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1. Inledning med bakgrund 
 
Den här uppsatsen handlar om personer som genom historiens förlopp bland annat benämnts 
och kategoriserats som idioter, debila, imbecilla, sinnesslöa, efterblivna och tokar. Idag har 
flera av dessa uttryck en mycket nedsättande klang, vilket de inte hade i lika hög utsträckning 
när de användes.  Men liksom dagens benämningar på personer med utvecklingsstörning blir 
mer och mer slitna och negativa, menar vi att både gårdagens och dagens benämningar ändå 
alltid har haft och har en negativ klang. Människor som fick benämningar som idiot med mera 
gömdes undan i hemmen, lämnades bort för att tas om hand av inrättningar, befolkade 
fattigstugor och levde sina liv på undanskymda anstalter. Detta är en indikation på att orden 
använts för att kategorisera personer som varit lågt socialt rankade genom historien. I 
litteraturen har dessa personer många gånger i sagor och romaner använts för att väcka vår 
avsky och vårt äckel. Saetersdal (1999) lyfter fram språkets makt, och menar att genom 
språket filtreras verkligheten, våra upplevelser och erfarenheter. En fråga att ställa sig i detta 
sammanhang är vad som händer inom oss när vi använder språket till att kategorisera och 
benämna en grupp människor, personer med utvecklingsstörning, på detta sätt? Hur har dessa 
negativa benämningar påverkat självbilden hos de som fått dem?  
 
Saetersdal (1999) beskriver funktionshindrade författare vars böcker präglas av en rädsla för 
att omvärlden ska värdera dem utifrån deras hjälplöshet och funktionshinder. Om man blir 
definierad som ett ”omsorgspaket” är faran stor …”att man blir hänvisad till en icke mänsklig 
sfär” (a a, s. 19). Vårt sätt att se på människor och hur vi väljer att särskilja dem hänger intimt 
samman med samhällets värderingar och idéstrukturer, menar Tideman (2000). I varje 
tidsepok finns en uppfattning om vad som är normalt respektive avvikande, om problemens 
innehåll och deras utbredning. För att skilja ut det onormala måste det normala bestämmas. 
Det normala blir då den norm mot vilken allt annat jämförs. Idag är skolan ofta den miljö där 
barns svårigheter uppdagas. Det behöver inte bero på att barnen har problem, fortsätter 
Tideman, utan för att skolan vid varje tidpunkt kräver vissa sätt att fungera. Fungerar inte 
barnen som förväntat och önskat sätts ofta speciallösningar in. För barn och ungdomar med 
utvecklingsstörning är detta en regel snarare än ett undantag. Bakk och Sommarström (2004) 
beskriver den särbehandling som många unga med utvecklingsstörning upplever, bland annat 
när de inser att de inte har samma valfrihet som de flesta andra jämnåriga vad gäller 
utbildning och arbete. En framtid med arbete på dagcentral eller förtidspensionering kan 
upplevas som kränkande och dyster. I dagens samhälle, där begåvning och materiell framgång 
ses som värdefullt, kan unga personer med lindrig utvecklingsstörning känna sig misslyckade. 
De omfattar ju ofta också samhällets värderingar. Vilken självbild har då dessa ungdomar?  
 
Denna studie handlar om handikappmedvetenhet, trots att själva ordet inte längre finns med i 
syftet. Ju mer vi har satt oss in i ämnet, desto mer problematiskt ter det sig. Kan man 
dessutom tala om handikappmedvetenhet om man samtidigt håller det relativa 
handikappbegreppet för riktigt? Denna fråga har gjort att studien mer och mer dragit mot att 
handla om vilken självbild de ungdomar som deltar har, dels i förhållande till sitt 
funktionshinder, dels till det faktum att de går på en gymnasiesärskola. Varför är detta en 
intressant och viktig fråga för pedagoger i allmänhet och specialpedagoger i synnerhet? Jo, 
därför att det är vi som möter barnen och ungdomarna under den tid i livet då deras 
funktionshinder kanske hindrar dem som mest. Och för att kunna hjälpa barnen och 
ungdomarna genom skolsystemet med en positiv självbild i behåll, men också för att kunna 
påverka skolan som miljö, måste vi försöka uppleva och förstå hur de upplever sin verklighet.  
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För att kunna hjälpa en funktionshindrad person till en positiv självbild måste den hjälpande 
börja med sig själv, menar Gustafson och Molander (1995). En fråga att ställa sig själv är: 
Hur upplever jag en person med funktionshinder? Som någon att tycka synd om? Som en 
människa med mindre värde? Eller som en medmänniska? Våra åsikter, det vi egentligen 
tycker, speglas i vårt sätt att vara. Ett bemötande, som visar att vi anser den andre vara en 
viktig medmänniska, kan bidra till att hon orkar bearbeta sitt funktionshinder minst lika 
mycket som ett stödsamtal hos en kurator eller en psykolog kan göra. Om den person som vill 
hjälpa och stötta, lyssnar på den som har svårt för att tala, frågar om personens åsikt även när 
den är svår att uppfatta och respekterar den andres integritet, blir budskapet som sänds: Du är 
en person som är värd att tas på allvar. 
 
De personer som vi intresserar oss för i denna studie, unga med lindrig utvecklingsstörning, 
hade förmodligen inte ansetts ha något funktionshinder om vi går några tiotal åt tillbaka i 
historien. Idag lever dessa barn och ungdomar i gränslandet mellan grundskola och särskola, 
och många känner kanske att de inte passar riktigt in i någon av skolformerna. Frågan om de 
två olika skolformerna blev aktuell för oss när vi i arbetet med en tidigare studie intervjuade 
föräldrar om valet av skolform inför skolår 7. Det vi såg i den studien var att de föräldrar som 
valde särskoleklass mer öppet vågade prata om sitt barns funktionshinder. Vi tolkade detta 
som att dessa föräldrar hade en större acceptans för barnets funktionshinder. De föräldrar som 
valde integrerad skolform poängterade i högre grad att deras barn inte skilde sig från 
jämnåriga kamrater. Vi upplevde hos dessa föräldrar ett visst förnekande av barnets 
svårigheter (Gustafsson och Wedelin, 2006).  
 
I dagens högteknologiska samhälle är det som bekant intelligens och logiskt tänkande som 
premieras. Vad anser ungdomarna om sig själva, de som av samhället kategoriserats som 
lindrigt utvecklingsstörda? Enligt Nordlund och Nordlunds (1982) erfarenhet har många 
personer med utvecklingsstörning ofta en diffus uppfattning om att de har ett funktionshinder. 
Många vet inte vad funktionshindret innebär och har istället negativa fantasier om sig själva, 
till exempel ”Jag är inte riktigt klok” eller ”Man är väl dum i huvudet”. Anser de att 
kategoriseringen utvecklingsstörd ger en rättvisande bild av vilka de är? Eller kan det istället 
vara så att ungdomarna på sig själva utifrån det inifrånperspektiv som Gustavsson (1998) 
beskriver, när han intervjuar unga personer med utvecklingsstörning som anser sig vara 
svaga, men jämlika genom stöd? Gustavsson fann i sin studie av de unga vuxna han kallar 
”den första integreringsgenerationen” tecken på att de inte tagit till sig en nedvärderande 
identitet, trots erfarenheter av social utstötning och underskattning. Han anser att de i stället 
gav uttryck för en tilltro till sin egen förmåga, eftersom de vet att de kan få speciellt stöd. En 
vetskap, som inte bara är erfarenhetsbaserad, utan också inspirerad och understödd av rådande 
social- och handikappolitiska ideal. Gustavsson menar också att detta speciella 
inifrånperspektiv inte är ett förnekande av funktionshindret, utan grundat på en speciell 
erfarenhet av vad det innebär att leva med en utvecklingsstörning. 
 
Vår grundsyn på människan, som vi hoppas ska lysa igenom i studien, lyfts fram av 
Rosenqvist (2001), ”alla människor är födda med lika människovärde oavsett brister och 
förtjänster” (a a, s.36).  Vi som har författat denna studie är två 1-7 lärare som arbetar med 
ungdomar med lindrig utvecklingsstörning, dels i en lokalintegrerad särskola, dels i en 
integrerad grupp på en högstadieskola. Arbetet med ungdomarna är mycket roligt och 
stimulerande, och trivselfaktorn är hög. Dock grumlas glädjen emellanåt av det bemötande 
som ungdomarna får av en många gånger oförstående omgivning, samt när vi tänker på hur 
framtiden ska te sig för dem. Vi är bägge föräldrar till ungdomar på högstadienivå. Våra barn 
har inget begåvningsmässigt funktionshinder, och vi vet inte hur barn, som ständigt 
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misslyckas med att nå grundskolans uppsatta mål, mår och reagerar när de kommer hem, 
vilket är fallet för de elever som går i integrerad grupp. Vi vet inte heller hur det känns för 
föräldrar att gå på möten i skolan och där ständigt få höra att ens barn inte ”håller måttet”. Vi 
har bägge två under vår uppväxt, på ett positivt sätt, kommit i kontakt med personer med 
utvecklingsstörning, vilket förmodligen har varit en viktig påverkansfaktor i våra 
personlighetsbyggen. De vuxna, som vi speglade oss i under vår uppväxt, behandlade 
personer med utvecklingsstörning som människor värda att tas på allvar, vilket kan ha lagt 
grunden till det engagemang för barn med utvecklingsstörning som vi känner idag som 
blivande specialpedagoger. Vi hoppas att resultaten av den här studien ska bidra till att 
omforma gamla synsätt och visa dem från ett nytt perspektiv (Rossman och Rallis, 2003). 
Studien syftar till att ge både oss och läsaren en djupare insikt i hur de deltagande 
ungdomarna med utvecklingsstörning ser på sig själva i förhållande till sitt funktionshinder.  
 

1.1 Problemställning  
 
Denna studie bygger i första hand på berättelser från sex gymnasieungdomar med lindrig 
utvecklingsstörning. Vi är intresserade av hur dessa deltagande ungdomar ser på sig själva 
efter en genomgången grundskole- eller grundsärskoletid. Har denna tid varit fylld med 
kunskapsmässiga och kamratrelaterade misslyckanden, eller har den tvärtom varit fylld med 
framgång, både gällande kunskap och kamratrelationer? Har deras omgivning gett dem en 
positiv självbild, eller har de anammat en negativ syn på sig själva och sitt funktionshinder? 
Anser de att kategoriseringen utvecklingsstörning ger en rättvis bild av vilka de är? Ser de sig 
överhuvudtaget som funktionshindrade eller ser de sig som personer med speciella 
svårigheter? Hur ser de i så fall på sina speciella svårigheter? Kan man i dagens samhälle, där 
utvecklingsstörning värderas mycket lågt, ha en positiv självbild som innefattar ett 
accepterande av att ”jag har en lindrig utvecklingsstörning”? Kommer vi att se samma 
tendenser som Gustavsson, nämligen att de unga med lindrig utvecklingsstörning anser att de 
både har rätt att få stöd och att bli accepterade som de är? 
 

1.2 Syfte 
  
Syftet med denna studie är att bidra till kunskap om handikappmedvetande  genom att 
undersöka hur ungdomar med lindrig utvecklingsstörning ser på sig själva och sitt 
funktionshinder, samt vad de anser vara orsaken till att de går i gymnasiesärskolan. 
 
Vi menar att detta syfte kan förmedla om de deltagande ungdomarna har en medvetenhet om 
sitt funktionshinder, det som i dagligt tal kallas handikappmedvetenhet. Vi är också 
intresserade av om tidigare skolform, i särskoleklass eller i integrerad skolform, påverkat 
deras handikappmedvetenhet. Förhoppningsvis ska studien kunna bidra till att öka insikten 
om hur ungdomar med lindrig utvecklingsstörning ser på sig själva och sitt funktionshinder 
samt vilken förklaring de har till varför de går i särskolan. Studien kan därmed användas av 
pedagoger i allmänhet och specialpedagoger i synnerhet i arbetet med att stötta och utveckla 
dessa elevers acceptans av sitt funktionshinder och därmed bidra till att deras självbild ska bli 
mer positiv.  
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1.3 Teoretiska utgångspunkter 
 
Studien har utgått från teorin att varje människas självbild formas i ett socialt samspel mellan 
dels egna erfarenheter av vad man vet och klarar av, dels av vad betydelsefulla andra i 
omgivningen tycker. Människan är med andra ord en produkt av en social och kulturell 
verklighet samtidigt som hon är en aktör i samma verklighet (Hill, 2001). Teorin om ”spegel-
jaget”, som också spelar roll för att förstå hur människors självbild byggs upp, innebär att 
barnet speglar sig i andra personers uppfattningar av dem, och införlivar dessa uppfattningar 
till sig egen självbild, även om de strider mot egna intressen. Detta innebär att personer med 
utvecklingsstörning kan anamma samma negativa syn på sig själva och sitt funktionshinder 
som omgivningen har, vilket kan bidra till allt från en låg självkänsla till ett förakt för sig 
själv och ett förnekande av funktionshindret. Även detta antagande ligger till grund för 
studien. Gustafson och Uddenberg (1985), Thunman och Edström (1988) samt Gustavsson 
(1998) belyser att den allmänna attityden till olika funktionshinder kan variera, att det finns en 
osynlig hierarki mellan funktionshindren och att det är samhälleliga värderingar, sociala 
konstruktioner, som spelat stor roll i skapandet av denna hierarki. I dagens samhälle värderas 
intellektuell kompetens högt, vilket innebär att utvecklingsstörning blir ett funktionshinder 
som inte har hög status, utan tvärtom kommer mycket långt ner på skalan. Även detta har 
relevans för studien. Den sista teori som studien lutar sig mot, är Christies (1991) teori om att 
samhällsform och social livsform hänger ihop. Teorin bygger på antagandet att utvecklingen i 
samhället har bidragit till att sociala relationer blivit baserade på ömsesidiga val. Detta klarar 
de flesta av oss. Vi kan fungera inom det stora sociala nätverket, vi väljer vårt umgänge och 
blir valda. Men denna samhälleliga utveckling har starkt missgynnat personer med 
utvecklingsstörning. De pendlar inte mellan olika umgängessystem, utan de blir oftare än 
andra istället aktivt bortvalda, kanske varje dag, år efter år.  
 

1.4 Några definitioner 
 
Nedan följer ett försök att definiera några begrepp som är viktiga för studien, nämligen 
”utvecklingsstörning”, ”det relativa handikappbegreppet”, ”funktionsnedsättning”, 
”handikappmedvetenhet” och ”integrering”. Flera av begreppen är inte helt oproblematiska. 
Likaså innebär försöket till definition att vi i viss mån kategoriserar verkligheten. Christie 
(1991) menar att enkla kategorier blir ”små boxar, tvångsceller, där ingen passar in, 
fyrkantiga, stela och inte ’riktiga’ för någon” (a a, s. 34). Vi vill uppmärksamma läsaren på 
detta dilemma. 
 

1.4.1 Utvecklingsstörning 
 
Hur definierar vi utvecklingsstörning idag? Enligt den administrativa definitionen har en 
person en utvecklingsstörning om vederbörande registrerats av samhället som 
utvecklingsstörd (Hindberg, 2003). Det innebär att en person som får sjukbidrag av 
försäkringskassan på grund av brister i begåvningen, är registrerad som utvecklingsstörd. Den 
administrativa definitionen är en sammanvägning av dels den psykologiska, vilken använder 
intelligenstest för att avgöra om ett begåvningsmässigt funktionshinder föreligger eller ej, dels 
av den sociala, vilken betraktar en person som utvecklingsstörd om han eller hon inte klarar 
de krav som samhället ställer beroende på brister i begåvningen.  
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För att en person ska ha rätt till insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, räcker det inte med en intellektuell funktionsnedsättning, konstaterar 
Gotthard (2002). Personen måste också ha svårt att klara sitt dagliga liv och att kunna 
kommunicera och samverka med andra. Det ska handla om uppenbara brister att klara dessa 
av samhället ställda krav, och oförmågan ska ha visat sig före 18 års ålder. Det finns alltså, 
enligt Gotthard, ingen klar och tydlig gräns för begreppet utvecklingsstörning, utan det är en 
fråga om bedömning, där en persons begåvningsmässiga förutsättningar relateras till det 
omgivande samhällets krav. Tideman (2004) menar att inskrivning i särskolan också är en 
fråga om bedömning, eftersom gränsdragningen även i detta fall kan anses vara godtycklig. 
Detta beror bland annat på att gränsen idag mellan vad som anses vara svag begåvning och 
lindrig utvecklingsstörning inte är klart fastslagen vid IK 70. 
 
Ett sätt att försöka gradera utvecklingsstörning är, enligt Asmervik (2001), att utgå ifrån 
intelligenskvoter enligt den så kallade normalfördelningskurvan. 
 

• lindrig utvecklingsstörning (IK från 50-55 till omkring 70), 
• måttlig utvecklingsstörning (IK från 35-40 till omkring 50-55), 
• grav utvecklingsstörning (IK under 35-40). 
 

Rosenqvist (2001) betonar att det är viktigt att komma ihåg att normalfördelningskurvan 
omfattar alla människor, vilket innebär att det inte finns någon som avviker från det normala. 
Alla gränsdragningar inom normalkurvan är godtyckligt satta, och kan därmed variera över 
tid. Detta påpekas även av Tideman (2000) som hänvisar till USA där gränsen för 
utvecklingsstörning ändrats från IQ <70 till IQ <75, vilket automatiskt leder till att fler 
personer klassas som utvecklingsstörda. 
 

Som exempel kan nämnas den gräns som anger att personer med en uppmätt intelligens som 
ligger två s.k. standardavvikelser under medelvärdet (=IQ 70) en gång var självskrivna för 
särskoleundervisning. Gränsdragningarna är sålunda konstruktioner genomförda för vissa 
speciella syften (Rosenqvist, 2001, s. 31). 
 

Emanuelsson menar att ”även det som är sällan förekommande hör till den normala 
variationen i olikheter” (2001, s. 9), och att det är viktigt att vara medveten om hur vi 
registrerar, värderar och reagerar på dessa normalt förekommande olikheter oss människor 
emellan. Våra reaktioner kommer att bestämma vad som blir betraktat som önskvärt 
respektive oönskat, och kommer att utgöra motiv för integrering eller segregering. Gustavsson 
(2001) poängterar också att det sätt på vilket vi uppfattar vår vardagsverklighet, oss själva och 
andra i hög grad är sociala konstruktioner som, genom att vara förankrade hos andra, 
uppfattas av oss som objektiva. 
 

1.4.2 Det miljörelativa handikappbegreppet och utvecklingsstörning 
 
Med det miljörelaterade handikappbegreppet har en skillnad mellan en persons 
funktionshinder och handikapp vuxit fram, enligt Tideman (2000). Det relativa eller 
miljörelaterade handikappbegreppet bygger på de tre delkomponenterna impairment - 
disability - handicap. På svenska återges definitionen utifrån föreställningen att en person kan 
en skada eller en sjukdom som i vissa fall blir ett funktionshinder. Handikapp uppstår bara om 
miljön ställer för höga krav eller saknar den nödvändiga anpassning … ”som gör att 
funktionshindret verkligen leder till inskränkningar i en människas liv” (Gustavsson, 2001, 
s.135). Gustafson och Molander (1995) ställer den miljörelaterade definitionen mot dess 
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motsats, nämligen att se handikappet som en egenskap, en brist hos en person. Detta synsätt 
kallas för individrelaterat, och tar sikte på det som är annorlunda jämfört med genomsnittet. 
Människor med funktionshinder anser, enligt Gustafson och Molander, att det 
individrelaterade synsättet är utpekande. Det miljörelaterade synsättet är mer flexibelt, 
eftersom det tillåter oss att se att funktionshindret varierar i olika situationer. Företrädare för 
detta synsätt arbetar för att samhället ska anpassas till alla människors behov. Genom att 
förändra omgivningen skulle antalet situationer minska då handikapp uppstod, vilket skulle 
kunna medföra att en stigmatisering av gruppen och individen skulle undvikas, menar Holme 
(1999). Personer med funktionsnedsättning skulle med detta synsätt kunna ses som en resurs i 
samhället, istället för ett problem.  
 
På senare tid har orsakskedjan impairment - disability - handicap fått kritik, enligt Molin 
(2004). Kritiker menar att hinder och tillkortakommanden tidigare fokuserats för mycket, 
samt att detta sätt att kategorisera människor med funktionshinder är stigmatiserande. Ordet 
”disability” (tidigare: funktionsnedsättning) har genomgått en betydelseförskjutning och 
benämner numera ”bristande kroppsfunktioner, aktivitetsbegränsningar samt 
delaktighetsinskränkningar” (a a, s. 49). Begreppet ”handicap” har också tagits bort i den nya 
klassifikationen. Delaktighetsbegreppet har fått en framträdande plats i Världsorganisationens 
(WHO) diskussioner kring det nya klassifikationssystemet ICF (International Classification of 
Funktioning, Disability and Health). Tidigare fokuserades delaktighet utifrån ett 
medborgarperspektiv, där personer med funktionshinder uppnår delaktighet om miljöer görs 
tillgängliga. ICF-dokumentet betonar delaktighet ”i de avseenden som rör en individs 
engagemang och aktivitet i förhållande till kroppsliga funktioner samt omgivningsfaktorer” (a 
a, s. 51). Molin menar att det som särskiljer de två definitionerna är det han kallar delaktighet 
på makronivå och på mikronivå. På makronivå handlar diskussionen om jämlikhet, påverkan 
och demokrati, på mikronivå om individers engagemang och ansvar. Trots att Molin anser att 
begreppen inte utesluter varandra, menar han att skillnader ändå finns, eftersom engagemang 
och ansvar kan relateras till en enskild individ, vilket till exempel jämlikhet inte kan. 
 
Hindberg lyfter fram den förvirring som det miljörelativa synsättet kan skapa, eftersom 
handikapp enligt allmänhetens uppfattning fortfarande ofta betecknar en skada hos individen 
(a a, 2003). I denna studie definierar vi handikapp enligt det miljörelativa synsättet, som alltså 
innebär att handikapp är skillnaden mellan den funktionshindrade individens förmåga och 
samhällets krav (Gustafson & Uddenberg, 1985). Handikappet är med detta synsätt beroende 
av situationens krav på individen och kan därför variera över tid. Denna syn på handikapp är 
dock inte helt oproblematisk, eftersom det finns människor med så grava funktionshinder att 
de upplever ett handikapp i de flesta av livets situationer. Så torde det dock inte vara för den 
person som har en lindrig utvecklingsstörning. I många vardagssituationer kan denna person 
fungera helt tillfredsställande enligt samhälleliga krav, och funktionshindret är då inte 
handikappande. I andra situationer kommer dock personen med utvecklingsstörning till korta, 
inte minst därför att kraven på intellektuell kompetens ökar, vilket vi till exempel kan se på 
arbetsmarknaden. De personer som idag betecknas som lindrigt utvecklingsstörda kanske inte 
hade gjorts det om de varit födda under början av förra seklet. Då var kraven på bildlig 
kunskap mycket lägre än idag och andra mänskliga förmågor skattades högre, till exempel 
kroppsstyrka. Gustafson och Uddenberg (1985) konstaterar att ju mer komplicerat ett 
samhälle är, desto större blir kraven på intellektuell begåvning.  
 
Den sociala definitionen på funktionshindret definierar en person som utvecklingsstörd om 
han eller hon inte klarar de krav som samhället ställer (Hindberg, 2003). För många personer 
är funktionshindret utvecklingsstörning aldrig så handikappande som under skoltiden, då 
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större krav på teoretiskt tänkande ställs, vilket innebär att skolan fungerar som ett negativt 
diagnostiskt system för denna grupp. ”Skolan gör med andra ord ett latent problem till ett 
manifest – de som har en låg IK fungerar aldrig så dåligt som i skolan.” (Asmervik, 2001, s. 
166). Brockstedt (2004) är inne på samma linje och konstaterar att det finns många personer 
som under sin skoltid behövt och fått undervisning i särskolan, men som sedan i vuxen ålder 
knappast ses som vuxna med utvecklingsstörning. ”Den vanliga grundskolan var, med sin 
alltför ensidiga betoning av teoretiska färdigheter, ett nålsöga som de inte kom igenom.” (a a, 
s.22).  
 

1.4.4 Funktionsnedsättning 
 
Funktionsnedsättning definierar Gustafson och Molander (1995) som en skada, medfödd eller 
förvärvad, vilken medför att personen inte kan göra något på det sätt eller i den omfattning 
som de flesta människor i samhället kan. Detta kan bero på rörelsehinder, dålig syn eller på en 
utvecklingsstörning.  
 

1.4.5 Handikappmedvetenhet 
 
En människa är medveten om sitt handikapp när hon vet att något i hennes fysiska eller 
psykiska egenskaper gör att hon inte kan uppfylla de krav som ställs av den närmaste 
omgivningen eller av samhället. Så definierar Nordlund och Nordlund (1982) begreppet 
handikappmedvetenhet, och vi har i denna studie valt att använda deras definition. De menar 
vidare att vägen till en sådan medvetenhet är smärtsam, förenad med både sorg och ångest.  
 

1.4.6 Integrering 
 
Begreppet integrering (individ-, grupp- och lokalintegrering) har under tidens lopp fått en allt 
vidare definition, fastslår Carlbeck-kommittén (SOU 2004:98), som enligt regeringens 
tilläggsdirektiv från år 2003 arbetat för att förbättra utbildningen i särskolan. En viktig 
utgångspunkt för kommittén har varit att öka kontakterna mellan elever med och utan 
utvecklingsstörning. Carlbeck-kommittén beskriver i sitt delbetänkande (SOU 2003:35) hur 
det praktiska integreringsarbetet organiseras olika, både inom kommuner och mellan olika 
kommuner. Kommittén vill undvika begreppet individintegrering ”…eftersom det leder 
tanken till att det är något som ska göras med den enskilda eleven”.(a a, s.36). När vi i denna 
studie talar om individintegrering, lägger vi inte denna negativa aspekt i ordet, utan vi menar 
rätt och slätt elever som är mottagna i särskolan, men som får sin undervisning i grundskolan 
minst halva det antal veckotimmar som gäller för årskursen. Med gruppintegrering använder 
vi samma definition som ovan, men det gäller inte en elev utan en grupp elever placerade i en 
och samma grundskoleklass.  
 
Carlbeck-kommittén (SOU 2003:35) konstaterar att de flesta särskolor idag finns lokalt 
integrerade i grundskolor och gymnasieskolor. Ofta förekommer endast mycket lite 
gemensam planering mellan lärarna och samarbete mellan eleverna i grundskolan och 
särskolan. Eleverna i särskoleklasserna upplevs ofta som isolerade, och isoleringen verkar öka 
ju äldre eleverna blir, något som Jensen och Ohlsson (1991) också konstaterar i sin studie av 
integrering av särskoleelever i grundskoleklass. När vi i denna studie använder begreppet 
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lokalintegrering innebär det endast det faktum att särskoleklasser finns lokalt integrerade i en 
grundskola. 
 
Tössebro (1999) problematiserar begreppet integrering. Idag används det om barn med 
funktionshinder som vuxit upp med sina föräldrar, gått på samma dagis som jämnåriga 
kamrater och börjat i samma klass som de. Dessa barn har aldrig varit utanför helheten, ändå 
kallar vi dem ofta för ”integrerade”. Det verkar, enligt Tössebro, som om begreppet, som är 
en följd av vår kategorisering, används om människor som riskerar att bli segregerade. På 
samma sätt, fortsätter Tössebro, kan vi säga att det finns ”20 elever i klassen, och att två av 
dem är integrerade”. Betyder det att de övriga 18 inte är det, att de är utanför helheten? Eller 
betyder det att det faktiskt inte är självklart att de två eleverna ska finnas integrerade, 
tillsammans med de andra, i helheten? Betyder ordet ”integrerade” i detta fall ”potentiellt 
segregerade”? Emanuelsson (2001) anser att det är olyckligt att begreppet integrering använts 
så godtyckligt, och i stället för att varit reserverat som beteckning för en ideologisk 
målsättning, blivit en beteckning för olika organisatoriska åtgärder och placeringar. Tössebro 
(1999) konstaterar att begreppet integrering betyder att föra något samman till en helhet eller 
att föra något in i en helhet. Men är inte alla skolor inklusive specialskolor redan införda i 
helheten, samhället?  Helheten är i skolsammanhang den ”vanliga” skolan där ”vanliga” barn 
går. Helheten är de människor som inte är speciella. Kanske är det inte helheten som är 
poängen, frågar Tössebro sig, utan det vanliga och positiva? Integrering har ett positivt värde 
och det har också det sammanhang som man ska integreras i. ”Integreringens innebörd är att 
föra funktionshindrade från nedvärderade miljöer till värdesatta miljöer snarare än in i en 
helhet” (a a, s. 183). Emanuelsson (2001) anser att våra värderingar av den normalt 
förekommande variationen av olikheter grundas i vår uppfattning om människovärde och 
demokrati, och att integrering därmed blir en målsättning som är ideologiskt motiverad. 
 
Samtidigt konstaterar Nordström (2002) att en skola, där alla barn ses som delar av en helhet, 
måste skapa mötestillfällen, inte endast mellan barn med och utan funktionshinder utan också 
mellan barn med funktionshinder. Detta kommer, enligt Nordström, att ge barnen med 
utvecklingsstörning möjlighet att interagera på jämlika villkor med kamrater som delar 
samma erfarenhet som de själva, samt på mindre jämlika villkor med andra kamrater, en 
interaktion vars värde vilar på andra grunder.  
 
På senare tid har begreppet inklusion börjat ersätta begreppet integrering. En anledning till 
detta, menar Rosenqvist (2001), kan vara att integrering, som en etablerad term, känns sliten 
eller missbrukad. Termer som blivit slitna och missbrukade övergår från en värdeneutral, 
denotativ, betydelse till en konnotativ, där känslor och värderingar finns med i uppfattningen 
av termen ifråga. En annan term, som också skulle kunna ersätta begreppet integrering är 
delaktighet/deltagande, fortsätter Rosenqvist. Begreppet skulle innebära deltagande i en 
helhet på egna villkor, med de förtjänster och tillkortakommande som man har. Rosenqvist 
anser dock att denna term kan kännas otymplig i skolsammanhang, till exempel i uttrycket 
”här tillämpar vi delaktig/deltagande undervisning” (a a, s. 29).  
 

1.4.7 Särskolan 
 
Särskolan är en egen skolform och är till för barn och ungdomar som på grund av 
funktionshindret utvecklingsstörning inte kan gå i grund- och gymnasieskolan. Särskolan 
lyder under samma skollag som grundskolan. Den har samma läroplan som grundskolan, men 
den har en egen kursplan. Den obligatoriska särskolan omfattar två parallella former, 
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grundskärskola och träningsskola. Eleverna har skolplikt i nio år, men kan rätt till ett tionde, 
frivilligt år för att bredda eller fördjupa sina kunskaper (Skolverket, 2005). Särskolan ska ge 
varje elev en utbildning som dels är anpassad efter elevens förutsättningar, dels, så långt det är 
möjligt, motsvarar den utbildning som ges i grundskolan och gymnasieskolan. Rätt till 
särskola gäller idag för personer med utvecklingsstörning, personer som fått ett betydande och 
begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada eller sjukdom samt personer med 
autism eller autismliknande tillstånd som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans mål 
(SOU 2003:35).  
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2. Tidigare forskning 
 
Litteraturdelen inleds med en beskrivning av funktionshindret utvecklingsstörning. Därefter 
följer ett försök att förklara fördomar och negativa attityder kopplat till personer med 
utvecklingsstörning. En beskrivning av hur identitet, självkänsla och självförtroende utvecklas 
samt ett försök att beskriva utvecklingen av en alternativ identitetsnorm fortsätter avsnittet 
tidigare forskning, som avslutas med ett specialpedagogiskt perspektiv. 
 

2.1 Funktionshindret utvecklingsstörning 
 
Det är inte lätt att förstå hur det är att ha en utvecklingsstörning, menar Bakk och 
Sommarström (2004), men det är viktigt att försöka förstå för att kunna bemöta personer med 
utvecklingsstörning på ett bra sätt. För att sätta sig in i hur dessa personer upplever sitt 
funktionshinder kan man försöka dra sig till minnes upplevelser av att inte hänga med i skolan 
eller hur obegriplig världen kan kännas i ett främmande land där man inte behärskar språket, 
inte känner till kulturen och inte kan läsa gatuskyltarna. Skillnaden är att vi i dessa stunder 
känt oss ”tillfälligt utvecklingsstörda”, vi har inte funktionshindret varje dag, hela livet 
igenom. 
 
Våra sinnesorgan tar emot intryck från omvärlden. Intrycken bearbetas och ordnas av 
tänkandet, och till detta lägger vi de känslor som intrycken frammanat inom oss. Intrycken 
struktureras, kategoriseras och omformas till det som vi kallar begåvning och bygger på så 
sätt upp verklighetsuppfattningen (Kylén, 1981). Gotthard (2002) definierar begåvningen som 
vårt tänkande, det sätt på vilket vi lär in all möjlig information, bearbetar den för att sedan 
använda den på andra sätt och i andra situationer. För att vi ska kunna nå uppställda mål 
använder begåvningen tidigare erfarenheter och kunskaper. Göransson och Wallgren (1982) 
menar att begåvningen, vårt tänkande, på detta sätt utför olika operationer; 
handlingsoperationer och tankeoperationer. Enligt Göransson och Wallgren (1982) kan man 
förenklat säga att känslorna talar om vad vi vill göra, medan begåvningen tänker ut hur vi ska 
göra. Molander (1989) förklarar begåvningen med att det är den som hjälper oss att uppfatta 
verkligheten, att förstå den för att till sist kunna räkna ut hur vi ska handla/bete oss i olika 
situationer. Utvecklingsstörning är ett förståndsmässigt funktionshinder som innebär att 
personer med detta funktionshinder har en nedsatt begåvning, enligt Utholm (2003). 
Utvecklingsstörning är inte ett känslomässigt funktionshinder, men personer med 
utvecklingsstörning har många gånger lättare än andra att också få känslomässiga problem 
som pålagring, eftersom deras sociala situation ofta kan vara svårare än för de flesta.  
 

2.1.1 Orsaker till utvecklingsstörning 
 
Thunman och Edström (1988) menar att det finns olika orsaker till att barn får en 
utvecklingsstörning. Medicinska orsaker kan uppkomma under fostertiden, under 
förlossningen eller senare i barndomen. De lyfter också fram den så kallade 
”normalvariationen” vilket innebär att en del barn genom slumpen eller på grund av ärftliga 
faktorer får ett begåvningsmässigt funktionshinder. För cirka 25 procent av alla barn som föds 
med utvecklingsstörning kan man inte fastställa orsaken, konstaterar Gotthard (2002). 
Rasmusson (2000) menar att man tidigare uppfattade att lindrig utvecklingsstörning 
motsvarade den nedre delen av begåvningen enligt den så kallade normalfördelningskurvan, 
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medan grav utvecklingsstörning berodde på organiska avvikelser i form av skada, sjukdom 
eller missbildning. Denna uppfattning har reviderats, menar Rasmusson, som hänvisar till 
studier som har visat att ungefär hälften av personerna med lindrig utvecklingsstörning 
sannolikt har organiska faktorer som orsak till funktionsnedsättningen. 
 

2.1.2 Konsekvenser av utvecklingsstörning                               
 
Konsekvenserna av funktionshindret beror inte bara på själva funktionshindrets grad och 
utformning, utan framför allt på omgivningens krav, enligt Molander (1989) och Rasmussen 
(2000). Att ha en utvecklingsstörning och inte kunna läsa och skriva är i dagens 
informationssamhälle ett mer betydande handikapp än vad det var för 50 år sedan. Likaså 
gäller det motsatta förhållandet. Om man kan göra miljön mindre krävande och mer 
lätthanterlig för personen med utvecklingsstörning, blir handikappet mindre. 
 
Personer med utvecklingsstörning går igenom samma utvecklingsfaser från barn till vuxen 
som en person utan en nedsättning i begåvningen gör, menar Hindberg (2003). Däremot är 
taket för det som är möjligt att lära in lägre. De når alltså i allmänhet inte fram till abstrakt 
tänkande i olika inlärningssituationer, utan deras resonemang stannar på en konkretare nivå. 
För barn med lindrig utvecklingsstörning blir svårigheterna ofta inte påtagliga förrän barnet 
blivit några år (Thunman och Edström, 1988). Till en början kanske barnet bara uppfattas som 
”lite sent”, men många av barnen får tydliga svårigheter med att tillägna sig språk och 
symboler. Deras språk liksom deras uppfattning om verkligheten utvecklas långsammare än 
hos jämnåriga. Barn med lindrig utvecklingsstörning kommer senare än andra in i det 
utvecklingsstadium som Piaget benämner ”de konkreta operationernas stadium”, då de börjar 
förklara verkligheten med hjälp av symboler (a. a).  
 
Vår förmåga att tänka sker enligt Kylén (1981) på olika abstraktionsnivåer vilka ökar under 
vår begåvningsutveckling. En av teorierna bakom detta antagande är Piagets beskrivning av 
barnets utveckling i stadier. Kylén delar in abstraktionsutvecklingen i fyra olika nivåer. Den 
första, A-nivån, motsvarar en normalutvecklad persons två första levnadsår. B-nivån, 
motsvarar den nivå samma person ska ha kommit till när han nått sex-sjuårsåldern, och C-
nivån, som Piaget kallar de konkreta operationernas nivå, når personen när han är i elva-
tolvårsåldern. Därefter kommer den fjärde nivån, förmågan till abstrakt tänkande, som 
personer med utvecklingsstörning inte når, enligt Kylén. Den lägre abstraktionsnivån i 
tänkandet får till resultat att de inlärda kunskaperna blir enklare och konkretare. Detta i sin tur 
medför att både handlingsoperationer och tankeoperationer blir mindre flexibla. Gotthard 
(2002) konstaterar att förmåga att kunna föreställa sig något man inte sett eller varit med om 
också är försämrad, eftersom denna förmåga är knuten till det abstrakta tänkandet. 
 
Förutom den lägre förmågan till abstrakt tänkande har personen med utvecklingsstörning även 
en begränsad förmåga att ta emot intryck (enheter) från omvärlden genom sina sinnen och 
föra över dem till tänkandet. Detta beror på att korttidsminnet inte klarar av så många 
intryck/enheter åt gången (Elofsson 1987). Exempel på enheter kan vara siffror i ett 
telefonnummer som man behöver hålla i minnet under den tid det tar från det att man letar 
upp numret till dess att man ringer. I arbetet med att hjälpa personer med utvecklingsstörning 
är det därför viktigt, poängterar Gotthard (2002), att ge tid för inlärning, tid åt att bearbeta nya 
erfarenheter samt att inte ge för mycket information samtidigt. 
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En person med utvecklingsstörning har många gånger problem med att generalisera och att 
aktivt plocka fram och använda gamla, inlärda kunskaper. Detta gör det svårt för personen att 
använda inlärda kunskaper i nya situationer. Ett exempel på detta, hämtat från Gustafson och 
Molander (1995), är den fiktiva personen Margareta som klarar av att gå till postkontoret på 
orten där hon bor och ta ut pengar. När Margareta skulle göra samma sak på det främmande 
postkontoret på semesterorten, blev hon alldeles handfallen. I funktionshindret ingår också 
svårigheter med att arbeta med många faktorer vid problemlösning, det som vi i dagligt tal 
kallar för att ”ha många bollar i luften” (Hindberg 2003), men också, menar Jonasson (1997) 
svårigheter med ”symboler för symboler”. Detta innebär till exempel problem med att klara 
av att hantera checkar som är symbol för pengar, som i sin tur också är symboler. 
 

2.1.3 När upptäcks utvecklingsstörning? 
 
Enligt Lindehag och Lindberg (1998) är antalet småbarn med utvecklingsstörning lågt, 
eftersom det bara är de svårast funktionshindrade barnen som upptäcks under de första 
levnadsåren. Endast 5 procent av samtliga barn med utvecklingsstörning finns i 
åldersgrupperna 0 – 6 år. För många barn med lindrig utvecklingsstörning kan det dröja ända 
till skolstarten innan en diagnos ställs. Efter 20-årsåldern sjunker antalet individer med 
utvecklingsstörning igen. Detta beror på att behovet av service och hjälp inte behövs i samma 
utsträckning som under åren i skolan. Under skoltiden ställs större krav på teoretiskt tänkande, 
och därför fungerar skolan, enligt Asmervik (2001), som ett negativt diagnostiskt system. 
Utanför skolan märks kanske inte den försämrade kognitiva funktionsnivån, men i skolan blir 
den uppenbar. Utholm (1998) menar också att utvecklingsstörningen i många fall inte blir 
uppenbar förrän just vid skolstarten då kraven på abstrakt tänkande ökar. Vid denna ålder ska 
barnet inte enbart förstå bildsymboler, utan måste i sitt tänkande kunna arbeta med abstrakta 
symboler som bokstäver och siffror.  
 

2.1.4 Tidigare syn på utvecklingsstörning 
 
I gamla tider såg man på funktionshinder som ett resultat av övernaturliga makters spel och 
ingripanden. Detta synsätt ersattes stegvis under 1700- och 1800-talen av mer rationella 
förklaringar. Anledning till detta, som Gustafson och Uddenberg (1985) lyfter fram, var det 
nya, naturvetenskapliga synsättet. Synen på ”idioterna” förbättrades dock inte direkt, utan de 
ansågs länge som obildbara och själlösa. Söder (2004) menar att synsättet på ”idioterna”, eller 
de ”bildbara sinnesslöa”, inte förändrades förrän under senare hälften av 1800-talet, då den 
blev mer optimistisk. Vid denna tid började man också identifiera människor med 
utvecklingsstörning, och man förstod att denna grupp behövde en speciell sorts hjälp och 
omvårdnad, enligt Utholm (2003). Stora anstalter började byggas runt om i Sverige och deras 
uppgift blev att ge personer med utvecklingsstörning uppfostran och undervisning, så att de 
skulle kunna försörja sig som vuxna och inte behöva tära på samhällets resurser. Trots detta 
mer optimistiska synsätt, menar Söder (2004) att fördomar levde kvar. Ett exempel på detta är 
att styrelsen för Eugeniahemmet i Stockholm år 1886 beslöt att inte ta in några ”idioter” 
eftersom de ansågs ”förskämma luften” för de andra patienterna.  
 
En föreställning som började spridas och befästas under 1900-talets början, då 
omsorgsideologin vreds över mot en alltmer pessimistisk inriktning, var, skriver Gustafson 
och Uddenberg (1985), att utvecklingsstörning också var ett moraliskt funktionshinder. De 
”efterblivna” ansågs ha ”ett abnormt känsloliv och fallenhet för sedeslöshet och kriminalitet” 

 14



(a a, s. 30). Rasbiologiska institut grundades, och synen på ”fullvärdiga” och ”undermåliga” 
människor stadfästes. En grupp som betecknades som ”undermåliga” var de ”sinnesslöa”, 
vilka samhället nu skulle skydda sig emot. Ett sätt blev att införa lag om sterilisering. ”För de 
utvecklingsstördas del blev sterilisering nära nog en rutinmässig åtgärd, särskilt i samband 
med att de skrevs ut från särskoleinternat eller andra vårdinrättningar” (a a, s. 34). Den 
fördomsfulla och pessimistiska syn på människor med funktionshinder som rådde före andra 
världskriget förändrades mot en mer optimistisk efter krigsslutet då en ekonomisk tillväxt tog 
fart, enligt Söder (2004). Bristen på arbetskraft gjorde att intresset för ”partiellt arbetsföra” 
även kom att omfatta personer med utvecklingsstörning, och många började ifrågasätta 
tidigare behandling av dessa personer. Rosenqvist (1988) ser svängningen mellan optimistiska 
och pessimistiska synsätt på de utvecklingsstördas möjlighet att försörja sig själva som 
ytterligare ett bevis för handikappbegreppets relativitet. 
 
År 1944 antogs en lag av riksdagen som gav personer med lindring utvecklingsstörning, 
”bildbara sinnesslöa”, rätt till skolgång, och de placerades i speciella centralskolor som 
upprättades av landstingen (Utholm, 2003). Föräldrarna var tvingade att skicka sina barn till 
dessa institutioner, och eftersom skolorna hade stora upptagningsområden blev följden att 
många föräldrar hade svårt för att hålla kontakten med sina barn (Eriksson, 1998). Tio år 
senare antogs en ny lag i vilken man inte längre talade om ”bildbara sinnesslöa” utan om 
”efterblivna”, och landstingen blev nu skyldiga att ordna vård även för de ”obildbara 
sinnesslöa”. Samtidigt lanserades det nya begreppet ”utvecklingsstörd”, enligt Gustafson och 
Molander (1995), ett begrepp som ansågs värdemässigt neutralt då det var nytt. 1956 bildades 
Riksförbundet FUB (för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) som en 
föräldraförening. År 1968, kom lagen om vård och undervisning av vissa psykiskt 
utvecklingsstörda (Utholm, 2003). Lagen grundades på de principer om normalisering och 
integrering som utarbetats av bland andra Bengt Nirje.  
 
Nirje (2003), formulerade normaliseringsprincipen på 1960-talet, och principen innebär att 
personer med funktionshinder ska få tillgång till de vardagsmönster och livsvillkor som ligger 
så nära samhällets gängse som möjligt. Enligt Nirje har normaliseringsprincipen haft störst 
politisk betydelse för individer med utvecklingsstörning, samma grupp som den först 
utarbetades för. Tankarna om normalisering kontrasterade starkt mot tidigare synsätt, då de 
flesta personer med utvecklingsstörning tillbringade sitt liv på stora institutioner. Under de 
senaste 30 åren har personer med utvecklingsstörning steg för steg erövrat samma 
medborgerliga rättigheter som den övriga befolkningen har. Idag växer nästan alla barn och 
ungdomar med utvecklingsstörning upp hos sina föräldrar, och vuxna med 
utvecklingsstörning, som inte klarar eget boende, får bostad med särskild service enligt LSS, 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller hjälp av personlig assistent 
(Hindberg, 2003). 
 

2.2 Fördomar och negativa attityder  
 
Vad menar vi människor i Sverige i allmänhet när vi pratar om fördomar? Enligt Gustafson 
och Uddenberg (1985) handlar fördomar om en negativ värdering av företeelser och/eller 
människor. Det innebär också en fokusering på en enskild egenskap och att denna egenskap i 
stort styr uppfattningen om människan eller företeelsen i fråga. Detta innebär att bilden av 
verkligheten blir grov och förenklad, och att man blundar för de nyanser som alltid finns.  
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2.2.1 Fördomar mot personer med funktionshinder 
 
Många människor kan uppleva mötet med en person med funktionshinder som ångestfullt, 
menar Gustafson och Uddenberg (1985). Det kan bero på att de blir påminda om livets 
skörhet, att det inte är självklart att den egna kroppen alltid kommer att fungera perfekt. 
Denna identifikation med personen med funktionshinder blir då ångestväckande. För att 
hantera ångesten tar många människor till olika former av psykologiskt försvar. Ett av dessa 
försvar innebär att man minskar identifikationen med personen och sig själv och därmed inte 
uppfattar personen som människa på riktigt samma sätt som man själv är. 
Försvarsmekanismen kan därmed leda till att man överbetonar vissa egenskaper hos personen 
med funktionshinder, oftast de avvikelser som är tydligast avvikande. Gustafson och 
Uddenberg (1985) anser att detta ”kan vara en anledning till en attityd mot handikappade som 
kan uppfattas som fördomsfull” (a a, s. 2). Gustafson och Uddenberg hänvisar till Mary 
Douglas som i sin bok ”Purity and Danger” diskuterar människor sätt att reagera på det som 
är avvikande. Hennes teori innebär att människor ofta känner sig hotade av fenomen som de 
inte kan klassificera, och som därmed hotar att skapa oordning i omvärlden. En känsla av 
osäkerhet över hur man ska förhålla sig till det avvikande uppkommer, och detta kan väcka 
ångest. Personer med utvecklingsstörning har under alla tider uppfattats som avvikande med 
ett beteende som är annorlunda än det vanliga. Den allmänna hållningen till dessa människor 
har ofta präglats av en blandning mellan förakt och rädsla, en grov och förenklad bild utan 
nyanser. Gustavsson (1998) diskuterar den rädsla som människor kan känna när de riskerar att 
sammanblandas med de avvikande, vilken grundas i ett hot om stigmatisering, till exempel 
förlorad social status för den egna delen. Barnes och Mercer (1999) för fram liknande tankar 
när de lyfter fram hur konsumtionssamhället fokuserar kroppens förmåga till prestation och 
vikten av att ”se bra ut”. En kropp med funktionshinder blir då opassande. Det som är okänt är 
oftast mer skrämmande än de fenomen som man känner väl till. Okunskap är likaså en bra 
grogrund för egna fantasier. Detta kan också vara en orsak till människors attityder gentemot 
personer med funktionshinder. Kunskap leder oftast till en mer nyanserad bild av 
verkligheten, menar Gustafson och Uddenberg (1985). 
 
Goffmans (2003) teori om stigmatisering diskuteras av Angelöw och Jonsson (1990). Teorin 
innebär att personer, som inte lever upp till de normer som satts av samhället, stämplas som 
avvikande eftersom de har ett drag eller en egenskap som inte kan undgå negativ 
uppmärksamhet. Deras roller i samhället kännetecknas av låg social status och distans till ”de 
normala”. Utvecklingsstörning, menar Edgerton (Gustavsson 1998) är inte vilket stigma som 
helst, utan det som är det mest förödande av alla eftersom det ligger närmast det vi kallar 
själen. Vidare bidrar den stigmatiserade själv till sin egen utstötning, fortsätter Angelöw och 
Jonsson (1990), eftersom han eller hon införlivat samhällets sociala normer och förväntningar. 
Emanuelsson (2001) ser inte i första hand förhållandet att människor är olika som orsaken till 
problem, utan i de sätt som olikheterna värderas i vårt samhälle. Det finns värderingar som 
leder till utpekande av avvikande, och som riskerar att leda till utstötning av dessa personer 
som anses mindre värda. 
 
Vårt samhälles inriktning på produktivitet, är ännu en faktor som Gustafson och Uddenberg 
(1985) samt Rosenqvist (2001) lyfter fram i diskussionen om varför personer med 
funktionshinder ofta bemöts med fördomar. Dessa människor har ofta svårare än andra att 
hävda sig i konkurrensen om arbeten. För personer med utvecklingsstörning kan det vara än 
svårare i dagens samhälle med höga krav på intellektuell förmåga. De är sällan så produktiva 
som människor utan funktionshinder, de kostar ofta samhället mer än de tillför och kan därför 
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anses som tärande. Detta är ytterligare en orsak till varför dessa människor kan mötas av 
negativa attityder. 
 

2.2.2 Funktionshinder med olika status 
 
Vi har lyft fram olika anledningar till varför personer med funktionshinder kan mötas med 
fördomar och negativa attityder. Ytterligare en aspekt är att den allmänna attityden till olika 
funktionshinder också kan variera. Rabe (2001) menar att olika grupper med funktionshinder 
har olika social status, och jämför rörelsehinder med utvecklingsstörning. Gustafson och 
Uddenberg (1985) belyser också det faktum att just utvecklingsstörning av många anses som 
”mindre fint” än till exempel att vara blind eller döv. De anser att det finns en hierarki mellan 
olika funktionshinder, och att samhälleliga värderingar spelar stor roll i skapandet av denna 
hierarki. I dagens samhälle värderas intellektuell kompetens högt, vilket innebär att 
utvecklingsstörning inte får hög status. Även Thunman och Edström (1988) påtalar att 
intelligens värderas högt medan utvecklingsstörning värderas lågt. Ibland kan detta uttryckas 
med orden ”Det märks inte alls att hon är utvecklingsstörd – vi gör inte särskilt med henne” (a 
a, s. 90). De menar att det tvärtom ska får märkas om en person har en utvecklingsstörning, 
eftersom det är en del av den personen, och att vi inte blir fria från fördomar genom att blunda 
för funktionshindret. Gustavsson (1998) anser också att olika funktionshinder har olika status, 
och hänvisar till en kulturhistorisk undersökning, vilken visar att personer med 
utvecklingsstörning och hjärnskada står längst ner ”på skalan”. Olsson (2000) lyfter fram 
rädslan för att bli betraktad som dum, en rädsla som många personer med kroppsliga skador 
har. ”Jag skräms när människor tror att jag är dum i huvudet för att mina ben inte lyder mig” 
(a a, s. 30) Eriksson (1998) påtalar att det största hindret för att personer med 
utvecklingsstörning framgångsrikt ska bli integrerade är de historiskt betingade negativa 
attityderna och värderingarna gentemot dem. 
 

2.2.3 Utanförskap och särbehandling 
 
För de allra flesta personer med lindrig utvecklingsstörning blir utanförskapet större ju äldre 
de blir, enligt Gustafson och Molander (1995) samt Bakk och Sommarström (2004). Under 
ungdomstiden, då önskan att vara som allra andra kanske är som starkast, börjar den unge 
med lindrig utvecklingsstörning ofta inse att han eller hon är annorlunda. Den unge vill inte 
identifiera sig med andra ungdomar med funktionshindret, samtidigt som kontakten med 
jämnåriga ofta inte fungerar. Detta kan leda till en stor ensamhet under de år i livet då 
kamratkontakter är som allra viktigast. Den fritidsverksamhet som anordnas för dessa 
ungdomar ratas ofta av ungdomen med lindrig utvecklingsstörning och möjligheter till 
gemenskap försvinner. Många av dessa unga känner en stor besvikelse över att deras liv 
skiljer sig från det som de jämnåriga kamraterna lever, och de kan bli isolerade och depressiva 
eller lynniga och arga. En del av ungdomarna riskerar att hamna i så kallat ”dåligt sällskap” i 
jakten på kamrater, vilket kan leda till att de blir lurade och utnyttjade. Gustavsson (1998) 
belyser det avståndstagande som kan finnas i sociala sammanhang, trots att personen med 
utvecklingsstörning finns med i gemenskapen, genom att han eller hon får ta del av samvaron 
på sämre villkor än de övriga. Detta leder till att en viss distans upprätthålls gentemot 
personen med utvecklingsstörning, som samtidigt hamnar på en lägre nivå i den sociala 
hierarkin.  
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Gustavsson (1998) diskuterar i boken ”Inifrån utanförskapet” Christies teori om att 
samhällsform och social livsform hänger ihop. Vårt västerländska samhälle, med allt vad det 
står för, har bidragit till att människors sociala relationer till allt större del blivit baserade på 
ömsesidiga val. Detta innebär också att det finns människor som blir bortvalda i det sociala 
livets selektionsprocess. Resonemanget går ut på att människor som vi i vårt samhälle 
betraktar som dumma, galna eller anstötliga, systematiskt blir bortvalda. Dagens forskning om 
integrering stöder Christies pessimistiska resonemang om sociala bortval, fortsätter 
Gustavsson, och hänvisar bland annat till Hill och Rabes studier från 1984 och 1985 vilka 
båda visar att barn med funktionshinder får färre positiva val än andra barn. Även i 
Gustavssons (1998) egen studie visade det sig att de personer med lindrig utvecklingsstörning 
som han intervjuade hade ett begränsat socialt samspel med icke-funktionshindrade … ”och 
att denna begränsning inte i första hand kunde förstås med utgångspunkt från andra 
omständigheter än funktionsnedsättningen” (a a, s. 36). Gustavssons studie kan också 
förklaras utifrån ett utbytesteoretiskt perspektiv. Barn väljer helst kamrater som är lika dem 
själva, till exempel vad gäller kön och ålder. Genom att utgå från likheten tror de sig veta hur 
den andre är. ”Att man tror sig ha något gemensamt rymmer också förväntningar på ett 
positivt utbyte” (a a, s. 46). 
 
Den sociala gemenskap, där val troligtvis spelar minst roll för de vardagliga kontakterna, är 
familjen. Familjen är den gemenskap där Gustavsson (1998) menar att det finns ett faktiskt 
socialt samspel som vida överträffar den interaktion som existerar vid integrering i vanliga 
skolor, bostadsområden och arbetsmiljöer. Gustavsson tycker sig finna att relationerna till 
familjemedlemmarna är mycket viktiga för personer som av samhället i övrigt uppfattas som 
avvikande, och att familjen i många fall tycks vara ”…det enda sociala sammanhang där dessa 
människor inte väljs bort” (a a, s. 24). Bakk och Sommarström (2004) beskriver den 
särbehandling som många unga med utvecklingsstörning upplever när de inser att de inte har 
samma valfrihet som de flesta andra jämnåriga vad gäller utbildning och arbete. En framtid 
med arbete på dagcentral eller att få förtidspension kan upplevas som kränkande och dyster. I 
dagens samhälle, där begåvning och rikedom ses som värdefullt, kan personer med lindrig 
utvecklingsstörning känna sig misslyckade. De omfattar ju ofta också samhällets värderingar. 
 

2.3 Identitetsbygge 
 
En människas identitet är hennes uppfattning om vem hon är, menar Gustafson och Molander 
(1995). Identiteten är det ”jag” som finns bakom de olika roller en människa spelar i olika 
sammanhang beroende på omgivningens förväntningar. Identiteten är sammansatt av olika 
delar, byggstenar. En byggsten är egna erfarenheter av vad man vet och klarar av. En annan 
byggsten består av andras uppfattning om en. Särskilt betydelsefullt är det vad personer i den 
närmaste omgivningen, till exempel föräldrar, syskon, kompisar och lärare, tycker.  
 

2.3.1 Självkänsla och självförtroende 
 
Ytterligare byggstenar i identitetsbygget läggs till vid jämförelse av sig själv med andra 
personer, när man upptäcker att man är duktigare på vissa saker än vad kompisen är och vise 
versa. Alla dessa delar bygger upp vår kunskap om oss själva. De känslor som väcks av denna 
kunskap benämner Gustafson och Molander (1995) som självkänsla. Tillsammans bildar 
kunskapen om oss själva och självkänslan vår självuppfattning eller identitet. 
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Självuppfattningen utvecklas och byggs på hela livet allteftersom vi förändras, både psykiskt 
och fysiskt, och upplever olika saker i livet som påverkar oss.  
 
Poulsen (1995) ser dels det situationsberoende självförtroendet, som innebär att en människa 
tror sig klara av en prestation, och som bestäms av färdigheter och erfarenheter inom ett visst 
område. Dels anser Poulsen det vara något som ligger djupare i personligheten och som en 
människa därför rent generellt har mer eller mindre av. Enligt Poulsen är självförtroendet 
”…riktat mot situationen och präglar det sätt på vilket man är inriktad gentemot situationen”, 
medan självkänslan är ”…riktad mot självet” (a a, s. 141).  
 
Andra människors uppfattning om en är en viktig byggsten i identitetsutvecklingen. Vid en 
viss ålder blir kamraters åsikter mer centrala än tidigare. Nordström (2002) pekar på vikten av 
att tillhöra och vara accepterad i en grupp jämnåriga, jämlika kamrater. Nordström särskiljer 
mellan två typer av relationer, horisontella och vertikala. De horisontella relationerna präglas 
av en växling mellan mer eller mindre jämlik interaktion, medan de vertikala ofta utvecklas 
till en statushierarki där det ena barnets position blir underordnad. För att relationerna ska bli 
horisontella krävs som regel ett gemensamt intresse, ett accepterande av varandra som 
kamrater och att barnen tillsammans bidrar till de aktiviteter som gemenskapen bygger på. 
Delaktigheten är alltså beroende på förhållandet mellan barnets resurser och de krav som 
ställs för att aktiviteten ska kunna genomföras gemensamt. Det kan till exempel gälla att 
barnet behärskar kommunikations-, regel- och normsystem. Om olikheterna barnen emellan 
blir för stora ändras delaktigheten, och relationen blir mer vertikal. Nordström ser i sin studie 
hur samspelet mellan barn med utvecklingsstörning och jämnåriga, icke-funktionshindrade 
kamrater präglas av en vertikal relation. Nordström menar att detta bland annat beror på att 
barnet med utvecklingsstörning inte förstår hur regler i en lek eller ett spel fungerar eller att 
kommunikationen sker på en för hög abstraktionsnivå. I dessa fall blir det det icke-
funktionshindrade barnets perspektiv som anses vara det rätta. Nordström frågar sig om barnet 
med funktionshinder kommer att identifiera sig som en person med mindre förmåga. Det finns 
stor risk för att barnet, vars relationer är vertikala, utvecklar en beroende-identitet. Huruvida 
denna identitet är bra eller dålig, är en värderingsfråga, anser Nordström. Utan att acceptera 
detta beroendeförhållande …”skulle barn med utvecklingsstörning i stor utsträckning vara 
utan kontakter med andra barn i miljöer utanför deras egen grupp (a a, s. 148). 
 
Collén och Granat (2004) beskriver barns utveckling som en bestämning av unika 
kombinationer av biologiska och miljömässiga förutsättningar. Den biologiska utvecklingen 
förlöper i en viss ordning, också för barn med funktionshinder. Dock kan utvecklingstakten 
för dessa barn vara långsam och ojämn mellan de olika områdena – fysiskt, intellektuellt, 
socialt och känslomässigt.  
 

De har många hinder att bemästra för att ta sig från utvecklingsfas till utvecklingsfas och uppnå 
det som tycks gå av sig självt hos friska barn. Ibland blir svårigheterna så stora att den 
känslomässiga utvecklingen blir lidande (a a, s. 125). 

 
Utvecklingen påverkas hela tiden genom samspelet med omgivningen och de för barnet 
viktiga ”föräldrapersonerna”. Så formas självbilden under uppväxten, skriver Bakk och 
Sommarström (2004), och omformas under hela livet. Många faktorer styr utvecklingen av 
självbilden, ”allt från upplevelsen av enkla kroppsliga sensationer, fysiska behov och 
sinnesintryck till differentierade psykiska behov, komplicerade känslor och avancerade 
tankar” (a a, s.166). De påfrestningar som ett barn med utvecklingsstörning möter under sin 
uppväxt kan innebära att barnet riskerar att uppfatta sig själv som mindre dugligt och 
värdefullt än andra människor, menar Bakk och Sommarström. För en del barn kommer 
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insikten om vad funktionshindret innebär när de blivit så stora att de på allvar börjar jämföra 
sig med andra jämnåriga. Thunman och Edström (1988) lyfter fram den utvecklingsfas som 
Piaget benämner ”initiativ kontra känsla av skuld” som en känslig period för barn med 
lindring utvecklingsstörning. De börjar märka att de inte kan lika bra, fint och snabbt som de 
jämnåriga. Detta kan barnet visa genom att undvika allt som det inte är helt säker på eller 
genom att fly in i fantasin för att slippa riskera att misslyckas. Sorgen över att ha ett 
funktionshinder kan väcka förvirring, oro, aggressivitet, trötthet och nedstämdhet, enligt 
Collén och Granat (2004). För de vuxna i omgivningen kan dessa känslor av sorg vara svåra 
att möta på ett adekvat sätt. Känslor av hjälplöshet kan få de vuxna att omväxlande försöka 
”trösta bort” alternativt bagatellisera barnets ledsenhet. För barnet är det dock viktigt att det 
finns vuxna som orkar lyssna. Barnet behöver sätta ord på sina tankar, fantasier och känslor 
tillsammans med vuxna som förstår för att bearbeta sorgen. 
 
Självkänslan börjar utvecklas i fem-sex årsåldern, enligt Poulsen (1995), men det är inte 
förrän i sju-åtta års åldern som en mer realistisk självkänsla utvecklas samtidigt med det så 
kallade ”spegel-jaget”. Teorin om ”spegel-jaget” innebär att barnet speglar sig i andra 
personers uppfattningar av dem, och införlivar dessa uppfattningar till sig egen självkänsla. I 
denna ålder blir barnen duktiga på att uppfatta andras åsikter om dem själva, och ”spegel-
jaget” blir alltså det ”jag” eller ”själv” som de upplever via andra människors reaktioner. 
Gustafson och Uddenberg (1985) samt Bakk och Sommarström (2004) betonar hur vi präglas 
av de värderingar som finns runt omkring oss, hos människor i närmiljön och i samhället vi 
lever i. Ofta gör vi dessa värderingar till våra egna, även om de strider mot egna intressen. Det 
innebär att personer med funktionshinder kan anamma samma negativa syn på sig själva och 
sitt funktionshinder som omgivningen har, vilket starkt bidrar till en låg självkänsla.  
Påverkad av omgivningens negativa syn, kan personen med utvecklingsstörning börja förakta 
sig själv, förneka sitt funktionshinder och göra allt för att dölja det. Detta leder till det begrepp 
Bakk och Sommarström kallar för ett ”dominerande handikappmedvetande”, vilket innebär att 
funktionshindret dominerar personens självbild, eftersom han eller hon upplever att det 
dominerar omgivningens syn på honom/henne.  
 
Rabe (2001) diskuterar barns sätt att socialt relatera till sin omgivning utifrån Goffmans 
stämplingsteoretiska perspektiv. Enligt detta perspektiv får vissa barn hög status genom 
kamrater och blir socialt stimulerade och trygga barn. Andra barn får låg social status, och de 
får därigenom inte samma sociala stimulans och trygghet. I vissa fall riskerar dessa barn att 
genom stämpling hamna utanför den sociala gemenskapen med alla de följder för självkänsla 
och identitetsutveckling detta får. Tideman (2000) menar att ett barn, genom att skrivas in i 
särskolan, betraktas som avvikande, och därmed riskerar att stämplas som sådan av 
omgivningen. Etiketten särskoleelev kan starta en stämplingsprocess som kan påverka både 
självuppfattningen och interaktionen med andra negativt.  
 
Bakk och Sommarström (2004) belyser det faktum att en del egenskaper är viktigare för 
självkänslan än andra. Begåvning är en sådan egenskap, vilket innebär att en människas insikt 
om att den har en utvecklingsstörning i hög grad påverkar självkänslan. Ytterligare faktorer 
som påverkar hur människor ser på själv, är hur de uppfattar och värderar andra egenskaper 
hos sig, till exempel om de tycker att de är vackra eller alldagliga, flitiga eller lata, omtyckta 
eller bortvalda. Bakk och Sommarström (2004) påtalar att det är personens hela bild av sig 
själv som är viktig, men att den aspekt som hänger samman med det vi kallar 
handikappmedvetenhet ofta dominerar bilden eftersom upplevelsen att inte kunna, inte duga 
är så stor. Det är i detta sammanhang viktigt att ha en trygg relation till en annan person för att 
våga prata om sina tankar och känslor inför den bild man skapat av sig själv. Detta är en stor 

 20



hjälp för att kunna utveckla en realistisk bild av funktionshindret samt för att självkänslan ska 
bli mer positiv. ”Man behöver få uppleva att man är omtyckt och värdefull som den människa 
man är – med sina begränsningar och inte trots dem. Då kan man lättare acceptera sig själv 
sådan som man är” (a a, s. 167). 

 
En förmåga som starkt är förknippad med känslor är viljan, menar Gotthard (2002), och 
konstaterar att ”vilja men inte kunna” skapar frustration, ilska eller ledsenhet hos oss alla. 
Motsatsen, att ”vilja och lyckas” ger motsatta känslor; god självkänsla, mod och motivation. 
En uppfattning som tidigare varit förhärskande, men som fortfarande existerar, är att 
utvecklingsstörningen i sig påverkar en persons förmåga att ha en vilja och drivkraften att 
vilja uppnå något. Gotthard menar att det inte finns belägg för denna uppfattning. Snarare kan 
det vara så att personens vilja inte beaktats och att personen, redan som barn, inte fått tillfälle 
att träna och visa upp sin förmåga. Viljan har trycks tillbaka. Detta skapar osäkerhet och 
oföretagsamhet, vilket är förödande för självkänslan. Gustafson och Molander (1995) 
beskriver hur många barn med utvecklingsstörning får uppleva att personer i omgivningen tar 
över och gör färdigt saker åt dem, kanske framför allt när de börjat skolan. Detta förmedlar 
budskapet: ”Du är en person som inte klarar av att göra något färdigt”, vilket är viktigt att 
kunna från och med denna ålder. De personer som upplever detta återkommande vågar kanske 
till slut inte ta itu med egna uppgifter, de tror redan på förhand att de ska misslyckas och 
utvecklar ett osjälvständigt beteende som präglas av beroende av andra. Under tonåren, när 
den unge drömmer om att bilda en egen familj, ta körkort eller utbilda sig till läkare, möts han 
av omgivningens rädsla och avståndstagande. När han jämför sig med kompisarna faller 
jämförelsen ofta ut till hans nackdel. Då kan det vara svårt att hitta sig själv, och så 
småningom sin roll som vuxen. 
 

2.3.2 Alternativ identitetsnorm 
 
Gustavsson (1998) redogör i sin studie av de unga vuxna han kallar ”den första 
integreringsgenerationen”, för de alternativa perspektiv på intellektuella tillkortakommanden 
som upprätthölls i två av ungdomarnas, Svens och Berits, familj. Enligt resonemanget byggs 
vår verklighet upp genom att människor delar och ömsesidigt bekräftar varandras uppfattning. 
Olika vardagsverkligheter, förankrade i olika grupper och kulturer, kan på så vis uppstå, och 
kan förklara de speciella synsätt Gustavsson fann i Svens och Berits familj. Han menar att 
mammans kommentar ”Det viktigaste är inte att barnen har femmor, utan att man klarar sig 
socialt” ( a a, s. 87) sammanfattar både hur Sven och Berit såg på sig själva och 
familjeperspektivets alternativa värderingar. Författaren ser hur denna värdeförskjutning 
minskade den stigmatisering som låg intellektuell kompetens har, eftersom familjen tillmätte 
idealet hög intellektuell prestation mindre betydelse till förmån för ett alternativt ideal, 
nämligen hög social vardagskompetens. Familjen blev därmed en ”stigmatiseringsfri zoon” (a 
a, s. 88).  
 
Gustavsson menar också att de personer han studerade, Sven och Berit, inte verkade förneka 
eller dölja att de hade svårt med vissa saker, i motsats till de personer med lindrig 
utvecklingsstörning som Edgerton (a a, 1998) studerade. Sven, till exempel, verkar snarare 
grunda sin tilltro till att få arbete på det faktum att hans svårigheter berättigade honom vissa 
speciella, skyddade arbeten. Gustavsson menar att Svens agerande och resonerade tyder på att 
han inte försökte förneka sina intellektuella tillkortakommanden, utan ”hans tilltro till sin 
egen förmåga och till rätten att få respekt och stöd tycktes helt enkelt vila på hans 
livserfarenheter och på hans erfarenheter av den rådande politiken i samhället” (a a, s. 64). 
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Vidare poängterar författaren att ett undvikande av vardagsbeteckningar som dum i huvudet 
eller utvecklingsstörd inte behöver betraktas som ett förnekande av funktionshindret, utan att 
det lika gärna kan ses som ett uttryck för att man föredrar sitt eget perspektiv. Gustavsson 
tycker sig inte finna några direkta tecken på det fenomen som Goffman (2003) kallar 
självstigmatisering, vilket innebär att den stigmatiserade tar till sig det stigmatiserande 
synsättet och därmed medverkar till den sociala utstötningen och nedvärderingen. Sven 
undvek inte heller personer med liknande funktionshinder, något som till exempel Edgerton 
(Gustavsson, 1998) sett i sin studie, utan tyckes snarare få stöd av personer med likartade 
erfarenheter som han själv. 
 

2.3.3 Negativ handikappmedvetenhet 
 
Personer med lindrig utvecklingsstörning har lättare för att uppleva ett annorlundaskap än vad 
personer med större funktionshinder gör. Bland dessa personer finns det också de som i hög 
grad förnekar att de har ett funktionshinder, enligt Bakk och Sommarström (2004). De 
personer som har ett så kallat dominerande, eller negativt, handikappmedvetande döljer och 
förnekar sitt funktionshinder, vilket innebär att de måste dölja och förneka en stor del av sig 
själva. I spåren av förnekandet följer besvikelser, aggressivitet, orealistiska planer, rädsla och 
otrygghet. Edgerton (Gustavsson, 1998) menar att personen med utvecklingsstörning inte kan 
undgå att märka sin, i många fall, lägre kompetens. Denna insikt hotar självkänslan, och för 
att bevara självets integritet måste alla beskyllningar om dumhet förnekas. Bakk och 
Sommarström (2004) anser vidare att personer med ett negativt handikappmedvetande ofta 
tenderar att bli efterhängsna i kontakten med jämnåriga, icke-funktionshindrade kamrater i sin 
strävan efter att bevisa att de är ”normala”. Ofta tar de också aktivt avstånd från personer med 
samma funktionshinder, eftersom de påminner om det som de arbetar så hårt med att förneka. 

 
Personer med lindrig utvecklingsstörning har lättast att bli handikappmedvetna, anser 
Gustafson och Molander (1995), eftersom de kan jämföra sig själva med andra och på så sätt 
förstå att deras kapacitet inte räcker till. De delar också samhällets rådande värderingar vad 
gäller duglighet, framgång och skönhet. Många känner sig annorlunda på ett negativt sätt, och 
avskyr sitt handikapp. Detta kan leda till att de på alla vis försöker bevisa att det inte är något 
fel på dem, och ställer orimliga krav på sig själva i sin strävan att bli som ”medelsvensson”. 
Många av de unga har också orimliga drömmar om ett framtida yrke, och blir sårade och arga 
när personer i omgivningen påpekar att drömmarna är orealistiska. Gustafson och Molander 
menar dock att det är viktigt att omgivningen inte undviker ämnet, utan försöker ta upp en 
saklig diskussion som ger den unge nya insikter om svårigheter och möjligheter. 
 

2.3.4 Inlärd hjälplöshet 
 
Bakk och Sommarström (2004) beskriver motsatsen till ett dominerande, negativt 
handikappmedvetande som ett överbetonande av funktionshindret. Detta innebär att personen 
med funktionshindret gärna hänvisar till detsamma för att slippa göra saker som de är rädda 
eller osäkra inför. Dessa personers självkänsla präglas då av ängslan över sitt funktionshinder 
och ett förnekande av sina andra egenskaper, vilka kan vara till hjälp för att klara av olika 
saker. I detta fall har personen utvecklat en inlärd hjälplöshet som ett försvar mot känslor av 
underlägsenhet. Poulsen (1995) menar att det finns en mekanik mellan barnets självkänsla, 
omgivningens reaktion på barnet och barnets möjligheter att klara av eller misslyckas med de 
uppgifter som det tar sig an. ”Ett nyckelbegrepp i denna mekanik är ”inlärd hjälplöshet” (a a, 
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s. 147), vilket innebär att barnets hållning präglas av en inlärd passivitet som gör att det 
känner uppgivenhet på förhand, vilket i sin tur förhindrar barnet att ta sig an uppgiften med 
tillräckligt starkt självförtroende för att kunna lyckas. Detta sätt att bemöta olika uppgifter 
leder ofta till misslyckande, med än sämre självförtroende som resultat, och barnet har 
kommit in i en neråtgående spiral som är svår att bryta.  
 

2.3.5 Positiv handikappmedvetenhet 
 
Till sist definierar Bakk och Sommarström (2004) de punkter som de menar ingår i de fall då 
personen med utvecklingsstörning integrerat handikappmedvetandet i sin självbild. 
Handikappmedvetandet är en del av en människas personlighet när hon eller han: 
 
• är tämligen medveten om vad hon eller han kan och inte kan, 
• utan att bli kränkt och med självkänslan i behåll, vågar se sina begränsningar och kan ta 

emot hjälp, 
• kan känna solidaritet med andra personer med liknande funktionshinder, 
• har upplevt sorgen över funktionshindret och bearbetar densamma, 
• kan ställa befogade krav på anpassning från omgivningen och kämpar för att bli 

respekterad för den hon eller han är. 
 
Ingen människa har ett totalt positivt eller negativt handikappmedvetande, anser Bakk och 
Sommarström (2004), utan de flesta pendlar mellan dessa poler under olika vardags- och 
livssituationer. ”Det är som för oss andra: ingen är jämt stolt över sig själv och ingen skäms 
jämt över sig själv” (a a, s. 169). Gustafson och Molander (1995) anser också att medvetande 
om funktionshindret innebär att personen vet att hon eller han har vissa bristande förmågor 
som medför svårigheter att klara vissa av de krav som omgivningen stället. De poängterar 
också att denna insikt kan vara smärtsam, att likna vid en kris. Att få insikt om sina 
begränsningar och att inse att man är annorlunda är smärtsamt. Hur smärtsam insikten blir 
beror på hur personen upplever sig själv. ”Det är svårt att vara den som inte kan, som inte 
räknas med, som inte blir tillfrågad” (a a, s. 81). De definierar positivt handikappmedvetande 
som kunskap om sig själv som en person med unika möjligheter och begränsningar, 
begränsningar som inte kräver ett förnekande. Dessa personer vet vad de behöver hjälp med, 
och de vågar begära det stöd de behöver. Detta, anser Gustafson och Molander, öppnar vägar 
till utveckling.  
 
Göransson och Wallgren (1982) påtalar vikten av att komma ihåg att människor med 
funktionshinder lever i och påverkas av den miljö de lever i. Detta innebär att människor i 
omgivningen måste försöka förstå människan, inte utifrån funktionshindret, utan utifrån 
hennes helhetssituation. För människan med utvecklingsstörning utgör ju begåvningen bara en 
av många faktorer som påverkar hennes handlande och utveckling. Thunman och Edström 
(1988) ser utveckling och mognad som ett samspel mellan inte bara begåvningen utan också 
känslor och hela personligheten, hur människan mår inuti, uppfattar sig själv och omvärlden 
samt vilka normer och värderingar som integrerats i den egna personligheten. 
 

2.4 Specialpedagogiska perspektiv  
 
De flesta samhälls- och kulturvetare menar att vi människor snarare uppfattar omvärlden som 
en konstruktion av verkligheten än som en registrering av hur den är beskaffad, enligt 
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Gustavsson (1998). Vardagens verklighetsuppfattning färgas av tidigare erfarenheter, sociala 
och kulturella tillhörigheter med mera, vilket innebär att fenomen som till exempel 
utvecklingsstörning förmodligen uppfattas olika av den som berörs och av en utomstående 
med ett professionellt perspektiv. Det kan bland annat innebära att personen med 
utvecklingsstörning lägger in en annan innebörd i att inte kunna läsa än vad läraren gör, vilket 
inte betyder att de faktiska svårigheterna blir mindre. ”Men det kan innebära att man inte 
känner sig lika dålig” … (a a, s. 106).  
 
Ahlberg (2001) menar att synen på människan är central i all specialpedagogisk verksamhet, 
vad som först står i fokus och vad man lägger märke till vid mötet av en medmänniska. ”Är 
det eventuella skador, brister, svårigheter eller funktionsnedsättningar? Är det olikheten 
mellan människor?” (a  a, s. 111) Är det en elev med svårigheter eller en elev i svårigheter 
som uppfattas? Emanuelsson m fl (2001) anser också att förståelse av skolsvårigheter kan ses 
utifrån två perspektiv som de benämner som ”idealtypiska”. Dessa två perspektiv är varandras 
motsatser utan att fördenskull vara varandra uteslutande, och kan användas som verktyg för 
att bättre förstå verkligheten. Perspektiven benämns relationellt respektive kategoriskt. Om 
specialpedagogiken ses ur ett relationellt perspektiv blir det som sker i samspelet eller 
interaktionen mellan olika aktörer viktigt. Detta perspektiv ser även elevers förutsättningar 
relationellt, vilket innebär att förändringar i omgivningen kan påverka hur eleven når 
uppställda krav och mål. Med detta synsätt finns aldrig elever med svårigheter, bara elever i 
svårigheter. Motsatta perspektiv, det kategoriska, ser istället svårigheter som bundna till den 
enskilde eleven, till exempel låg begåvning eller svåra hemförhållanden. Enligt Emanuelsson 
m fl återfinns specialpedagogikens tradition inom det senare, kategoriska perspektivet, vilket 
dominerar även idag, trots att nationella styrdokument pekar mot en relationell förståelse av 
den specialpedagogiska problematiken. Sett ur ett relationellt perspektiv blir också 
tidsaspekten viktig. Det kräver tänkande och planering i ett längre tidsperspektiv än vad som 
finns idag, menar Emanuelsson m fl. Detta perspektiv sträcker sig inte bara över terminer eller 
läsår, utan över ”skolformer och lokal och kommunal utbildningsplanering i vid mening” ( a 
a, s.24). Utbildning blir enligt detta synsätt ett livslångt lärande i både individuell och 
kollektiv mening. 
 
Nilholm (2003) å sin sida utgår från tre perspektiv när han försöker beskriva den 
specialpedagogiska verksamheten; det kompensatoriska, det kritiska samt 
dilemmaperspektivet. Det kompensatoriska perspektivet ligger nära det som Emanuelsson 
benämner kategoriskt, och det kritiska det som Emanuelsson benämner relationellt. Utöver 
ovanstående skillnader i sättet att se på elever, tar Nilholm upp ännu en, nämligen den 
utgångspunkt att barn har olika förutsättningar när de kommer till skolan. Enligt Nilholm 
menar förespråkare för det kompensatoriska perspektivet att elever ska kompenseras för sina 
tillkortakommanden, vilket ofta innebär utpekande och placering i särskiljd verksamhet. Inom 
det kritiska perspektivet menar man att elevens rättighet till full delaktighet ska vara det 
överordnande. Med det tredje perspektivet, dilemmaperspektivet, menar Nilholm 
”motsättningar som i egentlig mening inte går att lösa, men som hela tiden pockar på 
ställningstaganden” ( a a, s. 61). En anledning till detta är att många värderingar som omfattar 
skolan dels kan stå i motsättning till varandra, dels kan ha olika dimensioner. Ett exempel på 
skolans dilemma är det faktum att den ska ge alla elever liknande kunskaper och färdigheter 
samtidigt som den ska anpassa sig till att elever har olika intressen, fallenheter och 
erfarenheter. Ytterligare ett dilemma, bland många som Nilholm lyfter fram, gäller den 
svenska skolpolitiken där ”utbildningsretoriken utgår från inkludering och deltagande som 
övergripande värden medan lagstiftningen tillåter olika typer av kompensatoriska lösningar” 
(a a, s. 73) som till exempel särskola och resursgrupper. 
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År 1990 ersattes speciallärarutbildningen av den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen. 
Utbildningstiden förlängdes, och yrkesuppdraget förändrades jämfört med speciallärarens. 
Specialpedagogen ska ”anlägga en helhetssyn på elever i behov av särskilt stöd och aktivt 
medverka till en utveckling av skolans verksamhet” (Ahlberg, 2001, s. 89). Den stora 
utmaningen, enligt Ahlberg, är hur skolan ska hantera det faktum att elever har olika 
förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov. Detta innebär att det specialpedagogiska 
uppdraget inte handlar om att bota elevers brister, utan att skolan som organisation måste 
kunna arbeta med mångfalden. I examensförordningen sägs bland annat att specialpedagogen 
ska arbeta för att identifiera och undanröja hinder i verksamheten som leder till svårigheter för 
elever. En av arbetsuppgifterna är att genomföra pedagogiska utredningar och analysera 
elevers svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. Åtgärder på organisationsnivå 
är, enligt Ahlberg, relaterade till skolans styrning och organisation. Åtgärder på gruppnivå ska 
syfta till att påverka undervisningens innehåll och organisering, men också lärarens 
förhållningssätt och bemötande samt elevens delaktighet i gruppen. Åtgärder på individnivå är 
relaterade till elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling, men också till elevens 
möjligheter och förutsättningar för lärande. 
 

2.5 Reflektioner  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att flera författare till den litteratur vi presenterat i 
under ”Tidigare forskning” är överens om att lindrig utvecklingsstörning är ett relativt 
begrepp som beror på samhälleliga värderingar och därför ändrats under tidens gång. Enligt 
det miljörelativa handikappbegreppet är funktionshindret utvecklingsstörning bara 
handikappande då samhället ställer för höga krav på individen eller då nödvändig anpassning 
saknas. Vi kommer därmed tillbaka till våra inledande resonemang om att lindrig 
utvecklingsstörning blir mer handikappande ju mer högteknologiskt ett samhälle blir, 
eftersom funktionshindret påverkar bland annat förmågan till abstrakt tänkande. Enligt 
litteraturen är utvecklingsstörning ett funktionshinder med låg status, och Goffmans 
stigmatiseringsteori utgör ett försök att förklara varför dessa personer stämplas som 
avvikande. Christies teori om att samhällsform och social livsform hänger ihop kan förklara 
det utanförskap som många personer med lindrig utvecklingsstörning upplever. Risken är 
därmed stor att dessa personers självkänsla och självförtroende blir sämre än jämnårigas, 
vilket i många fall torde leda till negativ handikappmedvetenhet eller inlärd hjälplöshet. Det 
faktum att personer med lindrig utvecklingsstörning kan ha både en alternativ identitetsnorm 
och en positiv handikappmedvetenhet ser vi som i det närmaste otroligt. Ovanstående anser vi 
vara av yttersta vikt att pedagoger och specialpedagoger känner till och reflekterar över i sin 
yrkesutövning, för att de i möjligaste mån ska kunna undanröja det som kan sänka 
självförtroendet för integrerade barn och unga med lindrig utvecklingsstörning men även för 
de barn och ungdomar som går i särskoleklasser. 
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3. Metod 
 
Metoddelen inleds med de frågeställningar vi vill undersöka. Därefter redogör vi för varför vi 
valt att genomföra undersökningen på det sätt som den är gjord, hur vi praktiskt gått tillväga 
för att genomföra intervjuundersökningarna samt hur respondenterna valdes ut. Avsnittet 
behandlar också de etiska aspekter vi tagit hänsyn till samt den kritik som eventuellt kan 
riktas mot våra val och tillvägagångssätt. 
 

3.1 Problemprecisering 
 
Vi ville i studien undersöka följande huvudsakliga frågeställningar: 
 

• Hur ser de deltagande ungdomarna på sig själva efter en genomgången grund- eller 
grundsärskoletid? Har deras omgivning gett dem en positiv självbild, eller har de 
anammat en negativ syn på sig själva? Har tidigare skolform påverkat självbilden? 

• Ser de sig överhuvudtaget som funktionshindrade eller ser de sig som personer med 
speciella svårigheter? 

• Om de ser sig själva som funktionshindrade, har de i så fall anammat den officiella 
handikappolitikens synsätt, att vissa människor är svaga men ändå har rätt att både bli 
accepterade och få erforderligt stöd? Eller kommer de att ge uttryck för en negativ 
identitet? 

 
För att underlätta för läsaren presenterar vi studiens syfte även här. Syftet med denna studie är 
att bidra till kunskap om handikappmedvetande genom att undersöka hur ungdomar med 
lindrig utvecklingsstörning ser på sig själva och sitt funktionshinder, samt vad de anser vara 
orsaken till att de går i gymnasiesärskolan. 
 
Förhoppningsvis kan studien öka insikten om hur ungdomar med lindrig utvecklingsstörning 
ser på sig själva och sitt funktionshinder samt vilken förklaring de har till varför de går i 
särskolan. Vi hoppas att studien bidrar till en ökad förståelse hos pedagoger i allmänhet och 
specialpedagoger i synnerhet så att de i arbetet med dessa elever bättre kan stötta och utveckla 
deras acceptans av sitt funktionshinder och därmed bidra till att ungdomarnas självbild ska bli 
mer positiv.  
 

3.2 Strategi och metod 
 
Problemet för studenter bör inte vara att välja den bästa metoden i allmänhet, menar Larsson 
(1986), utan snarare att välja den metod som bäst passar deras problem. I studiens inledande 
skede valde vi att göra både en kvantitativ enkätstudie av ungdomar i en gymnasiesärskola 
och en kvalitativ intervjustudie av deras lärare. Efterhand som arbetet med studien flöt på 
ändrades inriktningen. Nya tankar om en intervjustudie av elever på en gymnasiesärskola 
började spira, och efter mycket dividerande fram och tillbaka bestämde vi oss för att välja 
denna nya inriktning och därmed skrota tanken på en lärarintervjustudie.  
 
Dock valde vi att fullfölja enkätstudien med eleverna, dels för att vi var intresserade av vad 
undersökningen skulle visa, dels för att specialpedagogen och lärarna på gymnasiesärskolan 
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var intresserade av att ta del av resultatet i sitt arbete med handikappmedvetenhet på skolan. 
Inför en enkätundersökning är det viktigt att tänka på, enligt Denscombe (2000), storleken på 
enkäten för att inte deltagarna ska ge upp vi åsynen av mängden frågor.  Likaså är det viktigt 
att enkäten blir rätt från början, eftersom det är svårt att få deltagarna att genomföra 
ytterligare en undersökning. En enkätundersökning är att föredra om den efterfrågade 
informationen är ganska okomplicerad och okontroversiell, samt när det sociala klimatet är 
tillräckligt öppet för att möjliggöra fullständiga och ärliga svar. Denscombe (2000) påpekar 
också vikten av att överväga om den önskade informationer går att ”erhålla genom direkta 
frågor, eller om den måste skaffas på ett indirekt sätt” (a a, s. 119). Likaså bör forskaren 
försäkra sig om att frågorna inte är irriterande eller besvärande för respondenten att besvara 
samt att frågornas stil är lämpad för målgruppen (a. a). Vår enkät är konstruerad med 
självskattningstestet Umesol som grund. (Kan beställas från Assessio, Stockholm.) Testet 
används av specialpedagoger tillsammans med läs- och skrivtester för att utröna elevens 
självbild. Den består egentligen inte av frågor utan av påståenden, men vi kommer i studien 
att kalla det för frågor enkelhetens skull. Enkätens frågeformulär är inriktad på det som 
Denscombe kallar för ”komplicerade saker, där en direkt fråga skulle vara olämplig” (a a, s. 
119), och vi använde oss därför av indirekta frågor för att försöka nå fram till en förståelse av 
deltagarnas handikappmedvetenhet. I valet mellan öppna och fasta frågor, valde vi att 
använda oss av fasta, eftersom tidsaspekten gjorde att vi sökte information som vi på ett 
enkelt sätt skulle kunna jämföra (a. a).  
 
Denna studies tyngdpunkt skulle dock komma att vila på en kvalitativ intervjustudie av sex 
ungdomar på en gymnasiesärskola, och anledningen till att vi valde att lägga fokus på 
intervjustudien var att vi ansåg att den strategin i högre grad än enkätstudien bygger på att 
beskriva, analysera och tolka, vilket vi i slutändan var mest intresserade av. Intervjustudiens 
försök att tolka och beskriva deltagarnas uppfattning av sig själva i förhållande till sitt 
funktionshinder och det faktum att de går på en gymnasiesärskola, är hämtat från den 
hermeneutiska skolans sätt att uttrycka sig. Ordet hermeneutik kan översättas med begreppen 
tolkningslära eller tolkningskonst, och är en metod för studier av mänskliga fenomen. 
Handlingar ses som subjektivt meningsfulla yttringar till skillnad mot positivismen som ser 
beteenden som utslag av allmängiltiga lagar (Andersen, 1994). 
 
Vi anser vidare att människan bakom svaren kommer fram på ett helt annat sätt vid en 
intervju jämfört med en enkätundersökning. Enligt Kvale (1997) ligger 
intervjuundersökningens styrka i dess … ”privilegierade tillträde till intervjupersonernas 
vardagsförståelse, den förståelse som föder deras världsuppfattning och ligger till grund för 
deras handlande” (a a, s. 262), och det var precis detta vi önskade ta del av. Denscombe 
(2000) menar att man bör ställa sig frågan om undersökningen behöver så detaljerad 
information som intervjun ger. Vi ansåg att så var fallet, eftersom vi ville få en djupare insikt i 
ungdomarnas självbild kopplat till deras funktionshinder, samt vad de anser vara orsaken till 
att de går på gymnasiesärskolan. Vidare ansåg vi att det var av vikt att kunna ställa 
följdfrågor, något som till exempel enkätundersökningen inte medgav. Den intervjumetod vi 
till slut valde att använda oss av var den semistrukturerade. Rossman och Rallis (2003) anser 
att de detaljer som följdfrågor tillför, kan föra intervjun till en djupare nivå. Larsson (1986) 
fördjupar resonemanget genom att hävda att när någon svarar på en fråga, så svarar hon 
nödvändigtvis inte på det som intervjuaren avsett, utan på sin egen tolkning av frågan. Detta 
innebär, enligt Larssons resonemang, att följdfrågor är nödvändiga. Det är först när 
intervjuaren vet hur respondenten svarar som han kan förstå hur frågan tolkats, och först då 
han kan formulera om frågan, så att sannolikheten att få fram svar på den fråga han avsett att 
få svar på ökar. Intervjustudiens ansats är induktiv, eftersom den utgår från erfarenhet och 
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strävar mot kunskap. Rossman och Rallis (2003) menar att kvalitativa studier alltid börjar 
med frågor, och att huvudsyftet med en sådan studie är att lära. Undersökningen kan ses som 
ett bygge, där bitar av data sammanställs till information som i sin tur leder till förståelse och 
kunskap. Thomsson (2002) kallar undersökningar som syftar till att öka förståelsen för 
fenomen, som visserligen är kända sedan tidigare men som vi inte förstår tillräckligt väl, för 
förståelsegrundande. I arbetsprocessen med kvalitativa studier sker ofta en förändring hos 
undersökaren, och i många fall, även hos respondenterna, eller, som man också kan kalla dem, 
deltagarna. Vi kan se detta hos oss själva, men vi har träffat ungdomarna för få gånger för att 
kunna uttala oss om dem. Det vi hoppades på, är att denna studie, på ett etiskt, adekvat och 
noggrant sätt, ska lyfta fram vår tolkning av våra deltagares berättelser, det vill säga hur de 
uppfattar sig själva i sin omvärld.  
 
Rossman och Rallis (2003) betonar att undersökaren påverkar hela studien, från den första 
nyfikenheten som bestämde vad som skulle undersökas, till det slutgiltiga skrivandet av 
studien. Detta menar vi vara giltigt både vad gäller intervjuundersökningen och 
enkätundersökningen. De erfarenheter som undersökaren bär med sig i sin ”ryggsäck” blir den 
lins genom vilken han ser och tolkar omvärlden. Detta innebär att den som gör en kvalitativ 
undersökning hela tiden bör reflektera över vem han är som människa och hur detta kan 
påverka undersökningen, samt även över hur samhälleliga värderingar och den historiska 
kontexten påverkar både vad undersökaren ser och hur resultaten tolkas.  
 

3.3 Urval 
 
Nedan följer en beskrivning av hur urvalet gick till, både vad gäller intervjuundersökningen 
och enkätundersökningen. De ungdomar som deltog i båda undersökningarna fann vi på 
samma gymnasiesärskola i en och samma kommun. 
 

3.3.1 Intervjuundersökningen 
 
En vanlig fråga när man ska genomföra en kvalitativ undersökning är ”Hur många 
intervjupersoner behöver jag?”. Kvale (1997) menar att svaret helt enkelt är: ”Intervjua så 
många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta” (a a, s. 97). Samtidigt upplever 
många undersökare en stor begränsande faktor, nämligen tiden. Larsson (1986) lyfter fram 
risken att analysen blir ytlig vid ett omfattande material på grund av tidsbrist, och menar att 
poängen med en kvalitativ undersökning då försvinner, eftersom man inte finner något nytt, 
utan endast ser det som man tidigare visste eller kunde räkna ut. Vi önskar att vi hade hunnit 
intervjua fler ungdomar, eftersom resultatet då hade blivit bredare, (Rossman och Rallis, 
2003), men tidsfaktorn satte stopp. Kvale (1997) menar samtidigt att intervjustudier vanligtvis 
bygger på femton intervjuer, plus/minus tio, vilket innebär att vår studie har ett godtagbart 
antal respondenter enligt Kvale. Antalet kan skifta beroende på den tid och de resurser som 
finns tillgängliga för undersökningen. För vår del var det som sagt tiden som begränsade oss. I 
denna undersökning är det sex ungdomar med lindrig utvecklingsstörning som kommer till 
tals. Genom deras berättelser kan studien förhoppningsvis visa på olika sätt som ungdomar 
kan tolka och uppfatta sig själva i förhållande till funktionshindret utvecklingsstörning och det 
faktum att de går på en gymnasiesärskola. 
 
Urvalsgruppen är ett urval ur en större grupp elever, och består av respondenter som kan 
informera oss om det vi undersöker (Kullberg, 2004). Vi sökte våra respondenter, eller 
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deltagare, på en kommuns gymnasiesärskola. Anledningen till att vi valde att intervjua 
ungdomar på gymnasienivå var att vi var nyfikna på om tidigare skolgång i särskoleklass eller 
i integrerad skolform hade påverkat deras självbild och handikappmedvetenhet. Vi ville även 
undersöka deras förståelse för varför de nu går på en gymnasiesärskola. Vi kontaktade 
specialpedagogen på gymnasiesärskolan för att etablera en kontakt. Detta resulterade i en träff 
då vi beskrev studiens syfte samt preciserade den hjälp vi önskade få av henne. 
Specialpedagogen diskuterade våra önskemål att intervjua sex elever med lärarna på skolan. 
Dessa ställde sig också positiva till projektet och hoppades att vår undersökning skulle bidra 
till att de på ett naturligt sätt skulle kunna börja diskutera handikappmedvetenhet med 
eleverna på skolan. 
 
Specialpedagogen ombads välja ut sex ungdomar som kunde anses representativa för 
gruppen. Vi ville att tre av ungdomarna skulle ha gått i en lokalintegrerad särskoleklass under 
grundskoletiden, och resterande tre i integrerad skolform, vilket det också blev. Vi önskade 
också att pojkar och flickor skulle vara lika representerade. Dock visade det sig att den ena 
utvalda flickan valde att hoppa av undersökningen. Specialpedagogen frågade då en grupp 
elever om någon ville vara med i studien, och en pojke ställde sig positiv till att delta. Detta 
innebär att fyra pojkar och två flickor deltog i undersökningen. 
 

3.3.2 Enkätundersökningen 
 
Även i enkätundersökningen består urvalsgruppen av respondenter som vi ansåg skulle kunna 
informera oss om det vi var intresserade att undersöka (Kullberg, 2004). Enligt Denscombe 
(2000) är en enkätundersökning att föredra då antalet respondenter är stort. Eftersom det 
trettiotal ungdomar mellan sexton och tjugo år på gymnasiesärskolan med råge översteg det 
antal vi skulle kunna intervjua, ansåg vi att en enkät var den enda möjliga metoden för att få 
reda på det vi var intresserade av. I slutändan var det 27 elever som deltog i undersökningen. 
Tre av dessa fyllde inte i vilken skolform de gått i, varför vi såg oss nödsakade att ta bort 
deras tre enkäter från sammanställningen av undersökningen. Enkätundersökningens främsta 
syfte är att ge en bild av de deltagande ungdomarnas handikappmedvetenhet. Vi var, liksom 
vid intervjuundersökningen, intresserade av om ungdomarnas tidigare skolgång i 
särskoleklass eller i integrerad skolform, påverkat deras medvetenhet om funktionshindret 
utvecklingsstörning. Specialpedagogen och lärarna på samma gymnasieskola som refereras 
till ovan ville att alla deras elever skulle delta i enkätundersökningen, för att de senare skulle 
kunna använda resultatet i sitt arbete med elevernas handikappmedvetenhet. Dock ser vi att 
några elever fallit bort när vi räknar antalet enkäter vi fått in och jämför med antalet elever på 
skolan. Detta beror på att de elever som var sjuka eller på prao den dag deras klass 
genomförde enkäten inte deltog. Likaså deltog inte heller de elever som hade en sviktande 
dagsform just den dag enkäten genomfördes.  
 

3.4 Datainsamling 
 
Under rubriken Datainsamling redovisar vi hur vi gick tillväga vid intervjutillfällena samt vid 
enkätundersökningen. Intervjuguiden och enkäten finns som bilagor II respektive III. 
Instruktionsbrevet som följde med enkäten återfinns som bilaga IV. 
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3.4.1 Intervjuundersökningen 
 
Rossman och Rallis (2003) betonar att en undersökning alltid är en två-vägsprocess, i vilken 
båda parter önskar något. Vi önskade att ungdomarna skulle dela med sig av en djupt 
personlig erfarenhet, vad de önskade få ut av deltagandet vet vi inte. Vi insåg att det var av 
stor vikt att skapa så goda relationer som möjligt till de ungdomar vi skulle intervjua, 
eftersom frågorna var både personliga och känsliga. För att inte hamna i numerärt överläge 
valde vi att endast en av oss skulle genomföra intervjuerna. Efter noggrant övervägande ansåg 
vi att samma person skulle genomföra alla intervjuer för att de skulle bli så likartade som 
möjligt, med tanke på att undersökaren påverkar intervjuundersökningen både med sin 
personlighet och med sitt sätt att fråga (Rossman och Rallis, 2003). Vi ansåg att detta var 
viktigare än den variation som kan följa av att olika personer genomför intervjuerna. 
 
För att försöka skapa en god relation till var och en av ungdomarna ville vi att intervjuaren 
skulle träffa dem var och en på gymnasiesärskolan vid tre separata tillfällen. Tyvärr blev det 
inte som vi önskat på grund av olika omständigheter, till exempel elevernas dagsform, 
schemabrytande aktiviteter samt den snäva tidsram som styrt undersökningen, utan 
intervjuaren träffade ungdomarna enskilt vid två tillfällen. Det första besöket på skolan blev 
ett informellt studiebesök. Vid detta tillfälle, som sträckte sig över drygt 70 minuter, rörde 
intervjuaren sig mellan olika klass- och gruppkonstellationer för att synas av så många 
ungdomar som möjligt. Intervjuaren tog inte aktivt kontakt med de ungdomar som skulle ingå 
i undersökningen, utan lät situationen styra vem hon pratade med. Detta besök 
dokumenterades inte av intervjuaren. Därefter träffade intervjuaren var och en av de sex 
deltagarna enskilt under två tillfällen. Den första av dessa två enskilda träffar hade som syfte 
att skapa en relation till var och en av deltagarna (Rossman och Rallis, 2003), att ge dem ett 
tillfälle att så fritt som möjligt få dela med sig av sin berättelse samt att ställa frågor till 
intervjuaren för att bättre lära känna henne och på så sätt känna större trygghet. Intervjuaren 
berättade vid detta tillfälle att nästa intervju skulle bandas eftersom bara en av oss 
undersökare var närvarande vid intervjutillfället, hur intervjun skulle gå till samt vilka etiska 
aspekter och sekretesskrav vi skulle beakta vid användandet av materialet. Denna inledande, 
enskilda träff genomfördes i ett avskilt, mindre klassrum.  
 
Vid det andra intervjutillfället genomfördes den egentliga intervjun. Vid detta tillfälle satt 
intervjuaren och respektive respondent mitt emot varandra i var sin soffa med ett lågt bord 
emellan. Tyvärr hade rummet karaktär av ett genomgångsrum, vilket medförde att en del 
personer passerade. Intervjuaren blev inte direkt störd av detta, och upplevde inte heller att 
ungdomarna blev det, eftersom de inte tystnade eller på annat sätt visade att de kände obehag. 
Detta är dock svårt att med bestämdhet uttala sig om, eftersom ungdomarnas uttryck för 
obehag kan ha varit så subtilt att intervjuaren inte märkte det. Vi hoppades att ungdomarna 
vid detta tillfälle skulle känna sig bekväma tillsammans med intervjuaren, eftersom de data vi 
var intresserade av att samla in var av den karaktär som Denscombe (2000) benämner som 
baserad på känslor och som privilegierad information. Intervjuaren upplevde att ungdomarna 
var så pass trygga tillsamman med henne att de vågade dela med sig av sina upplevelser och 
känslor. De var så öppenhjärtiga att intervjuaren många gånger kände sig privilegierad över 
att få ta del av deras tankar och åsikter. Detta är återigen intervjuarens personliga uppfattning. 
 
Varje intervju pågick i cirka 30 minuter. Eftersom vi valde att endast en person skulle 
genomföra intervjuerna, var det nödvändigt att spela in dem så att vi gemensamt skulle kunna 
genomföra analysarbetet. Vi ville också kunna använda ungdomarnas kärnfulla citat i 
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resultatdelen. Intervjuaren förde också fältanteckningar under de två enskilda intervjuerna 
med ungdomarna. 
 

3.4.2 Enkätundersökningen 
 
Vi skickade en enkät (se bilaga III) till gymnasiesärskolan för att specialpedagogen och 
lärarna på gymnasiesärskolan skulle kunna föra fram synpunkter på dess längd och frågornas 
utformning. När synpunkterna uteblev tolkade vi det som att de var nöjda med enkätens 
utformning. Denscombe (2000) anser att det är av vikt att deltagarna får noggranna 
instruktioner om hur frågeformuläret ska besvaras. För att försäkra oss om detta skickade vi 
samtidigt med den färdiga enkäten också en instruktion (se bilaga IV) till specialpedagogen 
och de lärare som skulle genomföra undersökningen i sina respektive grupper. Lärarna valde 
själva vilken dag och tidpunkt som passade för deras grupp. Detta innebar att enkäterna 
besvarades av cirka 95% av ungdomarna (totalt 27 stycken) på skolan under en 
tvåveckorsperiod. Specialpedagogen samlade ihop alla enkäter och överräckte dem till 
intervjuaren i samband med att hon befann sig på skolan för att genomföra en intervju. Vid 
överlämnandet påpekade specialpedagogen att många elever haft svårigheter med att förstå 
vissa frågor. Dock gällde det inte frågor som var viktiga för våra syften, utan endast frågor 
som vi tog med som utfyllnad. 
 

3.5 Trovärdighet 
 
En vanlig kritik av intervjuundersökningar i allmänhet, som Kvale (1997) redogör för, är att 
resultaten inte är generaliserbara. Dock lyfter han fram flera undersökningar och studier med 
endast ett litet antal respondenter, till exempel Piagets studier av barns kognitiva förmåga, 
som idag anses vara generaliserbara och dessutom ligger till grund för både teorier och andra 
forskares studier. Vi menar dock att de resultat denna studie presenterar, inte kan anses vara 
generaliserbara, vilket inte heller var syftet, utan att de visar på de olika sätt deltagarna 
uppfattar och ser sig själva i förhållande till sitt funktionshinder och att de går i en 
gymnasiesärskola. De resultat vi fått bör dock vara reproducerbara om någon annan skulle 
vilja genomföra en liknande undersökning med en liknande ungdomsgrupp.  
 
Ordet validitet hör vanligtvis hemma inom positivistisk kunskapstradition, och begreppet 
innebär att en valid undersökning mäter det den avser att mäta. Thomsson (2002) menar att 
man kan tala om validitet även när det gäller kvalitativa undersökningar, det vill säga, om 
intervjuarna väljer frågor och intervjumetod så att undersökningen verkligen belyser det som 
den syftar till att belysa. Vidare ska resultaten vara välgrundande och hållbara för en kritisk 
granskning. ”Om man inte är ute efter att beskriva en objektiv sanning och om man hävdar att 
allt man ser och beskriver bygger på tolkningar, är det snarare rimligheten än riktigheten i 
resultaten som ska bedömas” (a a, s. 34). Larsson (1986) anser att citat i resultatdelen kan 
bidra till studiens trovärdighet. För att ge en god bild av vad man menat med en 
kategoribeskrivning, kan forskaren ge två citat – ”ett som på ett fullödigt sätt uttrycker en 
uppfattning och ett som på ett torftigt sätt uttrycker uppfattningen” (a a, s. 39). Kvale (1997) 
diskuterar frågan om reliabilitet hos den som skriver ut intervjuer. Han anser i detta 
sammanhang att det är bättre om alla intervjuer skrivs ut av två personer, oberoende av 
varandra, för att garantera utskrifternas reliabilitet. Vi valde dock att skriva ut hälften av 
intervjuerna var, så att vi hade dem både inspelade och på papper. Eftersom vi hade ett 
förhållandevis litet antal intervjuer att bearbeta, lyssnade vi ofta på det inspelade materialet. 
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Vi använde pappersutskrifterna till största del för att hitta i de olika intervjuerna. Därmed 
anser vi att utskrifterna har en tillfredsställande reliabilitet. 
 
Frågor om validitet bör också ställas med tanke på enkätundersökning. En valid undersökning 
mäter det den avser att mäta. Den stora svårigheten för oss låg i att formulera korta, lättfattliga 
frågor som deltagarna både skulle vilja svara på och våga svara ärligt på, trots att 
undersökningen var anonym. Eftersom enkäten visade sig vara behäftad med vissa svårigheter 
vid ifyllandet, kan vi inte garantera dess reliabilitet. Vad gäller enkätundersökningen anser vi 
inte heller att den är generaliserbar. Dels på grund av att endast 27 elever från en 
gymnasieskola deltog, dels på grund av att vi i tolkningsarbetet ser svårigheter med icke 
entydiga svar. Vi inriktade vårt tolkningsarbete på de fem av enkätens 36 frågor vilka vi anser 
belyser handikappmedvetenhet. Trots att en elev svarat en entydigt, klart ”ja” på en av dessa 
fem frågor, ser vi olika tolkningsalternativ, vilket gör att det i hög grad blir vår tolkning som 
styr. Detta menar vi då är enkätundersökningens svaga punkt, och det gör att vi endast 
använder den i studien för att se tendenser. Citatet ovan av Thomsson (s. 34), då han hävdar 
att det snarare är rimligheten än riktigheten i resultaten som ska bedömas, menar vi kan 
användas för att motivera varför vi trots allt väljer att studera tendenser i 
enkätundersökningen. 
 

3.6 Analysmetod 
 
I den tolkande metoden är det fråga om en subjekt-subjektrelation till skillnad från 
naturvetenskapernas observationsmetod som gäller en subjekt-objektrelation. Målet för 
tolkningsprocessen inom hermeneutiken är att ett subjekt ska förstå ett annat subjekts 
livsvärld, det vill säga till de upplevelser de har både av sin omvärld och av sig själva som 
personer med egna identiteter, behov och avsikter. När man på detta sätt försöker tränga in i 
andra människors livsvärldar kan det bara ske via tolkningar av deras yttringar i form av 
uttalanden och handlingar. Språklig kommunikation och dialog spelar en central roll inom den 
tolkningsvetenskapliga metodologin (Andersen, 1994). ”Tolkningsprocessen kan uppfattas 
som en pågående dialog i vilken deltagarna gradvis ändrar sina uppfattningar om varandras 
livsvärldar genom att korrigera sina för-förståelser, förutfattade uppfattningar” (a a, s. 205).  
 

3.6.1 Intervjuundersökningen 
 
Vi inledde analysarbetet av intervjuerna med att försöka hitta typiska drag i deltagarnas svar 
som vi kunde koppla till tidigare studier redovisade i kapitlet ”Tidigare forskning”. Andersen 
(1994) kallar sådana drag för idealtypiska, och menar att de kan förväntas uppträda även i 
andra situationer. Vi försökte också se om vi hade fått vårt syfte besvarat. Vi försökte 
förtydliga våra tolkningar genom att belysa dem med citat från ungdomarna. Rent praktiskt 
studerade vi fältanteckningarna, lyssnade igenom inspelningarna vid ett flertal tillfällen och 
renskrev alla de delar ur intervjuerna som är relevanta för studien. Detta betyder att vi inte 
renskrev de utvikningar som en del av ungdomarna kom in på, till exempel att de bakat 
chokladkakor och att de tycker om vissa smycken. Analysarbetet präglades av många och 
livliga diskussioner. 
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3.6.2 Enkätundersökningen 
 
Denscombe (2000) lyfter fram fem grundläggande kriterier för utvärdering av frågeformulär 
eller enkäter. Enligt det första ska forskaren bedöma sannolikheten att enkäten ger fullständig 
information om undersökningens ämne. Det andra gäller sannolikheten att enkäten ger en 
korrekt information. Det tredje gäller svarsfrekvensen, det fjärde tar upp etiska normer och det 
femte gäller enkätens utförbarhet.  
 
Även analysen av enkäten präglades av många diskussioner. I arbetet med att analysera 
enkätundersökningen valde vi att inte tolka svaren utifrån elevens kön på grund av 
tidsaspekten, utan att enbart titta på svaren utifrån om eleven gått i grundsärskoleklass eller i 
integrerad skolform. Utifrån dessa två kategorier sökte vi sedan tendenser mot mer eller 
mindre hög grad av handikappmedvetenhet. Eftersom enkätens frågeformulär är inriktad på 
det som Denscombe kallar för ”komplicerade saker, där en direkt fråga skulle vara olämplig” 
(a a, s. 119), använde vi oss av indirekta frågor för att försöka nå fram till en förståelse av 
deltagarnas handikappmedvetenhet. De fem påståenden från enkäten vi valde att studera är 
följande: 
 

• Jag vet varför jag går på gymnasiesärskolan. 
• Det finns andra på min skola som har ett funktionshinder (=handikapp). 
• På min skola finns elever som har utvecklingsstörning. 
• Jag har ett funktionshinder (=handikapp). 
• Jag vet om saker som jag har svårt för. 

 
Dessa ovanstående fem frågor lade vi till Umesols självskattningstest. Anledningen till att vi 
inte enbart ställde dessa fem frågor till eleverna var att vi var rädda för att de skulle bli 
felaktigt eller inte alls besvarade. Vår tanke var att de övriga frågorna från testet skulle bilda 
en bakgrund så att våra frågor inte skulle kännas så svåra och utlämnande att besvara. Tre av 
enkäterna var ofullständigt ifyllda vad gäller vilken skolform eleven tidigare gått i, och de 
togs därför inte med i resultatet. Tio av de deltagande eleverna gick i integrerad skolform. Av 
dem var sju pojkar och tre flickor. Fjorton elever gick i särskoleklass. Av dem var nio pojkar 
och fem flickor. Vi valde dock att inte tolka svaren utifrån elevens kön när vi sammanställde 
resultatet på grund av tidsbrist. Som Rossman och Rallis (2003) påpekat, så ger inte en 
enkätundersökning möjlighet till att ställa följdfrågor. Detta upplevde vi som en stor brist när 
vi arbetade med att analysera svaren. Vi kände att våra farhågor gällande enkätundersökningar 
blev bekräftade. 
 

3.7 Etiska aspekter 
 
I de forskningsetiska principer som antagits av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (1990) betonas vikten av att ansvariga forskare gör en  
 

…vägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa 
konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje 
person (a a, s. 5).  

 
Rådet har utformat fyra grundläggande krav för att individskyddet ska garanteras, vilka vi har 
beaktat på följande sätt: 
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Informationskravet och samtyckeskravet 
Vi och specialpedagogen kom överens om att gymnasiesärskolan skulle ombesörja att ett 
informationsbrev om vår studie skickades till alla föräldrar. De föräldrar som inte ville att 
deras barn skulle delta, skulle kontakta gymnasiesärskolan. Detta brev skulle gälla både 
intervjuundersökningen och enkätundersökningen. Dock visade det sig i efterhand, när 
enkätstudien och alla intervjuer var gjorda, att specialpedagogen valde att inte skicka hem det 
överenskomna brevet till föräldrarna. Den andledning pedagogen gav oss var att flertalet av 
eleverna var myndiga. Tre av de ungdomar vi intervjuade var 17 år vid intervjutillfället, och 
alltså inte myndiga. Vi valde dock att ändå använda oss av intervjuerna, dels för att vi fått 
muntligt godkännande av deras vårdnadshavare, dels eftersom vi anser att det inte går att 
identifiera ungdomarna.  
 
En av pojkarna anmälde sig frivilligt till intervjuundersökningen så fort han fick vetskap om 
den Andra ungdomar på skolan blev tillfrågade av specialpedagogen om de ville medverka. 
En flicka tackade nej. De andra fem som till slut medverkade samtyckte till att bli intervjuade. 
Eftersom en flicka tackade nej, blev det en överrepresentation av pojkar. Vid den andra 
träffen informerades deltagarna om hur intervjuundersökningen praktiskt skulle gå till samt 
vilka sekretesskrav som studien skulle följa (a. a). 
 
Konfidentialitetskravet 
Det material som presenteras i studien avidentifierades så långt som möjligt. De 
bandinspelningar och anteckningar vi gjorde under intervjuerna tog endast vi själva del av och 
analyserade. Efter uppsatsens godkännande kommer allt arbetsmaterial att förstöras. Detta 
blev deltagarna informerade om vid den första enskilda träffen. Innan bandspelaren sattes på 
vid den andra träffen, då själva intervjun gjordes, påminde intervjuaren deltagarna åter om 
ovanstående (a. a). 

 
Nyttjandekravet 
De uppgifter som vi samlade in från deltagarna har endast använts i denna undersökning och 
kommer inte att användas i vidare studier (a. a). 
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4. Resultat 
 
Resultaten är redovisade under sju rubriker. Rubrikerna valde vi med stöd av resultaten. Den 
första rubriken, 4.1 ”Har tidigare skolform påverkat ungdomarnas handikappmedvetenhet?”, 
redovisas både utifrån enkätundersökningen och utifrån intervjuundersökningen. Resterande 
rubriker redovisas endast utifrån intervjuundersökningen. De är 4.2 ”Positiv 
handikappmedvetenhet”, 4.3 ”Negativ handikappmedvetenhet”, 4.4 ”Inlärd hjälplöshet”, 4.5 
”Alternativ identitetsnorm”, 4.6 ”Varför särskola” samt 4.7 ”Självbild”. Vi har valt att 
redovisa rubrik 4.6 ”Varför särskola?” på ett annat sätt jämfört med de tidigare rubrikerna. 
Här fick ungdomarna i högre utsträckning komma till tals genom att vi inte tolkade det de sa, 
utan snarare återgav deras berättelser. 
 
Tre av de deltagande ungdomarna i intervjuundersökningen har gått i integrerad grupp under 
sin grundskoletid. Dessa mindre undervisningsgrupper har haft mer eller mindre stort 
samarbete med de grundskoleklasser som dessa elever rent formellt varit placerade i. Två av 
dessa deltagare är flickor och en är pojke. Dessa elever kallas i studien för Ingrid, Iris och 
Ingo. De andra tre deltagande ungdomarna har gått i lokalintegrerad särskoleklass under hela 
sin skoltid. De har gått på en och samma skola från skolår 1 till 10. Alla tre av dessa 
ungdomar är pojkar, och i studien kommer de att kallas Stickan, Sven och Stefan.  
 
Totalt är det 27 ungdomar som svarat på enkäten. Tre av svaren sorterade vi bort eftersom 
ungdomarna inte kryssat för om de gått i särskoleklass eller i integrerad skolform. Syftet med 
enkätundersökningen var att försöka hitta tendenser till om ungdomarnas 
handikappmedvetenhet påverkats av tidigare skolform, och därför ansåg vi att dessa tre 
enkäter inte kunde användas i studien. Av de resterande 24 ungdomarna har fjorton gått i 
särskoleklass och tio i integrerad skolform. 
 

4.1 Har tidigare skolform påverkat ungdomarnas 
handikappmedvetenhet? 
 
Nedan redovisas svaren från intervjuundersökningen och enkätundersökningen. Det är endast 
under denna rubrik som enkätundersökningen lyfts fram. Avsikten med enkäten var att få svar 
på denna fråga. 
 

4.1.1 Svar från intervjuundersökningen 
 
Utifrån de deltagande ungdomarnas svar kan vi inte se någon skillnad i medvetande om 
funktionshinder beroende på om de gått i särskoleklass eller i integrerad skolform. Bland 
ungdomarnas svar såg vi däremot tre skilda variationer. Ett par av deltagarna hade en hög 
grad av handikappmedvetenhet och kunde koppla sitt funktionshinder till upplevda 
vardagssvårigheter.  
 

Jag kan inte visa att jag har ett handikapp för människor. Och dom som sitter i rullstol kan visa 
att – “Jag är förståndshandikappad”. Det märker man i utseendet och hur dom är. Det märker 
man direkt…Om någon är mera som jag, det märker man inte det första man gör. Man kan inte 
se på mig att han är förståndshandikappad eller han är handikappad. Det tycker jag är otroligt 
jobbigt att folk kan inte se det…Man märker på mig efter ett tag att jag har ett handikapp eller 
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något sånt…och då får man förklara att jag går i särskolan, jag har ett litet handikapp. Det blir så 
jobbigt att förklara det. (Stickan) 

 
Två av ungdomarna uttryckte sig mer diffust, de var medvetna om vardagssvårigheter men 
kopplade inte detta till något funktionshinder. De hänvisade till mer allmänna svårigheter, till 
exempel att lära sig klockan och lässvårigheter, som orsaken till sina problem med vissa saker 
i vardagen.  
 

Passa tider, kan hända att klockan är svår. Jag har klocka ibland. Lite lättare med digital, men 
ibland svårt. Pengar är svårt ibland och ibland går det bra. Titta i busstidstabell är för svårt. 
Ställa väckarklockan till ringning eller fråga mamma när det är dags att gå. Använder pengarna till 
bussen för de hade stulit mitt busskort. Jag lägger alltid lite mer, som 30 kr istället för 24 kr. 
(Stefan) 

 
Två deltagare ansåg sig inte ha några svårigheter över huvud taget, och därmed inte heller 
något funktionshinder. Under intervjun tyckte intervjuaren sig märka att en av dessa två 
deltagare hade högre grad av lindrig utvecklingsstörning än de övriga ungdomarna i 
intervjuundersökning, och detta blev allt tydligare för oss när vi analyserade svaren. Vi fann 
ungdomar från både integrerad skolform och särskoleklass i de två första kategorierna, det vill 
säga hög handikappmedvetenhet samt en medvetenhet om mer allmänna svårigheter. En av 
ungdomarna som gått i särskoleklass och en som gått i integrerad skolform återfanns i den 
tredje kategorin, det vill säga ingen handikappmedvetenhet att tala om. Därmed kunde vi inte 
få svar på frågan om skolform påverkat graden av handikappmedvetenhet. En tänkbar 
förklaring kan vara att vi intervjuat för få ungdomar för att någon klar skillnad skulle visa sig.  
 

4.1.2 Svar från enkätundersökningen 
 
Enkätundersökningen visar små tendenser mot att de elever som gått i grundsärskoleklass har 
en högre handikappmedvetenhet än de som gått i integrerad skolform. Fem ungdomar som 
gått i grundsärskola svarade ”ja” på alla fem nedanstående frågor. Endast en elev från den 
integrerade skolformen svarade ”ja” på allt. Vårt antagande är att de elever som svarat ”ja” på 
alla fem frågorna har en medvetenhet om sitt funktionshinder, oavsett om de kallar 
funktionshindret för utvecklingsstörning eller ej.  
 
Elevsvaren analyserades utifrån hur de svarat på nedanstående fem frågor: 
 

• Jag vet varför jag går på gymnasiesärskolan. 
• Det finns andra på min skola som har ett funktionshinder (=handikapp). 
• På min skola finns elever som har utvecklingsstörning. 
• Jag har ett funktionshinder (=handikapp). 
• Jag vet om saker som jag har svårt för. 

 
 
Nedan följer fem tabeller som visar hur många ungdomar som svarade ”ja” respektive ”nej” 
på de fem frågorna. Likaså finns en kolumn som redogör för hur många som valt allt inte 
besvara frågan, alternativt som missat att svara. Vi vill återigen göra läsaren medveten om att 
det är fyra fler elever (14 av 24) som gått i särskoleklass än i integrerad skolform (10 av 24).  
 
 

• ”Jag vet varför jag går på gymnasiesärskolan” 
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 Ja % 

 
Nej % Ej 

besvarat 
% 

Särskoleklass 14 100 0 0 0 0
Integrerad skolform 7 70 3 30 0 0
 
 
Vi anser att detta resultat visar att ungdomar som gått i särskoleklass faktiskt är lite mer 
medvetna om att de är inskrivna i särskolan än vad de ungdomar gör som gått i integrerad 
skolform under grundskoletiden. En anledning kan vara att elever som gått i integrerad 
skolform inte ofta ställts inför det faktum att de är inskrivna i särskolan. Den gång det blir 
riktigt påtagligt för första gången är i skolår 8 när betyget kommer. En annan teori kan vara 
att föräldrar till barn i särskolan oftare pratar om deras annorlunda skolform eftersom 
särskolan i många fall ligger längre från hemmet och många av dessa barn och ungdomar 
därför måste åka taxi eller buss till sin skola. 
 
 

• ”Jag vet om saker jag har svårt för”. 
 
 Ja % 

 
Nej 
 

% 
 

Ej 
besvarat 

% 
 

Särskoleklass 12 86 1 7 1 7
Integrerad skolform 10 100 0 0 0 0
 
 
Det är en hög andel deltagande ungdomar som är medvetna om saker som de har svårt för. 
Här är det ungdomarna från den integrerade skolformen som har högst medvetandegrad. En 
tolkning kan vara att dessa unga konfronterats med grundskolans krav och de jämnåriga 
kamraternas prestationer, vilket inte ungdomarna som gått i särskoleklass behövt göra. Många 
av ungdomarna i de integrerade grupperna var med sin ordinarie klass under vissa lektioner. 
Flera av dem behövde då förberedande undervisning i den mindre gruppen för att få 
nödvändig förförståelse för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i den ordinarie klassen. 
Detta bör dessa ungdomar vara medvetna om att deras jämnåriga klasskamrater inte behövde. 
De ungdomar som gått i särskoleklass behövde inte i samma utsträckning jämföra sig med 
jämnåriga. Detta kan förklara varför de i lite mindre utsträckning är medvetna om sina 
svårigheter. Svaren kan också bero på att ungdomarna som gått i särskoleklass har svårare att 
se sina begränsningar på grund av att deras utvecklingsstörning är större. 
 
 

• ”Jag har ett funktionshinder” 
 
 Ja % 

 
Nej 
 

% 
 

Ej 
besvarat 

% 
 

Särskoleklass 9 64 5 36 0 0
Integrerad skolform 4 40 6 60 0 0
 
 
En större andel elever från särskoleklass svarar ”ja” på frågan ”Jag har ett funktionshinder”. 
Vår teori är att dessa ungdomars föräldrar i högre grad accepterat deras funktionshinder och 
därmed är mer benägna att prata om detta med sina barn. Likaså tror vi att det i högre grad 
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förväntas av lärarna i särskolan att arbeta aktivt med att medvetandegöra barnen och 
ungdomarna om vilka starka och svaga sidor de har, och att frågor om funktionshinder då 
kommer upp. I praktiken kan detta innebära att hjälpa ungdomarna att se sina avvikande sidor, 
för att de ska kunna välja om de vill arbeta bort dem eller ha kvar dem som en del av 
personligheten. Det kan vara så att elever som går i särskoleklass har ett mer udda beteende, 
och att det därför pratas mer om detta i särskoleklassen jämfört med i den integrerade 
gruppen. 
 
 

• ”Det finns andra på min skola som har ett funktionshinder” 
 
 Ja % 

 
Nej 
 

% 
 

Ej 
besvarat 

% 
 

Särskoleklass 8 57 4 29 2 14
Integrerad skolform 10 100 0 0 0 0
 
 
När vi tittar på detta resultat, kan vi konstatera att det inte är säkert att ungdomarna tolkar 
frågor om funktionshinder som utvecklingsstörning. Svaret på denna fråga är intressant i 
jämförelse med frågan ovan och även den här nedan. En jämförelse kan vara att 57% av 
eleverna från särskoleklassen kunde se att andra på skolan har ett funktionshinder, medan 
64% ansåg att det fanns skolkamrater med utvecklingsstörning på skolan. 
 
 

• ”På min skola finns elever med utvecklingsstörning”. 
 
 Ja % 

 
Nej 
 

% 
 

Ej 
besvarat 

% 
 

Särskoleklass 9 64 3 22 2 14
Integrerad skolform 4 40 4 40 2 20
 
 
Återigen tror vi att föräldrar till elever i särskoleklass i högre utsträckning har accepterat 
barnets funktionshinder och därför kan tala med barnet om det. Det syns dessutom tydligare 
på fler elever i särskoleklass att de har en utvecklingsstörning jämfört med elever i integrerad 
skolform. Eleverna i särskoleklass har därmed konfronterats med dessa frågor under en längre 
tid. Vi tycker samtidigt att det är många av eleverna från den integrerade skolformen som ser 
funktionshindret hos sina skolkamrater. En anledning kan vara att dessa för första gången 
faktiskt konfronteras med andra unga med ett synligt funktionshinder. 
 

4.2 Positiv handikappmedvetenhet 
 
Vi anser att två av pojkarna, Stickan och Ingo, uttryckte en högre grad av 
handikappmedvetenhet än övriga intervjuade ungdomar, eftersom de dels var medvetna om 
att de hade ett begåvningsmässigt funktionshinder, dels kunde koppla sina vardagssvårigheter 
till funktionshindret. Den ene pojken, Stickan, talade obehindrat om sitt funktionshinder. Vi 
funderade dock på om hans svar kom från honom själv, eller om han övertagit dem från 
betydelsefulla andra i sin omgivning.  
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Hjärnsystemet är inte likadant som hos en normalbegåvad… ett funktionshinder är också att man 
kanske sitter i rullstol och är förståndshandikappad. Man är på en tvåårsnivå. Jag är i 
trettonårsåldern i utveckling…För jag har gått hela mitt liv (i särskolan, vår anmärkning), jag har 
ett handikapp och så. Svårt med olika saker och så. Och jag skulle aldrig klara mig i stora 
gymnasiet. Det skulle bara bli rörigt för mig. (Stickan) 

 
Ingo hade inte alls lika lätt för att prata om sitt funktionshinder, och började med att säga att: 
”Man inte behöver vara dum för att man går i särskolan”.  

 
Det är väl nåt. Behöver kanske mer tid att lära mig in olika grejer. ..det är nåt man har bara för 
att man går här uppe väl…svårt för att lära sig, svårt för att förstå…ord, vad de betyder. Det kan 
jag ha. Nån gång ibland. (Ingo) 

 
De svar dessa två pojkar ger under intervjun visar också att de är någotsånär medvetna om 
vad de kan, både starka och svaga sidor hos sig själva. Likaså menade bägge pojkarna att de 
vågade fråga och be om hjälp vid svårigheter, och vi uppfattade att de ofta också kunde ta 
emot hjälpen med självkänslan i behåll. 
 

4.3 Negativ handikappmedvetenhet 
 
Negativ handikappmedvetenhet kan bland annat visa sig genom att personen med 
funktionshindret döljer och förnekar detsamma, samt tar avstånd från andra personer med 
liknande funktionshinder. Personer med lindrig utvecklingsstörning riskerar att hamna i 
negativ handikappmedvetenhet, eftersom de har en så hög kapacitet att de kan jämföra sig 
med andra och på så sätt se sin egen bristande förmåga. Vi såg inte detta avståndstagande hos 
någon av de sex elever som deltog i intervjuundersökningen. Tvärtom var alla sex noga med 
att poängtera hur väl de trivdes med sina kamrater på gymnasiesärskolan. Fem av 
ungdomarna kunde också se att kamraterna på skolan hade antingen det som de kallade för 
”svårigheter” eller ett funktionshinder. Vi tror att de ungdomar som väljer att gå på 
gymnasiesärskolan, trots att ett par av dem uttryckte att det var till viss del stigmatiserande, 
inte har en uttalad negativ handikappmedvetenhet. Har man det, väljer man i stället en annan 
sysselsättning. Det finns ungdomar med lindrig utvecklingsstörning på Individuella 
Programmet, och vi tror att det snarare är hos dessa som en negativ handikappmedvetenhet 
kan finnas.  
 
Trots ovanstående resonemang måste vi konstatera att Ingrid och Sven förnekade att de hade 
någon form av svårighet eller funktionshinder. Vi tolkade deras svar som utslag av negativ 
handikappmedvetenhet och ett försök från deras sida att förneka eller dölja sina problem. På 
frågan om Ingrid upplever att hon i några situationer upplever sig ha ett funktionshinder, 
svarade hon nekande, att allt var bra. Ett annat tolkningsförslag är att det från Ingrids sida 
istället var en naturlig reaktion att inte prata om sina svårigheter eftersom hon inte kände 
intervjuaren och inte hade byggt upp ett nödvändig förtroende för henne. Vad gäller Sven så 
tror vi att hans utvecklingsstörning är så omfattande att han inte riktigt förstod frågorna och 
inte heller har reflekterat över dem, och att detta kan vara orsaken till att han inte upplevde sig 
ha några svårigheter över huvud taget. På frågan om Sven upplevde att han hade svårt för 
något, svarade han: 
 

Ja inte riktigt särskilt, men om jag har ett problem med läxor, så känns det bättre nu att jag kan ta 
med det och visa det för XX. Som nu om cacaoblandning. (Sven) 

 
På frågan vad ett funktionshinder är svarade Sven: 
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Du menar som på gymnastiken. Jag har ingen handikapp på saker och ting. (Sven) 

 
Både Ingrid och Sven svarade enstavigt på frågorna, Ingrid i högre grad än Sven, och det var 
därför i stort sett omöjligt att finna belysande citat från framför allt Ingrid. Vi upplever att de 
inte liknade varandra i sin förnekelse av funktionshindret. Medan Ingrid förringade eventuella 
svårigheter och menade att ”allt går bra”, anser vi att Svens förnekande i stället beror på att 
han har ett större begåvningsmässigt funktionshinder och därför inte upplever några 
svårigheter, varken hos sig själv eller hos sina klasskamrater på gymnasiesärskolan. 
 

4.4 Inlärd hjälplöshet 
 
Vi fann inte heller några direkta tecken på inlärd hjälplöshet, ängslan präglad över 
funktionshindret och ett förnekande av andra personliga egenskaper. En av ungdomarna, Iris, 
gav dock intervjuaren en känsla av att i vissa situationer använda sig av en viss form av 
hjälplöshet för att slippa undan det hon upplever som svårt och betungande. På frågan hur Iris 
gör i en situation där hon upplever sig ha svårigheter, svarade Iris: 
 

Ibland ja, det kan hända ibland att jag undviker tidtabellen och frågar mamma i stället för att 
försöka själv. Men de brukar vara hårda med att jag ska försöka själv. Men jag undviker en hel 
del som jag har svårt för. (Iris) 

 
Iris är medveten om sina svårigheter, men kallar dem inte för utvecklingsstörning. Dock 
upplevde intervjuaren att hon till viss del utnyttjade sina begränsningar för att slippa anstränga 
sig när svårigheterna känns övermäktiga. 
 

4.5 Alternativ identitetsnorm  
 
Den alternativa identitetsnorm, som vi tidigare lyft fram, betonar att ett undvikande av 
vardagsbeteckningar som till exempel utvecklingsstörd inte behöver betyda ett förnekande av 
funktionshindret utan snarare kan vara ett uttryck för ett eget perspektiv. Vi menar att två av 
deltagarna, Stefan och Iris gav uttryck för detta perspektiv i högre grad än positiv respektive 
negativ handikappmedvetenhet samt inlärd hjälplöshet. De såg sig själva som personer med 
speciella svårigheter, men de hade ingen benämning på dessa. På frågan om Stefan upplevde 
att han hade svårt för något, svarade han: 
 

Ja, svåra frågor sådär. Gamla ord som man inte har hört talas om. Passa tider, kan hända att klockan 
är svår. Jag har klocka ibland. Lite lättare med digital, men ibland svårt. Pengar är svårt ibland och 
ibland går det bra. Titta i busstidstabell är för svårt. Ställa väckarklockan till ringning eller fråga 
mamma när det är dags att gå. Använder pengarna till bussen för de hade stulit mitt busskort. Jag 
lägger alltid lite mer som 30 kr istället för 24 kr. (Stefan) 

 
Likaså var de medvetna om att deras klasskamrater på gymnasiesärskolan också var i behov 
av särskilt stöd på grund av svårigheter med att klara skolarbetet och i viss mån vardagen.  
 

På särskolan, alla har problem. Men alla har inte samma problem. Man har problem, alla har 
problem. (Iris) 
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Den fördel de nämnde med gymnasiesärskolan var att de fick just den extra hjälp som de 
ansåg att de behövde för att lyckas med sina studier. Bägge var optimistiska när de talade om 
sin framtid, och ansåg att det fanns framkomliga vägar för dem mot det yrke de siktade emot. 
 

Det går snabbare att lära sig här på den här skolan. På den andra skolan var man inne i 
storklassen vissa lektioner och ja, då blev det lätt att man inte hängde med. Det gör man här i 
och med att det bara är små grupper med få elever i grupperna. (Iris) 

 
 
När vi tolkade Iris och Stefans svar, ansåg vi att de visade drag av den alternativa 
identitetsnorm som vi skrivit om i den tidigare forskningen. De är bägge medvetna om att de 
och deras klasskamrater har vissa begränsningar som deras jämnåriga inte har. 
 

4.6 Varför gymnasiesärskola? 
 
Stickan har gått hela sin skoltid i särskoleklass. Han berättade utförligt om sitt 
funktionshinder under intervjun, om att han har svårt för olika saker. Han skulle aldrig klara 
sig i stora gymnasiet eftersom det skulle bli för rörigt för honom. Stickan gav intryck av att ha 
funderat mycket över sina svårigheter. En sak som han tog upp speciellt var hans 
godtrogenhet och impulsivitet. Han tyckte också att han var lättpåverkad och att han hade 
svårt att hantera och bedöma både situationer och människor.  
 

Man behöver inte skämmas för sitt handikapp. Här (på gymnasiesärskolan, vår anm.) kan man 
vara sig själv, nästan, med sina problem och så. (Stickan) 

 
Sven visste inte varför han går på gymnasiesärskolan, eftersom han inte kunde komma på 
några direkta svårigheter med någonting. Det enda som var lite svårt för Sven var hans läxor, 
men han hade fått extra hjälp av en lärare, och kände nu att han hade det under kontroll. 
 

Förlåt? Nej det har jag aldrig. Det var inte så särskilt svårt för mig att välja ämne. Jag var på praktik 
på fordon det var så smutsigt och tungt. Jag var på praktik på livsmedel och det passade mig 
mycket bättre. (Sven) 

 
Iris ansåg att alla elever som går på gymnasiesärskolan har problem av något slag. Hon 
benämnde inte detta som funktionshinder, utan kallade det svårigheter. Hon ser sig som en 
person med speciella svårigheter med att läsa, skriva och läsa av klockan. I stressande 
situationer upplevde också Iris att hon fick problem. På frågan om varför hon går på 
gymnasiesärskolan svarade Iris att hon inte vet det. På frågan om hon hade ett funktionshinder 
svarade hon att hon inte vet därför att hon inte frågat sin mamma. Iris undviker ibland saker 
som är svåra. Hon har ett framtidsmål som ligger i linje med hennes förmåga. 
 

Nej jag har ingen aning varför jag egentligen går här (på gymnasiesärskolan, vår anm.). Det enda 
jag vet är att jag har läs- och skrivsvårigheter. (Iris) 

 
Ingo behöver mer tid för att lära, svarade han under intervjun. Det var orsaken till att han går 
på gymnasiesärskolan. Han tyckte också att man inte behöver vara dum för att man har ett 
funktionshinder eller ett handikapp. Samtidigt konstaterade han att man har något fel, om man 
har ett funktionshinder, och att det är orsaken till att man går på gymnasiesärskolan. Han 
tyckte själv att han hade svårt för att lära sig, svårt för att förstå ord, vad ord betyder. 
 
 Vet inte, det är väl nå´t. Jag behöver kanske mer tid att lära mig in olika grejer. (Ingo) 

 41



 
Ingrid hade inte direkt funderat på varför hon går på gymnasiesärskolan, och hon svarade 
också att hon inte vet varför hon går där. Hon såg att några på skolan har funktionshinder, 
men la enbart en fysisk aspekt i ordet. Dock kunde hon konstatera att många på 
gymnasiesärskolan har svårt för att lära och förstå. Ingrid upplevde inte att hon hade några 
direkta problem eller svårigheter i några situationer, varken i skolan eller i vardagen. Skulle 
problem uppstå, skulle hon i så fall säga till läraren. Ingrid menade att hon inte känner sig 
särbehandlad eller utanför. På frågan om någon på skolan har ett funktionshinder, svarade 
Ingrid: 
 

En eller två har det varit innan. Den ena hade svårt att gå, den andra har också svårt att gå. 
(Ingrid) 

 
Stefan har funderat på varför han går på gymnasiesärskolan, men inte kommit fram till varför 
han går där. Han kunde i alla fall konstatera att kompisarna och gemenskapen på skolan var 
mycket viktig för honom. Stefan berättade också att han har svårt med begrepp som han inte 
känner till, svårt med ord, men att han brukar fråga om han inte förstår. Ytterligare 
problemområden var pengar, tidsbegrepp och avläsning av busstidtabell.  
 

Kan väl hända att jag har funderat över varför jag inte går på det vanliga gymnasiet. Det är dubbelt 
så roligare här än på den gamla skolan. Man får gå till stan på rasterna och på håltimmarna. Sen har 
vi ett ställe som heter xx dit vi brukar gå ofta. Vi brukar gå en grupp så och prata. (Stefan) 

 
Två av de intervjuade ungdomarna, Ingrid och Sven, svarade att de inte visste varför de går på 
en gymnasiesärskola. De kunde inte se att orsaken skulle vara att de har svårigheter med 
något. Ingrid kunde dock se att flera andra elever på skolan hade svårigheter med att lära och 
förstå, vilket inte Sven gjorde. Han kopplade svårigheter och funktionshinder/handikapp 
enbart till olika fysiska åkommor. Iris och Stefan menade att de går på gymnasiesärskolan för 
att de har svårigheter av olika slag, till exempel med att läsa och skriva samt med att läsa av 
klockan och busstidtabeller. De två sista ungdomarna, Ingo och Stickan, var de enda av dessa 
sex som kopplade sina vardagssvårigheter till ett funktionshinder. För Stickans del gick det 
lätt att prata om detta, medan det var tyngre för Ingo. Vi upplever att av dessa två så var det 
Ingo som hade de djupaste funderingarna kring sitt funktionshinder. 
 

4.7 Självbild 
 
Vi lyfter här fram två självbilder som vi anser kan vara varandras motsatser. Stickan och Iris 
kommer till tals. 
 
Vi upplevde under intervjuernas gång att Stickan speglade sina föräldrars positiva syn på 
honom och hans funktionshinder. Vi tror att det hemmet har präglats av många och långa 
diskussioner om hur Stickan agerar och varför, samt även alternativa sätt att agera på. 
Föräldrarnas avslappnade attityd till Stickan lyste igenom i Stickans berättelser om olika 
episoder ur hans liv.  
 

Jag kan bli irriterad på folk i min närhet…släkten, vissa personer blir jag så uppretad av att jag, 
helst när man varit med dem och pratat, och det är mycket känslor och saker som jag irriterar 
mig mycket på. Efter det kan det hända…då ska man undvika att inte prata om det, då går man 
hellre ut …Mamma sa till mig när vi var iväg,  -’Gå ut Stickan’ och det gjorde jag. (Stickan) 
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Vi tror att Stickans uppväxt har gjort honom till en person med en inre styrka som visar sig i 
hans realistiska, men ändå positiva, bild av sig själv. Denna bild innehåller både svaga och 
starka sidor.  
 
Vissa barn riskerar att få låg social status i kamratgruppen, och de får därmed inte samma 
sociala stimulans och trygghet som barn med hög social status. Vi tror att det är detta som 
påverkat Iris syn på sig själv, och gjort att hennes självkänsla blivit lidande. Under intervjun 
gav Iris uttryck för att ha blivit mobbad av jämnåriga skolkamrater när hon gick i den 
integrerade skolformen.  
 

Och sen då blir man inte lika mycket mobbad och så. Man känner sig inte utanför och så där. 
Bättre att gå på en sån här skola i stället för den andra, för där blev man ju ganska mycket 
mobbad om dom fick reda på att man gick i liten grupp blev man mobbad för det. Det var 
jobbigt. Iris 

 
Vi tror att skolformen har haft betydelse för både Stickans och Iris självbild. Stickan har gått i 
särskoleklass där acceptansen för olikhet mellan människor är större än vad den är på den 
högstadieskola där Iris gått i integrerad grupp. För Iris del var tillhörigheten i den mindre 
gruppen tillräcklig för mobbning. Givetvis är vi människor olika känsliga, och vi har olika 
stort behov av att vara delaktiga i kamratgruppen. Vi tror att Stickan i högre grad nöjt sig med 
vuxensällskap, och därmed inte råkat ut för samma form av mobbning som Iris, och därför fått 
en mer positiv självbild. 
 

4.8 Reflektion 
 
Avslutningsvis känner vi en stor ödmjukhet inför dessa ungdomars villighet att dela med sig 
av sina berättelser, vilka har gett oss en insikt i hur det kan vara att leva idag som ung med en 
lindrig utvecklingsstörning. Samtidigt måste vi konstatera att en utvidgad studie under en 
längre tidsrymd med fler möten med ungdomarna troligtvis hade gett en något annorlunda 
bild. Vi har inte fått tillgång till hela deras livsberättelse, bara en liten del av den.  
 
Vi kan endast se vaga tendenser till att tidigare skolform påverkat ungdomarnas självbild så 
till vida att de har en medvetenhet om sitt funktionshinder. Dessa tendenser hittar vi i 
enkätundersökningen. I intervjuundersökningen, där sex ungdomar kom till tals, kan vi inte se 
något som tyder på att tidigare skolgång skulle ha påverkat ungdomarnas 
handikappmedvetenhet. Vi menar att den sammanlagda bilden ungdomarna gett till största 
delen är positiv. Trots motgångar ser alla i intervjuundersökningen någorlunda positivt på sin 
framtid, och vi fann inga tecken på att ungdomarna skulle ha annat än en positiv självbild.  
Enkätundersökningen visar att flera av ungdomarna är medvetna om att antingen de själva 
eller deras skolkamrater har ett funktionshinder. Detta anser vi vara en nödvändig insikt för att 
så småningom kunna nå en positiv handikappmedvetenhet och en realistisk självbild.  
 
Ett par av ungdomarna i intervjuundersökningen uttryckte att de hade ett funktionshinder, 
medan ett par snarare såg sig som personer med speciella svårigheter. Intervjusvaren skulle 
kunna tolkas som att flera av ungdomarna faktiskt har anammat den officiella 
handikappolitikens synsätt. De uttryck för negativ handikappmedvetenhet, som två av de 
intervjuade ungdomarna visade, kan ges den alternativa tolkning som vi presenterat under 
rubrikerna ”Negativ handikappmedvetenhet” i uppsatsens resultat- och diskussionsdel.  
 

 43



5. Diskussion 
 
Avstampet för denna uppsats togs i den redan nämnda studien (Gustafsson och Wedelin, 
2006). Under arbetet med den uppstod ytterligare frågor, som till exempel om det går att se 
skillnad i grad av handikappmedvetenhet hos gymnasiesärskoleelever som tidigare gått i 
särskoleklass respektive i integrerad skolform. Det var då vi bestämde oss för att gå vidare in i 
”handikappmedvetenhetens djungel”. Vi trodde i vår enfald att detta ämne skulle finnas 
utefter en väl upptrampad stig. I stället har vi fått kämpa oss fram genom en mer eller mindre 
ogenomtränglig djungel fylld med olika fallgropar.  
 
Svaret på ovanstående fråga, som faktiskt var anledningen till denna studie, om 
handikappmedvetenhet hos gymnasieelever påverkas av tidigare skolform, blev inte som vi 
hade trott. Vi förmodade att tidigare skolform skulle ha haft större betydelse än vad vårt 
resultat visade. Anledningen till att endast enkätstudien visade små tendenser mot att de 
elever som gått i grundsärskoleklass har en högre handikappmedvetenhet än de som gått i 
integrerad skolform kan bero på att antalet deltagare är högre än i intervjuundersökningen. 
Därmed kan vi fundera över om tendensen skulle bli tydligare om hela studien, både intervju- 
och enkätundersökningen, varit större. 
 
Arbetet med denna studie har varit mentalt påfrestande, och många självklarheter har fått 
omprövas eller bearbetas. En fråga som vi fortfarande inte kommit till ro med är svårigheter 
vid diagnostisering av personer med lindrig utvecklingsstörning. Eftersom det inte finns en 
klar gräns mellan lindrig utvecklingsstörning och låg begåvning, är det en fråga om tolkning. 
Ett praktiskt problem är vem som ska avgöra om funktionshindret föreligger när gränsen är så 
flytande och oklar och därefter berätta för personen att han eller hon har en lindrig 
utvecklingsstörning. Om vi, som utomstående, tycker att detta är problematiskt, hur ska då de 
ungdomar som lever i denna verklighet känna? Därför menar vi att de ungdomar vi mötte är 
än mer beundransvärda, med tanke på den positiva syn de trots allt anammat, både på sin 
framtid och på sig själva.  
 

5.1 Begreppet handikappmedvetenhet 
 
Den första fallgropen blev begreppet handikappmedvetenhet. Vi trodde att detta var ett 
väletablerat begrepp som fanns beskrivet i litteraturen med tanke på att det används så flitigt i 
bland annat skolans värld. Så var inte fallet. Vi fick leta i bibliotek efter snarlika begrepp i 
stället, eftersom litteratur om handikappmedvetenhet i hög grad lyste med sin frånvaro. 
Dessutom upptäckte vi ganska snabbt att begreppet är ganska problematiskt med tanke på det 
relativa handikappbegreppet. Man skulle snarare tala om funktionshindersmedvetenhet, men 
det ordet är inte helt lätt att leva med med tanke på antalet bokstäver. En tredje svårighet är 
vems tolkning som gäller beträffande begreppet handikappmedvetenhet. Är det den 
funktionshindrades tolkning, föräldrars och anhörigas tolkning, skolans tolkning eller är det 
specialisternas tolkning som gäller? Begreppet kan onekligen fyllas med olika innehåll 
beroende på vem det är som står för tolkningen. I arbetets inledningsskede trodde vi att ordet 
handikappmedvetenhet var ett vedertaget begrepp vars innehåll stod klart för alla inblandade, 
för oss en enkel söndagspromenad, för att fortsätta travestera på vår vandring. Vi trodde 
dessutom att begreppet var lika angeläget för alla som på något sätt påverkas av det. Det är 
det möjligt att det är, det är i så fall bara våra benämningar om begreppet som skiljer sig åt. Vi 
tänker inte minst på de ungdomar som Gustavsson (1998) följt i sin studie. Ytterligare en 
fråga som dyker upp i detta sammanhang är vem av dessa intressenter som har 
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tolkningsföreträde. Vanligtvis är det specialisterna, men vi anser att i detta fall så måste det 
vara de funktionshindrades tolkning som har företräde.  
 
Väl framme vid den första fallgropen handikappmedvetenhet insåg vi inte hur djup den var. 
Det är kanske anledningen till att vi oförtrutet fortsatte på vår inslagna stig. Vi hade nämligen 
i ett tidigt skede bestämt oss för att rikta studien mot ungdomar på gymnasiesärskolan för att 
om möjligt utröna om vi kunde se någon skillnad i handikappmedvetenhet mellan de 
ungdomar som gått i integrerad skolform och de som gått i särskoleklass. Vi trodde att det 
skulle vara en skillnad i handikappmedvetenhet eftersom resultaten från vår tidigare studie 
tydde på att föräldrar som valde särskoleklass i allmänhet var mer öppna att prata om 
funktionshindret med sina barn och att de hade en önskan att personalen på grundsärskolan 
också skulle arbeta för en ökad handikappmedvetenhet. Dess motsats gällde då för de barn 
som gått i integrerad skolform. Det var förmodligen när vi granskat fallgropen 
handikappmedvetenhets djup som vårt syfte började vika av mot en dimmigare horisont. Vi 
övergav tanken på en enkätundersökning av eleverna på gymnasiesärskolan och en 
intervjuundersökning av deras lärare. Den senare undersökningens syfte var för att urskilja om 
lärarna kunde uppleva någon skillnad i ungdomarnas handikappmedvetenhet. I stället valde vi 
att rikta intervjuundersökningen mot sex ungdomar. Enkätundersökningen fick dock kvarstå 
eftersom vi bland annat kände oss skyldiga gymnasiesärskolans lärare att genomföra den.  
 

5.2 Strävan mot en positiv handikappmedvetenhet 
 
Det är inte lätt att bedöma om en person har positiv handikappmedvetenhet. Enligt Bakk och 
Sommarström (2004) är ett kriterium att man är någotsånär medveten om vad man kan, både 
starka och svaga sidor. Ett annat kriterium är att den funktionshindrade personen vågar be om 
hjälp vid behov, samt kan ta emot hjälpen med självkänslan i behåll. Vi håller med författarna 
om att dessa två kriterier är viktiga, och att de kan sägas vara ett uttryck för positiv 
handikappmedvetenhet. Bakk och Sommarström påtalar risken med att hamna i ”dåligt 
sällskap” i jakten efter ”normalitet” och kamrater utanför särskolan. Redan innan vi påbörjade 
studien diskuterade vi vår gemensamma oro över att våra elever skulle bli lurade och 
utnyttjade i samhället på grund av att de inte är medvetna om sina tillkortakommanden. Då 
kom tanken på att införa någon form av samtal om handikappmedvetenhet med eleverna, 
vilket också står i särskolans kursplan (Skolverket, 2005, s. 38). I särskoleklassen har inga 
problem uppstått så här långt. Barnen deltar i diskussionen på ett naturligt sätt, och 
föräldrarna har inte haft synpunkter på arbetet. I den integrerade gruppen har arbetet varit 
betydligt tyngre. Inte någon elev som är inskriven i särskolan vet om att han eller hon har en 
lindrig utvecklingsstörning. Saken har diskuterats med en förälder, och denna menade att 
barnets utredning på inget vis visade att barnet skulle ha detta funktionshinder. Därför har 
arbetet med handikappmedvetenhet i den integrerade gruppen hållits på en mycket generell 
och vag nivå. Detta stärker vår teori om att föräldrar som väljer särskoleklass i högre grad har 
accepterat sitt barns funktionshinder, medan föräldrar till barn i integrerade grupper i större 
grad förnekar sitt barns svårigheter. 
 
Vår förhoppning är ändå att studiens resultat ska leda till en djupare insikt i och förståelse för 
denna mångfacetterade problematik som arbetet mot en positiv handikappmedvetenhet visat 
sig vara. För det första är det viktigt att klargöra vilken yrkeskategori som har ansvar för att 
på ett tydligt sätt diskutera ”diagnosen” med barnet/ungdomen, föräldrarna och skolans 
personal. Detta är en början på en process, i de allra flesta fall en sorgeprocess, som behöver 
bearbetas under lång tid och under många möten. Under dessa möten med framför allt 
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föräldrarna ska berörd personal även lyfta fram de rättigheter som följer med funktionshindret 
utvecklingsstörning samt vilka problem som kan uppkomma under skoltiden. Föräldragrupper 
skulle kunna vara ett forum där praktiska problem men också glädjeämnen kan tas upp. En 
tydlighet från psykologer och särskolans ledning gentemot föräldrar och barn/ungdomar borde 
leda till ett öppnare klimat för lärare och specialpedagoger, både de som arbetar i integrerade 
grupper och i särskoleklasser, vilket är en nödvändighet för att pedagogen ska kunna bedriva 
ett arbete mot en positiv handikappmedvetenhet och därmed kunna stärka barnets självkänsla.  
 

5.3 Alternativ identitetsnorm 
 
Gustavsson (1998) lyfter fram den alternativa identitetsnorm han tyckte sig finna i Svens och 
Berits familj. Han menar att ungdomarna inte verkade förneka eller dölja att de hade svårt 
med vissa saker, men att de inte kallade sina svårigheter för utvecklingsstörning. Gustavsson 
menar då att ett undvikande av vardagsbeteckningar som dum i huvudet eller utvecklingsstörd 
inte behöver betraktas som ett förnekande, utan snarare som ett uttryck för ett eget perspektiv. 
Även vi såg tendenser mot ett alternativt betraktelsesätt. Iris och Stefans berättelser kan tolkas 
som ett uttryck för ett eget perspektiv. Även om Ingo i intervjun gav uttryck för att han hade 
en utvecklingsstörning, tror vi inte att han använder detta begrepp i vardagslivet. Detta 
innebär att hälften av deltagarna på ett eller annat sätt kan förknippas med den alternativa 
identitetsnormen. Vi menar att denna norm kan ses som ett motstånd mot de 
kategoriseringsbegrepp samhället står för, vilket egentligen är ganska sunt med tanke på 
funktionshindrets låga status. Till stor del tycker vi att den alternativa identitetsnormen hänger 
ihop med positiv handikappmedvetenhet. Det viktigaste är inte vad personerna med lindrig 
utvecklingsstörning kallar sina svårigheter, utan att de är medvetna om sina svaga och starka 
sidor samt kan be om hjälp med en god självkänsla i behåll.  
 

5.4 Handikapp med låg social status 
 
–”Man inte behöver vara dum för att man går i särskolan”, menade Ingo. Det belyser en del av 
problematiken med att ha en lindrig utvecklingsstörning. Många av dessa unga känner en stor 
besvikelse över att deras liv skiljer sig från jämnårigas, och de är många gånger mycket väl 
medvetna om skillnaderna. De har inte alls samma valmöjligheter när de ska börja på 
gymnasiet, och en framtid med meningsfullt arbete är inte alls en självklarhet för dem. Ett 
arbete på en dagcentral eller en förtidspensionering är säkert inget som de varken önskar eller 
drömmer om. Då kan verkligheten framstå som orättvis och grym.  
 
Under intervjuerna framkom att ett par av ungdomarna upplevde framför allt namnet särskola 
som stigmatiserande. Angelöw och Jonsson (1990) lyfter fram risken att den stigmatiserade 
själv bidrar till sin egen utstötning, eftersom han eller hon införlivat samhällets sociala normer 
och förväntningar. Vi upplevde att fem av de sex ungdomarna var medvetna om sin lägre 
sociala status, men vi kunde inte se några tecken på att de bidrog till sin egen utstötning. 
Tvärtom upplevde vi snarare att de kämpade emot utstötning och för att bli delaktiga i 
samhället.  
 
För många personer är funktionshindret utvecklingsstörning aldrig så handikappande som 
under skoltiden, då större krav på teoretiskt tänkande ställs, vilket innebär att skolan fungerar 
som ett negativt diagnostiskt system för denna grupp (Asmervik, 2001). Brockstedt (2004) är 
inne på samma linje och konstaterar att det finns många personer som under sin skoltid behövt 
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och fått undervisning i särskolan, men som sedan i vuxen ålder knappast ses som vuxna med 
utvecklingsstörning. Emanuelsson (2001) ser inte i första hand förhållandet att människor är 
olika som orsaken till problem, utan i de sätt som olikheterna värderas i vårt samhälle. Det 
finns värderingar som leder till utpekande av avvikande, och som riskerar att leda till 
utstötning av dessa personer som anses mindre värda. I denna fråga intar vi samma ståndpunkt 
som Emanuelsson. I dagens samhälle värdesätts inte de förmågor som personer med lindrig 
utvecklingsstörning har och det de kan bidra med. Deras chanser att lyckas i samhället som 
vuxna blir mindre och mindre ju högre arbetstempot blir. Tyvärr ser vi tendenser mot att det 
inte ”bara” är i skolan som funktionshindret blir uppenbart och handikappande, utan även när 
personer med utvecklingsstörning når vuxen ålder får de problem. Många enkla arbeten 
försvinner utomlands, och kraven på en gymnasie- och högskoleutbildning krävs för allt fler 
arbeten. 
 
Gustavsson (1998) anser att olika funktionshinder har olika status, och hänvisar till en 
undersökning, som visar att personer med utvecklingsstörning och hjärnskada står längst ner 
”på skalan”. Olsson (2000) lyfter fram rädslan för att bli betraktad som dum, en rädsla som 
många personer med kroppsliga skador har. ”Jag skräms när människor tror att jag är dum i 
huvudet för att mina ben inte lyder mig” (a a, s. 30). Detta tankesätt har vi stött på vid ett 
flertal tillfällen under det senaste året i samband med att vi går en kurs där diagnosen dyslexi 
ofta diskuterats. Många gånger har rädslan för att ses som ”dum i huvudet” påtalats av de 
personer som fått diagnosen dyslexi. Vi tolkar detta som att i stort sett vilken sjukdom eller 
avvikelse som helst är att föredra framför att vara ”dum i huvudet”, vilket måste vara en 
annan beteckning på funktionshindret utvecklingsstörning. Därmed kan vi konstatera att 
utvecklingsstörning värderas mycket lågt i samhället. Under ytan frodas likartade fördomar 
som alltid funnits. 
 

5.5 Negativ handikappmedvetenhet 
 
Negativ handikappmedvetenhet kan bland annat visa sig genom att personen med 
funktionshindret döljer och förnekar detsamma, samt tar avstånd från andra personer med 
liknande funktionshinder. Bakk och Sommarström (2004) lyfter fram risken för att personer 
med lindrig utvecklingsstörning utvecklar negativ handikappmedvetenhet eftersom de ofta 
kan jämföra sig med jämnåriga och därmed också se bristerna i sin egen förmåga. Vi är 
egentligen inte förvånade över att personer med utvecklingsstörning förnekar sitt handikapp, 
med tanke på den låga sociala status detta medför. Så länge utvecklingsstörning ses på detta 
sätt får vi räkna med att personer använder denna strategi för att överleva. I bearbetningen av 
intervjuerna såg vi inga direkta tecken på att ungdomarna tog avstånd från kamraterna på 
gymnasiesärskolan. Tvärtom, var alla sex noga med att poängtera att de trivdes med 
kamraterna och hade sina vänner där. Däremot förnekade två av deltagarna att de skulle ha 
någon form av svårigheter eller funktionshinder. Anledningen till att vi var öppna för en 
alternativ tolkning, var vår förförståelse. Ingrid är en person med stor integritet, och vi 
förmodar att det krävs ett långt förhållande mellan henne och intervjuaren för att hon ska våga 
anförtro sig åt henne. Likaså visar hennes handlingar, som vi fått kännedom om i samband 
med intervjuerna, att hon inte alls döljer det faktum att hon går på en gymnasiesärskola. I 
Svens fall tror vi att det är graden av utvecklingsstörning som gör att han inte förstår vidden 
av sitt funktionshinder, och att det är anledningen till hans förnekande. 
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5.6 Inlärd hjälplöshet 
 
Bakk och Sommarström (2004) anser att självkänslan hos de personer som ger uttryck för 
inlärd hjälplöshet präglas av ängslan över funktionshindret och ett förnekande av andra 
personliga egenskaper. Vi anser att begreppet inlärd hjälplöshet är viktigt att diskutera för 
pedagoger och resurspersoner, eftersom dessa två yrkeskategorier, i all sin välmening, kan 
medverka till att barnet utvecklar en hjälplöshet. De vuxna vill inte att barnet ska misslyckas, 
och tar därför över barnets uppgifter vilket kan leda till att barnet blir allt mer passivt och 
förlorar tilltro till sin egen förmåga. Vi funderar på om de vuxnas beteende, framför allt 
resurspersonernas, många gånger är ett utslag av tidsbrist. Assistenten knyter barnets skor för 
att barnet ska hinna ut på rast, i stället för att se knytandet som ett viktigt lärotillfälle och sluta 
lektionen tidigare för att tid ska ges till detta. Detta är ett exempel bland många som kan 
uppstå under en skoldag. En annan orsak till att vuxna tar över kan bero på en önskan att inte 
utsätta barnet för omgivningens kritiska blickar. Det handlar om att barnet inte ska skämma ut 
sig när det är tillsammans med jämnåriga. Detta är mer vanligt i integrerade miljöer, menar vi. 
Ett exempel på detta är när resurspersoner tar mat till barnet i matsalen för att undvika darr 
och spill. Tanken bakom är god, men kan leda till att barnet utvecklar en passivitet och ett allt 
större beroendeförhållande till de vuxna i omgivningen.  
 

5.7 Metoddiskussion 
 
Rossman och Rallis (2003) betonar att undersökaren påverkar hela studien, från de första 
tankarna på vad studien ska belysa till det färdiga resultatet. Givetvis har också våra 
specialpedagogiska studier påverkat oss. Framför allt har vi blivit plågsamt medvetna om hur 
samhälleliga värderingar styr vårt tänkande och våra åsikter. Vår bakgrund som lärare inom 
särskolans verksamhet påverkar givetvis både hur vi ser på ungdomarna och hur vi tolkar 
deras svar. Vår erfarenhet med ungdomar som många gånger har svårt att uttrycka sig gör att 
vi kanske tolkar in mer än vad som de egentligen uttrycker. Likaså visade det sig vid 
intervjutillfällena att flera av de sex ungdomarna inte var helt okända för oss, även om 
intervjuaren inte hade haft en lärar-elev-relation med någon av dem. Vid arbetet med 
resultatsammanställningen märkte vi många gånger hur denna förförståelse påverkade vår 
tolkning, och vi fick många gånger aktivt tänka efter vad det egentligen var som vi skulle 
tolka, intervjusvaren eller vår förförståelse.  
 
Denscombe (2000) beskriver intervjuareffekten, det vill säga att människors svar varierar 
beroende på hur de uppfattar intervjuaren. Intervjuareffekten påverkar hur mycket  
 

…information människor är villiga att ge och hur ärliga de är i sin information. Data påverkas med andra 
ord av forskarens personliga identitet (a a, s. 138). 

 
Kvale (1997) lyfter fram vikten av att vara medveten om att allt mellanmänskligt samspel har 
ett inflytande på resultaten och därför måste uppmärksammas. Båda dessa faktorer var vi väl 
medvetna om när intervjuundersökningen tog sin början. Därför ansåg vi att det bästa vore att 
intervjuerna skulle genomföras av en av oss, och att det skulle vara samma person under alla 
intervjuerna. Den effekt som intervjuaren hade på deltagarna, skulle då förhoppningsvis bli 
densamma för alla.  
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De sex ungdomarna i intervjuundersökningen valdes ut av specialpedagogen på skolan. Vi 
hade bestämt oss för att inte själva genomföra urvalet, utan att endast be specialpedagogen 
beakta att hälften skulle komma från särskoleklass och hälften från integrerad skolform. Vi 
önskade också att könsfördelningen skulle vara så jämn som möjligt. Detta kändes som ett bra 
urvalssätt med tanke på att specialpedagogen då kunde välja bort ungdomar som skulle kunna 
bli illa berörda av våra frågor. Det är möjligt att specialpedagogens val har gjort att 
undersökningen haltar åt det ena eller andra hållet. Vi upplever dock inte detta, eftersom vi i 
svaren ser en stor spridning. Tidsramarna gjorde att intervjuundersökningen bestod av endast 
sex respondenter. Vi tror att vi hade kunnat dra fler slutsatser om antalet deltagare varit större.  
 
Enkäten är konstruerad med Umesols Självskattningstest som grund. Eftersom frågorna skulle 
vara högst personliga och gälla ett ämne som vi inte var säkra på att de deltagande 
ungdomarna ville besvara, var de mycket svåra att formulera. De skulle vara lättförståeliga 
samtidigt som de inte skulle vara stötande, vilket innebar att vi inte vågade ställa direkta 
frågor utan fick förlita oss på indirekta. Vi är därför inte säkra på att de har mätt det som vi 
var intresserade av, nämligen ungdomarnas handikappmedvetenhet. Enligt den hermeneutiska 
metodologin är det viktigt med ett gemensamt språk, eftersom tolkningsprocessen kan 
hämmas om det föreligger stora skillnader i de betydelser man läser in i orden (Andersen 
(1994). Vi hade, vid sammanställningen av resultatet, vissa funderingar över om de 
deltagande ungdomarna tolkade in samma betydelse i frågorna som vi avsett. Även Andersen 
(1994) menar att det är nödvändigt att nå fram till en gemensam uppfattning av de begrepp 
som används om man vill få fram en rättvisande tolkning. Vi menar att detta kräver att man 
lever sig in i deltagarnas upplevelsevärld på ett helt annat sätt samt lär känna deltagarna 
betydligt djupare än vad vi hade möjlighet till under denna studie. Svårigheten att veta om vi 
lade samma betydelse i viktiga begrepp blev tydligast när enkätstudien tolkades. Detta beror 
på att intervjuaren hade möjlighet att ställa följdfrågor vid intervjuundersökningen. I 
efterhand inser vi att vi skulle ha genomför en pilotstudie på enkäten, vilket skulle ha fått oss 
att omformulera vissa svarsalternativ. En del av frågorna var svåra att förstå med ”ja-” och 
”nej-”alternativ.  
 
Vid intervjutillfällena satt intervjuaren och respektive ungdom i ett genomgångsrum. Då 
kände inte intervjuaren att hon eller deltagarna stördes i någon större omfattning, men det kan 
givetvis inte uteslutas. I efterhand, när vi lyssnade på inspelningarna, reflekterade intervjuaren 
över om hon omedvetet väntat med att ställa frågor tills hon och den intervjuade var ensamma 
och ostörda igen. Likaså kan någon deltagare ha blivit störd i sitt svar, och kanske hållit inne 
med någon information som hade varit av betydelse för undersökningen. 
Enkätundersökningen genomfördes av personalen på gymnasiesärskolan. Vi får förutsätta att 
de följde våra instruktioner vid genomförandet. Eftersom varje lärare själv valde ett tillfälle 
som passade klassen, gjordes inte alla enkäterna vid samma tillfälle, utan under en 
tvåveckorsperion. Detta kan också ha påverkat resultatet. Lärarna kan ha pratat sinsemellan 
och gett varandra tips på hur enkäten skulle presenteras för att undvika misstolkningar. Detta 
är i så fall till godo för undersökningen. Eleverna kan också ha diskuterat enkäten, och haft 
synpunkter på densamma. Dessa diskussioner kan då ha påverkat en del elever negativt.  
 

5.8 Förslag till framtida forskning 
 
Inledningsvis skulle vi själva vilja göra om denna studie i en större omfattning. Då skulle den 
intervju- och enkätundersökning vi gjort ses som en pilotstudie, och ett avstamp för att bättre 
kunna formulera adekvata frågor. Undersökningen skulle då göras dels på en större grupp 
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elever, dels på elever på olika gymnasiesärskolor i hela landet. Detta skulle kunna ge 
föräldrar, skolpersonal och personal inom handikappomsorgen en större insikt i hur personer 
med lindrig utvecklingsstörning ser på sig själva och sin del i samhället. Målet med denna 
ökade insikt vore både att föräldrar och berörda personalgrupper ska kunna stötta och hjälpa 
barn och ungdomar med lindrig utvecklingsstörning till en positiv självbild och 
handikappmedvetenhet. I förlängningen anser vi att denna grupps intressen måste lyftas 
högre, bland annat med tanke på att det blir allt svårare att komma in på arbetsmarknaden. 
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6. Sammanfattning 
 
Denna studie handlar om handikappmedvetenhet, men ju mer vi har satt oss in i ämnet, desto 
mer problematiskt ter det sig i våra ögon. Kan man för det första tala om 
handikappmedvetenhet om man samtidigt håller det relativa handikappbegreppet för riktigt? 
Detta har medfört att studien mer och mer dragit mot att handla om vilken självbild de 
ungdomar som deltar har, dels i förhållande till sitt funktionshinder, dels till det faktum att de 
går på en gymnasiesärskola. Detta är en viktig fråga för alla pedagoger som träffar barn och 
unga med lindrig utvecklingsstörning, eftersom det är denna yrkesgrupp som möter barnen 
och ungdomarna under den tid i livet då deras funktionshinder kanske hindrar dem som mest. 
För att kunna hjälpa barnen och ungdomarna genom skolsystemet med en positiv självbild i 
behåll, men också för att kunna påverka skolan som miljö, måste vi försöka uppleva och 
förstå hur de upplever sin verklighet.   
 
De personer som vi intresserar oss för i denna studie, unga med lindrig utvecklingsstörning, 
lever i gränslandet mellan grundskola och särskola. De har definierats som personer med 
utvecklingsstörning av samhället, som idag använder sig av tre definitioner, den 
administrativa, den psykologiska och den sociala. Enligt den administrativa definitionen har 
en person en utvecklingsstörning om vederbörande registrerats av samhället som 
utvecklingsstörd, till exempel om personen får sjukbidrag från försäkringskassan på grund av 
bristen i begåvningen. Den administrativa definitionen är en sammanvägning av dels den 
psykologiska, vilken använder intelligenstest för att avgöra om ett begåvningsmässigt 
funktionshinder föreligger eller ej, dels av den sociala, vilken betraktar en person som 
utvecklingsstörd om han eller hon inte klarar de krav som samhället ställer beroende på brister 
i begåvningen. Intelligenstesten utgår från den så kallade normalfördelningskurvan och 
definierar personer enligt följande:  
 

• lindrig utvecklingsstörning (IK från 50-55 till omkring 70), 
• måttlig utvecklingsstörning (IK från 35-40 till omkring 50-55), 
• grav utvecklingsstörning (IK under 35-40). 

 
Enligt flera författare som presenteras i studien, bland andra Tideman (2000), finns det ingen 
klar och tydlig gräns för begreppet utvecklingsstörning, utan det är en fråga om bedömning, 
där en persons begåvningsmässiga förutsättningar relateras till det omgivande samhällets 
krav. Inskrivning i särskolan är också en fråga om bedömning, eftersom gränsdragningen 
även i detta fall kan anses vara godtycklig. Detta beror bland annat på att gränsen idag mellan 
vad som anses vara svag begåvning och lindrig utvecklingsstörning inte är klart fastslagen vid 
IK 70. Emanuelsson (2001) påtalar vikten av att vara medveten om hur vi registrerar, värderar 
och reagerar på normalt förekommande olikheter, som till exempel begåvning, oss människor 
emellan. Våra reaktioner kommer att bestämma vad som blir betraktat som önskvärt 
respektive oönskat, och kommer att utgöra motiv för integrering eller segregering. Gustavsson 
(2001) poängterar också att det sätt på vilket vi uppfattar vår vardagsverklighet, oss själva och 
andra i hög grad är sociala konstruktioner som, genom att vara förankrade hos andra, 
uppfattas av oss som objektiva och sanna.  
 
Rabe (2001) menar att olika grupper med funktionshinder har olika social status, och jämför 
rörelsehinder med utvecklingsstörning. Gustafson och Uddenberg (1985) belyser också det 
faktum att just utvecklingsstörning av många anses som ”mindre fint” än till exempel att vara 
blind eller döv. De anser att det finns en hierarki mellan olika funktionshinder, och att 
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samhälleliga värderingar spelar stor roll i skapandet av denna hierarki. I dagens samhälle 
värderas intellektuell kompetens högt, vilket innebär att utvecklingsstörning inte får hög 
status. 
 
Goffmans teori om stigmatisering (2003) går ut på att personer, som inte lever upp till de 
normer som satts av samhället, stämplas som avvikande eftersom de har ett drag eller en 
egenskap som inte kan undgå negativ uppmärksamhet. Deras roller i samhället kännetecknas 
av låg social status och distans till ”de normala”. Utvecklingsstörning är enligt Edgerton 
(Gustavsson 1998) inte vilket stigma som helst, utan det som är det mest förödande av alla 
eftersom det ligger närmast det vi kallar själen. Angelöw och Jonsson (1990) ser en klar risk 
att den stigmatiserade själv, till exempel personen med utvecklingsstörning, bidrar till sin 
egen utstötning eftersom han eller hon införlivat samhällets sociala normer och förväntningar 
som sina egna. Emanuelsson (2001) ser inte i första hand förhållandet att människor är olika 
som orsaken till problem, utan i de sätt som olikheterna värderas i vårt samhälle. Det finns 
värderingar som leder till utpekande av avvikande, och som riskerar att leda till utstötning av 
dessa personer som anses mindre värda. 
 
Studiens syfte är att ge läsaren en djupare insikt i hur ungdomar med lindrig 
utvecklingsstörning ser på sig själva och sitt funktionshinder, samt vad de anser vara orsaken 
till att de går på gymnasiesärskolan. Vi hoppades att syftet skulle leda oss fram till en 
förståelse av deltagarnas handikappmedvetenhet. För att nå dit använde vi oss av både 
intervjuer och enkäter. Intervjuundersökningen, som studien i huvudsak vilar på, är induktiv 
och förståelsegrundande, och genomfördes med sex ungdomar på en gymnasiesärskola. 
Enkäten konstruerades med Umesols Självskattningstest som grund, med fasta frågor. 
Enkätens frågeformulär är inriktat på det som Denscombe kallar för ”komplicerade saker, där 
en direkt fråga skulle vara olämplig” (a a, s. 119), och vi använde oss därför av indirekta 
frågor för att försöka nå fram till en förståelse av deltagarnas handikappmedvetenhet.  
 
De slutsatser vi drog av enkätstudien är att ungdomar som gått i särskoleklass har lite högre 
grad av handikappmedvetenhet jämfört med dem som gått i integrerad skolform. Vi tror att 
detta bland annat kan förklaras med att deras föräldrar i högre grad har accepterat barnets 
funktionshinder och att det därmed är ett öppnare klimat för dessa frågor, både i hemmet och i 
skolan. Intervjustudien visade på en variation från ett förnekande av sitt funktionshinder, det 
som i studien kallas för negativ handikappmedvetenhet, till ett accepterande av sina 
svårigheter. En del av ungdomarna kunde koppla sina svårigheter till sitt funktionshinder. 
Andra talade om vardagsproblem utan att för den skull benämna dem utvecklingsstörning.  
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Bilaga I 
 
 
 
Redovisning av sökvägar 
 
Startpunkten för sökandet av litteratur började redan när vi arbetade med vår B-uppsats. Då 
noterade vi de böcker som även behandlade ämnet ”handikappmedvetenhet” och noterade 
dessa. Nästa steg var ett besök på ett sommartomt bibliotek. Vi har på egen hand sökt 
litteratur på gymnasie- , stads- och högskolebibliotek. En bibliotekarie på stadsbiblioteket har 
också hjälp oss att söka med hjälp av olika sökvägar. Den sökväg som vi använt oss av var 
LIBRIS. Tyvärr har vi fått få träffar när vi sökt på LIBRIS. Vi har valt olika nyckelord som 
till exempel ”handikappmedvetenhet”, ”medvetande om handikapp”, ”handikappinsikt”, 
”självbild/utvecklingsstörning” och ”självbild/handikapp”, men fått ytterst få träffar.  
 
En källa till ny litteratur har andra författares litteraturlistor varit. Tack vare dessa listor har vi 
fått tips och idéer till böcker i ämnet. Vi kan dock konstatera att det skrivits ganska få böcker 
om handikappmedvetenhet och utvecklingsstörning.  
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Bilaga II 
 
Intervjufrågor 
 

1. Trivs du här på skolan? 
 
2. Vad är det bästa med att gå på den här skolan? 

 
3. Vad är det sämsta eller vad skulle du vilja förändra här? 
 
4. Har du funderat på varför du går på gymnasiesärskolan? 

 
5. Upplever du att du har svårt för något? 

 
6. Vad är ett funktionshinder? 

 
7. Är det någon här på skolan som har något funktionshinder? 

(Ex. rullstolsburen, hörselskadad, synskadad, utvecklingsstörd.) 
 

8. Upplever du att du har ett funktionshinder? 
Om ja – i vilka situationer? 
 

9. Hur gör du i en situation där du upplever svårigheter? 
(Ex. undviker, ber om hjälp – förklaring, skaffar förförståelse, tar hjälp av någon 
annan.) 

 
10. Vilket yrke skulle du vilja ha i framtiden? 
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Bilaga III 
 

 

Enkätfrågor             

               

  Pojke   Flicka            
               

På högstadiet gick jag i särskoleklass          
               

i en liten grupp/ högstadieskola            

               

1. Jag tycker att lärarna borde hjälpa mig mer i skolan. Ja Ja Nej 

             

2. Jag har bra lärare.             Ja Ja Nej 

             

3. Det var svårt att välja program inför gymnasiet.   Ja Ja Nej 

             

4. Jag har många kompisar som inte går på min skola. Ja Ja Nej 

             

5. Lärarna behandlar mig som en ung vuxen.     Ja Ja Nej 

             

6. Vi får alldeles för lätta uppgifter i skolan.     Ja Ja Nej 

             

7. Jag trivs i skollokalerna.           Ja Ja Nej 

             

8.  Jag vet varför jag går på gymnasiesärskolan.     Ja Ja Nej 

             

9.  Jag vågar prata inför klassen på lektionerna.     Ja Ja Nej 
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10.  Jag tycker om att svara på lärarens frågor på lektionerna. Ja Ja Nej 

             

11. Jag har mycket att göra på min fritid.       Ja Ja Nej 

12.  Jag önskar att jag hade lättare för att lära.     Ja Ja Nej 

             

13. 
Det programmet jag ville gå på gymnasiet kunde jag inte 
välja. Ja Ja Nej 

             

14. Det finns andra på min skola som har ett           

  funktionshinder (=handikapp).         Ja Ja Nej 

             

15. Jag tycker att det är lätt att läsa.         Ja Ja Nej 

             

16. På min skola finns elever som har utvecklingsstörning. Ja Ja Nej 

             

17. Jag blir ovän med andra i skolan.         Ja Ja Nej 

             

18. 
 Jag skriver 
fint.               Ja Ja Nej 

             

19.  Jag är bra på att rita.             Ja Ja Nej 

             

20. Jag vet vad jag vill bli när jag blir vuxen.     Ja Ja Nej 

             

21. Jag tycker att det är svårt att stava rätt.       Ja Ja Nej 

             

22. Jag har svårt att komma ihåg det jag lär mig i skolan. Ja Ja Nej 
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23. Jag har lätt för att lära.           Ja Ja Nej 

             

24. Lärarna förstår inte hur mycket jag egentligen kan.   Ja Ja Nej 

             

25. Jag har ett funktionshinder (=handikapp).     Ja Ja Nej 

             

26.  Det känns oroligt när jag tänker på framtiden.   Ja Ja Nej 

             

27. Lärarna tycker att jag klarar mig bra i skolan.     Ja Ja Nej 

             

28. Jag skulle vilja se annorlunda ut.         Ja Ja Nej 

             

29. Jag vet många saker som jag är bra på.       Ja Ja Nej 

             

30. Jag skulle vilja gå på en annan skola.       Ja Ja Nej 

             

31. Mina föräldrar tycker att jag är bra som jag är.   Ja Ja Nej 

             

32. Jag vet om saker som jag har svårt för.       Ja Ja Nej 

             

33. Jag blir retad i skolan.           Ja Ja Nej 

             

34. Jag vågar be om hjälp när jag behöver det.     Ja Ja Nej 

             

35. Jag är ensam på många raster.         Ja Ja Nej 
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36. Jag skulle inte vilja ändra på någonting på mig själv. Ja Ja Nej 
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Bilaga IV 
 

Instruktioner till lärarna 
 
 
Svarsalternativen består av starkt ja, svagt ja, svagt nej och starkt nej. Det innebär att det 
starka ja:et kryssas för när eleven verkligen håller med om påståendet, medan det svaga 
kryssas för när eleven inte lika mycket håller med om påståendet. Det är viktigt att du som 
läraren förklarar detta för dina elever innan de fyller i enkäten. 
 
De elever som behöver hjälp med att läsa påståendena får hjälp av en vuxen. 
 
Enkäten är anonym, vilket innebär att läraren lägger alla färdigskrivna enkäter i ett kuvert som 
försluts innan eleverna lämnar klassrummet. Detta för att eleverna verkligen ska känna att 
varken lärarna på gymnasiesärskolan eller vi kan identifiera dem. Det enda vi vill veta om 
eleverna är kön och tidigare skolform under högstadietiden. Vi vill veta om eleven gick i 
särskoleklass på t ex XX-skolan eller om eleven gick i så kallad ”liten grupp” på en 
högstadieskola.  
 
I studien kommer resultaten att redovisas anonymt. Vi kommer inte att berätta vilken skola 
eleverna går i nu eller i vilken kommun undersökningen är gjord. Det kommer endast att stå 
att undersökningen är gjord i en kommun i södra Sverige. Elevernas svar kommer inte heller 
att redovisas enskilt. Detta är också viktigt att du som lärare berättar innan de fyller i enkäten. 
 
En del frågor berör hur eleven uppfattar sig själv i förhållande till er lärare på 
gymnasiesärskolan. Vi är inte intresserade av vad eleverna tycker om er och er undervisning, 
utan vill med dessa frågor se om de förstår sina egna begränsningar, det vi kan kalla 
handikappmedvetenhet. 
 
Skulle någon av eleverna vilja lägga till något eller kommentera kan de göra detta på baksidan 
av enkäten. 
 
Ett stort tack för hjälpen! 
 
Med vänlig hälsning 
Anna & Malin 
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