre unga
vuxna med rörelsehinder har berättat sina utbildningsbiografier för mig. Utifrån deras berättelser har
jag fått syn på olika villkor för inkludering såsom de beskrivit dem, men också sett möjligheter. Andra
frågeställningar var i vilken grad de villkor som gällde och de möjligheter som gavs, formulerades på
individnivå respektive organisationsnivå.

Denna diskussionsdel inleds med en metoddiskussion. I den följande resultatdiskussionen, formuleras
och  diskuteras  några  aspekter  som  jag  funnit  centrala  i  de  berättelser  som  jag  fått  ta  del  av.
Elevassistent  är  ett  vanligt  specialpedagogiskt  stöd  och  jag  inleder  resultatdiskussion  med  att
problematisera deras många gånger svåra arbetssituation.  Därefter diskuterar jag inkluderingsaspekter
och specialpedagogikens roll utifrån teman i berättelserna.

Metoddiskussion
Vid kvalitativa studier är frågor om reliabilitet och validitet inte centrala utan man talar i stället om en
studies trovärdighet och detta innebär att det är viktigt att olika överväganden och motiveringar som
gjorts  genom  forskningsprocessen  öppet  redovisas  så  att  läsaren  kan  bedöma  värdet  av  studien
(Assarson, 2012). Det är också så att jag har min förförståelse och mina erfarenheter med mig som
bidragit till mitt sätt att välja ämne och närma mig ämnet, att ställa frågor till deltagarna och tolka
materialet. Jag har försökt att tydligt beskriva de metoder som legat till grund för mina val och hur jag
omsatt dessa i min studie. Jag har valt att ha med långa citat från det som berättats eftersom jag velat
att de unga vuxnas berättelser såsom de själva berättat det, ska stå i centrum. Det blir också lättare för
läsaren att själv bilda sig en uppfattning om huruvida jag tolkat rätt eller inte. 

Av femton tillfrågade fick jag bara tre som anmälde att de ville vara med. Det är tänkbart, så som jag
nämnt tidigare, att de tre deltagarna inte är representativa då de möjligen är mer vana att tala om sig
själva och därför  valt  att  vara  med.  Detta  är  ett  för  litet  underlag för  att  studien ska kunna vara
generaliserbar, men detta har inte varit avsikten heller. Att använda sig av livshistorier som metod
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innebär i sig att man inte avser att generalisera utan istället få syn på fenomen, tankar och minnen som
sätts  in  och  tolkas  i  ett  större  sammanhang.  Det  är  vad  jag  har  försökt  göra,  att  belysa
inkluderingsaspekter utifrån några unga några vuxnas berättelser, och även om underlaget är litet så
menar  jag  att  det  framkommit  värdefulla  aspekter  att  ta  till  vara  på  för  den  specialpedagogiska
professionen.

Det är också så vid arbete med minnesarbeten såsom det skett i min studie, att det är just deltagarnas
minnen som återges; hur det faktiskt var får vi inte veta. Jag menar att det är en fördel med denna
studie, att det just är de unga vuxnas minnen och deras tolkningar utifrån ett vuxenperspektiv som
återgetts. På så sätt får vi perspektiv på hur vuxna som gått inkluderade ser på sin skoltid och det är en
viktig aspekt när man diskuterar inkluderingsfrågor, menar jag. 

Eftersom det  var  deltagarnas  berättelser  som styrde  samtalen  var  det  deras  minnen  som utgjorde
essensen i det vi samtalade om. Minnen rörde sålunda personliga erfarenheter och deltagarna gjorde i
den här studien inga egna reflektioner om skolan såsom övergripande organisation. 

I livshistoriearbetet har även forskaren en stor roll och är medskapare både i själva intervjun och i
analysen av det som framkommit (Goodson & Numan, 2003). Det är mina frågor som styrt samtalet
även  om jag  försökt  att  vara  lyssnande  och  flexibel.  Kvale  och  Brinkmann  (2009)  menar  att  en
intervjusituation aldrig kan bli helt symmetriskt eftersom den som intervjuar är den som bestämmer
ramarna. Goodson och Numan (2003) uttrycker det så att den bästa livshistorieintervjun är den som
innehåller minst frågor från intervjuaren. Detta är något jag eftersträvat men jag har inte varit redo att
vara fullt så fri i våra samtal. Den begränsade tiden och fokuseringen på syftet gjorde att jag velat
använda en intervjuguide som ett stöd för mig själv och för att hjälpa deltagarna att minnas och hitta
sina  berättelser.  Tangens  modell  (2009)   med  de  fyra  dimensionerna  använde  jag  både  som
stukturunderlag när jag gjorde intervjuguiden och som en analysmodell. På så sätt påbörjades analysen
redan när jag formulerade guiden. Som jag nämnt tidigare följde jag den dock inte slaviskt, utan mer
som en stödjande ram.

Tangens  (2009)  modell  fungerade  bra  som redskap  att  närma  sig  berättelserna  med.  Att  tänka  i
dimensioner,  såg jag öppnade flera tolkningsmöjligheter.  Av de teman jag funnit  är  det  flera som
skulle kunna höra hemma under andra och flera dimensioner, till exempel assistenrollen eller lärare.
Assistenten kan ju ses både som ett särskilt stöd, som en viktig relation och som någon som medverkar
till ökad delaktighet och tillgänglighet. Det går säkert att diskutera dimensionsmodellen i förhållande
till de teman jag funnit och hitta fler öppningar. Eller också kan man diskutera mitt val av dimension
för vissa teman, men jag menar att sådana diskussioner i sig är värdefulla.

I  bakgrunden  har  jag  redogjort  för  den  sociala  respektive  den  medicinska  modellen,  samt  de
konsekvenser dessa får för synen på funktionsnedsättningar. Heimdahl Mattson (1998)  anser att det
finns svårigheter med att inte tala om elevers funktionsnedsättningar och enbart se funktionshinder
som något som uppstår i en otillgänglig miljö, eftersom man då riskerar att inte alls ta hänsyn till deras
behov av stöd. Å andra sidan finns det risker att personer som inte själva har funktionsnedsättningar
gör sig till tolk för vad andra behöver och därmed medverkar i konstruktionen av funktionshinder. Det
är ett dilemma att vara medveten om, både vad det gäller den specialpedagogiska professionen och för
mig i denna uppsats. Även språket begränsar -jag har skrivit om vanliga klasser, reguljära klasser,
uttryck som i sig innehåller värderingar. Trots att man har en ambition att tänka inkluderande och att
behandla alla människor jämlikt och med respekt, är det svårt att inte falla i fällan där den som tycks
olik en själv är så intressant just därför- och kanske dessutom behöver min hjälp och mina kunskaper!
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På så sätt har den med tolkningsföreträdet konstruerat olikheter och även vad som är av intresse att
forska på och skriva uppsats om.

Resultatdiskussion

Elevassistentens svåra uppgift

Alla  deltagare  har  haft  elevassistent  under  hela  sin  grundskoletid,  och  Per  och  Anders  även  i
gymnasiet.  Assistenterna  var  där  för  att  hjälpa  eleverna  rent  fysiskt,  men  det  hade  också  andra
uppgifter, till exempel att hjälpa eleven med skolarbetet och att vara en länk mellan läraren och eleven.
Assistenten har ett svårt och viktigt jobb, menar jag, och ofta en arbetssituation som innebär en knepig
balansgång mellan elev, föräldrar, lärare och arbetsgivare. Det viktigaste, som ju Anders beskrev det,
är att assistenten respekterar elevens självbestämmande men också inser sitt sociala uppdrag och inte
bara ser det hela som ett jobb som ska utföras.

Det krävs ingen utbildning för att vara assistent och många gånger är det personer som ser det som ett
kortare genomgångsyrke. Det är också ofta tämligen odefinierat vad som ingår i en assistents uppgift,
vilket flera av mina deltagare bekräftade. Det finns ju också olika orsaker till att en elev fått assistent;
för  en  del  handlar  det  om fysiska  behov,  för  andra  ett  pedagogiskt  vuxenstöd.  För  elever  med
rörelsehinder eller andra funktionsnedsättningar har assistenten också ofta uppgiften att träna eleven
utifrån  habilteringens  beskrivningar.  Det  finns  olika  förväntningar  från  lärarna  om  assistentens
uppgifter och, som Anna beskrev det, hamnar eleven och assistenten lätt i egen sidofåra där pedagoger
och skolledning förutsätter att assistenten tar ansvaret för elevens lärande. 

En elevassistent innebär att eleven får större möjligheter att vara självständig men det förutsätter att
assistenten  respekterar  elevens  önskningar.  Som  Heimdahl  Mattson  (1998)  säger  betyder
självständighet att respektera individens val även i de fall då omgivningen tycker annorlunda. Anders
beskriver en assistent som hade uppenbara svårigheter i sin assistentroll. När Anders berättar om en
situation när denne assistent gick rejält  över gränsen, vittnar det inte bara om dåligt omdöme och
dåligt  bemötande  från  assistentens  sida,  utan  också  om  en  stor  okunskap.  Detta  är  något  som
arbetsgivaren delvis är ansvarig för, menar jag. Det var starkt av Anders att ta tillbaka kommandot
men en elev ska inte behöva försättas i sådana situationer. Inte heller ska en elev behöva ta ansvaret
för hur en anställd reagerar och agerar. Eleven får ofta en väldigt tät kontakt med sina assistenter och
assistenten kan få ta emot starka känslor från eleven. Anna och Per beskrev att de tonårsrevolterade
mot assistenten, inte mot sina föräldrar. Många gånger är assistenten en viktig och central person, inte
bara för eleven själv utan också för dennes föräldrar. Därför menar jag att elevassistenterna behövera
handledning  i  sin  roll  och  för  att  härbärgera  de  känslor  som  de  får  ta  emot.  Utan  utbildning,
handledning och klarare arbetsbeskrivningar för elevassistenterna riskerar både elever och assistenter
att hamna i besvärliga situationer. 

Eftersom assistenuppdraget många gånger ses som ett genomgångsyrke blir det också väldigt många
kontakter som eleven knyter an till. Per tyckte att det var berikande men det skulle också kunna ses
som svårt att ständigt bli tvungen att byta assistent. Både Anna och Per beskrev att de umgicks mycket
med sina assistenter och att de blev tidigare vuxenorienterade. Anna sa att detta påverkade hennes
kamratrelationer.  Detta  är  också  något  som  Ainscow  (2002)  tar  upp:  det  var  inte  ovanligt  att
assistenten blev en barriär mellan eleven och dennes klasskamrater och att eleverna hänvisades till

40



assistenten vad det gällde studieuppgifter. Den inkluderande praktiken skulle istället gynnas av om
assistenten och lärarna samarbetar, växlar uppgifter och ser alla elever som sitt ansvar. Eleven blir
mindre utpekad och nivån på lärandet höjs, enligt Ainscow. Det finns en risk att assistenten blir ett
alibi för att skolan nu gjort sitt vad det gäller det särskilda stödet,  menar jag, och att ansvaret för
elevens lärande och skolsituation läggs på assistenten. Per berättade också om att det inte var ovanligt
att  assistenten  förväntades  hoppas  in  som vikarie  i  de  fall  då  någon  lärare  var  frånvarande,  att
assistenten blir någon slags allt i allo.  

Mobbning

Per och Anders berättade för mig att det varit mobbade under sin skoltid. Jag går inte närmare in på
ämnet mobbning i denna uppsats eftersom detta går utöver ramen för denna uppsats. En tankegång jag
ändå  vill  lyfta  är  utifrån  syftet  med  denna uppsats,  att  belysa  inkluderingsaspekter.  Mobbning är
ingenting som försvinner för att elever sätts i separata skolor, vill jag hävda. Detta befäster snarare i
annorlundaskap och legitimerar avskiljande. Annas önskan om att  inte behöva vara den ende med
funktionsnedsättning i sin skola är en tankeväckande aspekt. Men det är samtidigt viktigt att skolorna
hela tiden jobbar med värdegrunden och tar sitt demokratiska fostransmål på allvar. Per såg sig som
medskyldig till mobbningen i det att han menar att han kunde vara provocerande, och varken Anders
eller Per sökte stöd från skolan. Jag ser det som ett misstroendevotum av skolornas sätt att arbeta med
diskrimineringsfrågor.  Utifrån den sociokulturella teorin och även ur ett demokratiskt perspektiv, lär
och berikar människor varandra och olikheter blir en tillgång. Per uttryckte det som att om det inte
sker någon utveckling när människor som förutsätts vara lika placeras i samma grupp. Detta vill jag
hävda gäller alla gruppkonstellationer. 

Sker inkluderingen på elevers bekostnad? 

I min bakgrund har jag behandlat hur ett  demokratiskt perspektiv varit  en av drivkrafterna bakom
framväxten av en inkluderande skola. En segregerande diskurs inom skolområdet med särskiljande
lösningar formulerades under 1960-talet om till en integreringsdiskurs, och ett arbete med att avveckla
särskiljande skolenheter påbörjades (Brodin & Lindstrand, 2004). Under 1990-talet började man tala
om inkludering istället  för  integrering för att  markera  att  skolans uppgift  inte är  att  flytta  in  och
anpassa elever som tidigare inte erkänts plats i det reguljära skolsystemet. Salamancadeklarationen tar
tydligt ställning för inkludering eftersom en av skolans viktigaste uppgifter är att motverka fördomar
om människor med funktionsnedsättningar.

Det talas mycket om skolan idag men om inkluderingsfrågorna är det tyst i den allmänna skoldebatten,
menar  jag.  Styrdokumenten  på  skolans  område  påtalar  att  alla  elever  ska  erbjudas  en  likvärdig
undervisning och att elever i behov av särskilt stöd ska undervisas i sina ordinarie grupper, samtidigt
som styrdokumenten är öppna för särlösningar. Assarson (2009) skriver att sedan den målrelaterade
skolan och det marknadsekonomiska inflytandet vunnit insteg har segregerande lösningar i syfte att
möte elevers behov av särskilt stöd blivit vanligare. Paulsson och Stenberg (2008) beskriver att elever
placeras  i  specialskolor  för  att  de  vanliga  skolorna  inte  har  tillräckligt  med  resurser  och  att
möjligheterna till stöd och hjälpmedel är begränsade. En orsak enligt dem, är att Skollagen kan tolkas
såsom att det är lättare att frigöra resurser till specialskolor.

Det har blivit vanligare att röster hörs om att den inkluderande skolan enbart är en vision och att alla
elever inte mår bra i vanliga klasser, då eleverna inte sägs få de stöd de behöver (Assarson, 2009).
Claes Nilholm citeras på Skolverkets hemsida (Skolverket, 2012) och säger att inkludering kanske inte
alltid är det bästa eftersom det handlar om att eleverna ska få det bra, och då kan man inte offra dem
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på ”någon sorts politiskt altare”. Ett medicinskt perspektiv har återigen blivit vanligare och ses som en
förklaringsgrund då elever inte klarar målen.  I min inledning hänvisade jag till en rapport som RBU
(2011)  gjort  i  vilken  elever  och  föräldrar  pekat  på  brister  i  skolan  för  elever  som  har
funktionsnedsättningar. Det är lätt att man ett sådant läge väljer att tänka att det inte är möjligt att
realisera en inkluderande skola, en skola för alla, men jag menar att det är väsentligt att analysera
tankar om den misslyckade inkluderingen, utifrån bakgrunden av vad som skett inom skolans område,
både vad det gäller besparingar och ideologier om fria val och resultatstyrning.  Det är fortfarande
vanligt att strukturerna består och att lösningarna lämnas till individer. 

När man ifrågasätter inkluderingens vara eller inte vara i termer av att eleverna mår bättre i mindre
stökiga klassrum, att en ensam lärare inte har möjliget att individualisera sin undervisning så att den
passar alla och i  synnerhet  elever i  behov av särskilt  stöd,  legitimerar man uteslutning av elever.
Inkluderingsbegreppet omtolkas och förskjutits till att handla om var i skolan en elev undervisas och
att man talar fortfarande inte i termer av att ändra strukturer. Det är inte detta inkludering handlar om.
Anders uttryckte det så bra att ”det krävs bara lite mer tid och bra personer omkring dig” och satt själv
gärna  i  en  lugnare  vrå  och  arbetade  ibland.  Som  jag  skrivit  i  min  bakgrund  så  är  det  snarare
organisationen  och  samarbetsformerna  som avgör  om eleven  känner  sig  delaktig  eller  inte.  I  en
adhokratisk skola (se nedan) fördelas de resurser som finns mellan alla elever och det behöver inte
innebära att klasserna bli större och stökigare för det. Heimdahl-Mattson (2001) hävdar att resurserna
skulle kunna användas till att skapa mer flexibla organisationer så att t.ex. klasstorlekar kan varieras i
stället för att gå till segregerande system. Enligt Paulson och Stenberg (2008)  kan bristen på fysisk
tillgänglighet vara en bidragande orsak till exkluderande skolor. Mina deltagare beskrev att de fysiska
anpassningarna i skolmiljön inte utgjort något större hinder och att anpassningar gjorts efter behov.
Jag tror inte brister i yttre tillgänglighet kan vara något avgörande argument mot inkluderingstanken.
Det är relativt enkelt att anpassa lokaler men det kan behövas påtryckningar. Kan det vara så att frusna
ideologier och en därmed ovilja att ändra strukturer är betydligt svårare att ändra?

Specialpedagogik och frusna ideologier

Haug (1998) hävdar att segregerande idéer får stor genomslagskraft därför att de alltid funnits. Han
kallar det för frusna ideologier och menar att materiella strukturer, idéer och föreställningar finns mer
eller mindre synliga och påverkar olika tydligt beroende på omgivande kontext. Haug representerar det
Carlsson och Nilholm (2004) betecknar som ett  starkt  inkluderingsperspektiv och han ser hela idéen
om  kompensatorisk  undervisning  som  en  sådan  inbyggd,  frusen  ideologi.  Själva  tanken  på
specialundervisning  avslöjar  underliggande  idéer  om annorlundaskap  (Haug,  1998).  Kan  man  se
Anders  negativa  uppfattning  om de  specialpedagoger  han  mött  utifrån  detta?  Specialpedagogerna
”artikulerade  lite  extra”  och  formulerade  därigenom  ett  annorlundaskap  som  Anders  inte  ville
definiera sig med.  Specialpedagogikens inbyggda normsystem för vad som är avvikelse och problem
blir ett  specialpedagogiskt dilemma och därför menar  Haug (1998) att  även specialundervisningen
måste  diskuteras  och  ses  i  ett  större  ideologiskt  sammanhang.  Även  Dyson  (2001)  menar  att
fullständig  rättvisa  inte  kan  åstakommas  förrän  de  grundläggande  förändringar  i  strukturerna  i
skolsystemet  ändrats.  Detta  kräver  ett  systematiskt  och  forskningsbaserat  arbete.  Många  av  de
specialpedagogiska  insatserna,  menar  Dyson,  är  ineffektiva  och det  är  tveksamt  om de  har  några
långsiktigt  goda effekter.  Det  finns dessutom många  intressenter  som har vinning på att  hålla det
specialpedagogiska systemet i gång, hävdar han.

Jag har funderat på varför alla tre valde att hoppa av sina högskolestudier. Studien är för liten för att
man ska kunna dra några generella slutsatser men en tanke är om det kan vara så att högskolestudenter
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med funktionsnedsättningar inte får adekvat stöd. I min bakgrund skrev jag om hur Heimdahl Mattson
(1998) funnit att gymnasielever med funktionsnedsättningar riskerade att antingen få för mycket stöd
eller för lite, och att båda sätten verkade hämmande. I de fall då eleverna fått för lite stöd menade hon
att den sociala modellen på funktionsnedsättningar kunde användas som ursäkt för att inte ge eleven
rätt stöd. Om detta stämmer undrar jag om detta synsätt blir än mer vanligt ju högre upp man kommer
i utbildningsstegen och om det egentligen handlar om frusna ideologier som maskeras bakom den
sociala modellen om funktionsnedsättningar?

Kämpa så att det fungerar

De  unga  vuxna  som  jag  intervjuat  återkommer  flera  gånger  till  hur  det  fått  kämpa  för  att  få
anpassningar och för att få gå i vanlig skola. Deras villkor för inkludering har hela tiden rört sig på en
individnivå. De själva och deras föräldrar har fått säga till, assistenter, lärare och eleverna själva har
fått hitta lösningar i den akuta situationen. De har presterat bra och Anna säger att hon nästan kände
det  som  om  hon  behövde  bevisa  att  hon  klarade  av  skolan.  Som  strategi  valde  hon  att  vara
”plugghäst”. Deltagarna i  studien beskriver hur de ibland fått  ta ett  stort  ansvar för att  allt  skulle
fungera och de har fått föreslå egna lösningar där lärarna inte tänkt till fullt ut. Detta gäller till exempel
friluftsdagar  och  idrottsundervisningen.  Men  de  poängterar  att  det  är  viktigt  att  de  särskilda
lösningarna ska komma från eleven själv, såvida det inte sker en förändring på ett organisatoriskt plan;
Per sa att det är de särskilda lösningar som gjorde honom till avvikare. Eleverna i Nygrens (2008)
undersökning uppskattade också att  lärarna var flexibla,  men äldre elever ansåg att  dessa flexibla
lösningar  även  kunde  befästa  särskiljande  strukturer  där  ansvaret  för  problemet  och  dess  lösning
förlades till individen. Jag kan inte annat än att beskriva det som ett dilemma: att lyssna på eleverna
och inte förekomma dem med särskiljande och utpekande lösningar samtidigt som man som pedagog
hela tiden måste komma ihåg och planera för alla elever. Något jag funderat på är om det kan vara så
att det egentligen aldrig förekommit någon riktig inkludering, varken då mina deltagare gick i skolan
eller annars, och att det fortfarande faktiskt handlar om integrering.

Det inkluderande tänket

Anna önskade att lärarna hade ett tänk i sin planering som inkluderade alla elever. Kanske är det inte
alltid möjligt och då tror jag det är viktigt att lyssna på eleverna själva och se dem som kompetenta att
själva redogöra för sina behov. Anders hade inför gymnasiestarten fått berätta om själv för både för
elever och lärare och upplevt att det var väldigt bra. Det var modigt och starkt, tycker jag, men jag är
inte säker på att alla elever är redo att göra det. Anders sa också att det kan krävas lite mer tid. I den
målrelaterade skolan kontrolleras elevernas kunskaper med jämna mellanrum och jag känner en viss
ambivalens för denna målfokusering. Det är naturligtvis viktigt att eleverna får lära sig saker men hur
går  det  för  dem  som  behöver  mer  tid  på  sig?  Denna  fråga  är  inte  specifik  för  eleven  med
funktionsnedsättningar utan det handlar om elevers olika förutsättningar och sätt att lära sig på. Ett
alltför starkt fokus på målet riskerar att vägen dit inte får samma uppmärksamhet.  Skolfrågor handlar
idag om elevers resultat och andra agendor, såsom måluppfyllelse, betyg, valfrihet och resultat. Enligt
Skrtic (2005) måste skolan omorganiseras i grunden och hitta lösningar där alla lärare samverkar kring
alla elever. En byråkratisk styrd skola skulle ersättas av en flexiblare adhokratisk styrd skola. Istället
går utvecklingen, menar jag åt motsatt håll: Specialiseringar och särlösningar ökar i tron att detta leder
till  förbättrade  skolresultat.  Det  sociokulturella  perspektivet  där  människor  tillsammans  möjliggör
utveckling och lärande har kommit i skymundan. Kan det också vara så att tankar om allas lika värde
och  om att  olikheter  berikar,  få  stå  tillbaka  och  att  gamla  frusna  ideologier  om konkurrens  och
prestation återvänt? 
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Att lyssna på de unga vuxnas röster

De unga vuxna som deltagit i min studie säger alla att de vunnit på att gå inkluderade i skolan. De
skulle inte ha levt de liv de lever idag, säger de, och de skulle inte ha haft samma möjligheter till
arbete och utbildning.  Anna säger att  hon hoppas att  man idag har  kommit  längre  vad det  gäller
inkluderingsaspekterna i skolan och att man har ett ”tänk” där alla barn finns med. Deltagarna har nu
ett vuxenperspektiv och deras erfarenheter är för värdefulla för att ”offras på ett politiskt altare”. Man
kan ju, menar jag, se den decentraliserade, marknadsanpassade och resultatstyrda skolan som frukten
av politiska strömningar och att inkluderingsdiskursen omdefinieras och kanske rentav hotas av detta. 

På  grundskolan  hade  Anders  en  bra  rektor  som  var  insatt  i  vad  det  innebar  att  ha  en
funktionsnedsättning och som aktivt arbetade för inkludering. Jag ser rektors inställning och kunnande
som  en  mycket  viktig  faktor  och  att  inkluderingsfrågor  därmed  ska  ha  en  hög  prioritet  i
rektorsutbildningen.  Det  gäller  att  ha  bra  personer  omkring  sig,  som Anders  uttryckte  det.  ”Bra
personer” handlar mycket om bemötande, tror jag. Men också om kunskap och en insikt i vilka frusna
ideologier vi bär omkring på. Det är inte alltid säkert att vi, specialpedagoger eller andra, uppfattas väl,
även om vi har goda avsikter. Det kan vara så att vi formulerar avvikelser och särskiljande åtgärder,
utan att vi förstår det. 

Carlsson  och  Nilholm  (2004)  menar  att  det  är  paradox  för  specialpedagogiken  då  det  gäller
inkluderingsfrågorna  eftersom  dessa  inte  röner  någon  större  uppmärksamhet  utanför  det
specialpedagogiska  fältet,  varvid  frågor  om  hur  man  möter  elevers  olikheter  görs  till  en
specialpedagogisk specialitet. Carlsson och Nilholm hävdar att specialpedagogiken måste argumentera
för  att  flera  aktörer,  såväl  inom  skolan  som  i  samhället,  måste  ta  ett  större  ansvar  för
inkluderingsfrågorna.  I  de berättelser  som jag tagit  del  av inför detta arbete,  menar  jag att  det  är
särskilt viktigt att lyfta fram de unga vuxna och deras erfarenheter då de säger att de inte haft de liv de
har idag om de inte gått inkluderade under sin skoltid. Jag menar att detta är viktiga synpunkter att
föra vidare i diskussionerna om inkluderingens värde. 

Förslag till fortsatt forskning
Jag föreslår fler longitudinella studier, i likhet med de som Pérez Prieto (1992) gjorde, där man följer
elever  med  funktionsnedsättningar  under  en  längre  tid.  I  det  sammanhanget  skulle  man  också
undersöka  hur  många  av  eleverna  med  funktionsnedsättningar  som  går  vidare  till  och  fullföljer
högskolestudier.  Får alla elever det stöd de behöver och hur ser  det särskilda stödet ut?  Blir  det
svårare att få gehör för att man behöver stöd ju längre man kommer i utbildningen? Kan man även på
högskolan få mer tid på sig och bra folk kring sig? 

Att använda sig av utbildningsbiografier inom högskolan, såsom Domincé (2000)  beskrivit det, ser
jag som något som skulle kunna belysa utbildningsvillkor alla studenter.

Ett annat förslag är att ta reda på mer om elevassistenternas funktion som särskilt stöd. Hur resonerar
man när man tillsätter en assistent? Vilka arbetsuppgifter ingår och hur stödjer man assistenterna i
deras arbete?

Jag ser också att det finns behov av att ta reda på mer om hur idrottsämnet fungerar i skolan för elever
med  funktionsnedsättningar.  Hur  resonerar  lärarna  och  vilka  kunskaper  har  de  om  idrott  och
funktionsnedsättningar?
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I bakgrunden har jag beskrivit hur forskare menar att den marknadsstyrda skolan utgör ett hot mot den
inkluderande skolan och att segregerande lösningar blivit allt vanligare. Ett ytterligare ämne för vidare
forskning  skulle  då  kunna  vara  att  ta  reda  på  hur  detta  specifikt  fungerar  för  elever  med
funktionsnedsättningar och hur man politiskt argumenterar kring detta.
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Bilaga 1 Missivbrev

Missivbrev 2013-02-25
Hej! 

Jag heter Ingrid Dahlberg Nylund och studerar på specialpedagogprogrammet vid Stockholms 
universitet. Under vårterminen 2013 ska jag skriva den avslutande magisteruppsatsen. Syftet med min 
uppsats är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv undersöka hur unga vuxna beskriver sina 
upplevelser av delaktighet under skoltiden.

Jag kommer att intervjua dig utifrån en s.k. intervjuguide vilket innebär att du får berätta ganska fritt 
utifrån några givna frågeställningar. Frågorna kan t.ex. handla om vilka skolor du gått i, hur en vanlig 
skoldag kunde se ut, personer du minns, vilka ämnen du tyckt om och om du har haft någon form av 
specialpedagogiskt stöd.

Intervjun kommer att ta ungefär 1 -2 timmar och sedan behöver vi träffas ytterligare en gång för att du 
ska kunna komplettera och justera den tolkning jag har gjort av din berättelse.

Jag vill gärna spela in vårt samtal för minnets skull, men så fort jag skrivit ut samtalet kommer 
inspelningen att raderas. Jag kommer sedan att analysera och redovisa dina svar i en form som kallas 
för livsberättelser.

Vetenskapsrådets etiska regler kommer att följas, vilket innebär att dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt enligt gällande normer. Självklart kommer du att få vara anonym och varken namn på 
skolor, personer eller platser kommer att nämnas. Redovisningen av resultat sker så att alla möjligheter
till identifikation undanröjs. När min studie är färdig kommer jag att förstöra allt intervjumaterial. 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Lotta Larsson, som jag känner genom RBU, har lovat att hjälpa mig att distribuera detta brev men hon 
kommer inte att få veta vilka som väljer att medverka eftersom du ska ta direkt kontakt med mig om 
du vill vara med i undersökningen. Du kontaktar mig via mejlen eller om du hellre vill ringa. Det vore 
bra om du i så fall kontaktar mig ganska omgående, inom de närmaste dagarna. Det kan också hända 
att jag ringer dig!

Det skulle vara oerhört viktigt och betydelsefullt om du ville berätta din skolhistoria för mig. 
Det finns inte så många vetenskapliga studier där elever med funktionsnedsättningar själva 
berättar om sina skolupplevelser. Jag vore mycket tacksam om du ville delta och dela med dig 
av dina erfarenheter, kunskaper och din tid!             

                             Med vänliga hälsingar   
                 Ingrid Dahlberg Nylund, Storvreta
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Bilaga 2 Intervjuguide

Då- NU- Framtid (Tangen: The circular dimension of time-present meanings and values of 

past experiences.) 

• Gy val? Hur tänkte du då?

• Studenten?

• Vad gör du nu?

 Vem är du?

Mening: (Tangen: Schooling as a life-mode-”meaningful” school work.)

• Vilka skolor? Beskriv skolorna 

• Beskriv en skoldag.

•  Minns du din första skoldag, hur det såg ut.

• Vilka favoritämnen hade du?

• Hur tog du dig till skolan?

• Vilken period i skolan tyckte du bäst om?

• Några ämnen du inte tyckte om?

• Var du särskilt duktig i något ämne? Fick du möjlighet att visa det? 

• Var det något ämne som du hade speciella svårigheter i?

• Fick du rätt stöd och tillräckligt så att du fick visa din fulla potential?

• Om du fick särskilt stöd -vad bestod det av?(T.ex. Tekniska hjälpmedel, Dator, Assistent, 

Kognitionsstöd, konsulenter, särskilt stöd, Planering, Kontakt med speciallärare/pedagog, 

övriga resurspersoner, Schema anpassning, grupprum?)

• Hade du assistent? Hur användes den?

• Grupparbete? Provsituationer? Samarbete med klasskamrater? 

• Placering i klassrum.

• Åtgärdsprogram? Föräldramedverkan, egen möjlighet att påverka det? 

• Samarbete mellan lärare, gick infon fram?

• Betyg? I alla ämnen? Nöjd?

 Var du särskilt duktig i något ämne? Fick du möjlighet att

visa det?
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Självbestämmande och kontroll (Tangen: Agency-control of school life.)

• Skolbyggnaden-dörrar, hiss, trappor etc.

• Klassrum, matsalen, skolgården 

• Kunde du öppna o nå det du behövde, kunde du nå alla platser, vara med på alla aktiviteter? 

• Toaletter, Förvaring, förvaring/parkering av hjälpmedel.

• Friluftsdagar, läger, utflykter, studiebesök, Praon, Skolavslutningar, Klassdiscon, tävlingar, 

idrottstävlingar o.d.

• Assistent

 Beskriv själva skolbyggnaderna!

Relationer:   (Tangen: Educational alliances-relationships with teachers, parents and peers.)

• Var du den ende med funktionsnedsättning på skolan?

• Bemötande från lärare, rektor, 

• Klassföreståndare, mentor,

• Beskriv vad som gjorde en bra/dålig lärare du minns! Finns det någon skolpersonal som du 

minns särskilt bra?

• Vad gjorde du på rasterna? Luncher? 

• Fritids?

• Umgicks du med dina klasskamrater efter skoltid?

• Hur blev du bemött av dina klasskamrater? Av andra elever i skolan?

 Berätta om några personer som du minns särskilt väl 

(lärare, elever, annan skolpersonal)

Avslutande:

Något viktigt som jag har glömt att fråga om?
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