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”När jag ska förklara för någon varför jag går i särskolan så säger jag: 

jag behöver lite mer hjälp. Dom behöver inte veta min diagnos.  

Varför ska jag låta folk döma mig? Jag är X,  

och jag är inget jävla papper med en jävla stämpel på.  

Jag är en människa med kött, blod och en jädrans massa känslor.  

Kittlar du mig så skrattar jag. Slår du mig, så gråter jag.” 

 
(Citat från en av studiens fokusgrupper) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
 

Efter veckor av hårt arbete, skratt och tårar är vi stolta över att kunna presentera vårt exa-

mensarbete. Tanken kring att skriva om upplevelser av termen särskola väcktes under Marias 

verksamhetsförlagda utbildning då hon mötte flera ungdomar som bar på reflektioner kring 

termen. Då vi gemensamt gjorde en gedigen litteraturgenomgång upptäckte vi en kunskaps-

lucka som vi såg behovet av att försöka fylla.  

 

Under resans gång har vi flera gånger reflekterat över hur glada vi är över att vi just valde 

detta ämne, eftersom det har varit mer än bara ett examensarbete för oss. Det har varit me-

ningsfullt. Vi känner oss ödmjuka över att vi har fått ta del av flera ungdomars berättelser, 

som var och en har berört oss på olika sätt. Vi vill rikta ett stort TACK till de ungdomar som 

varit med i våra fokusgrupper och som öppet delat med sig av sina upplevelser och erfaren-

heter. Utan Er hade detta inte varit möjligt! Stort tack också till de personer vi varit i kontakt 

med på vald gymnasiesärskola och valda Habiliteringscentrum. Ert stora engagemang har 

varit ovärderligt för att ro fokusgrupperna i land. 

 

Stort tack också till vår handledare Mats Granlund, professor i handikappvetenskap samt psy-

kologi, för stort engagemang och vägledning under processens gång.   

 

Till våra kära familjer. Ni har stöttat oss och trott på oss. Ni har stått ut med oss i både toppar 

och dalar av denna process. Tack!  

 

Vi vill också tacka varandra för ett gott samarbete och en vänskap som klarade sig igenom 

provet att skriva en c-uppsats. 

 

 

 

 

 

 

Jönköping 26 maj 2015 

 

Maria Segerholm 

Malin Stålklint



  

Sammanfattning 
 

Denna studie bygger på empiri från två genomförda fokusgrupper med syftet att undersöka 

hur elever med lindrig utvecklingsstörning på gymnasiesärskolan upplever termen särskola. 

Den teoretiska referensram som använts är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med sär-

skild fördjupning på teorier om kategorisering. Studiens resultat analyserades genom tematisk 

innehållsanalys och resultatet visade att samtliga elever som deltog i fokusgrupperna upplevde 

termen särskola negativ och att de önskade att termen togs bort. Termen särskola bidrog till 

tankar och känslor av att vara mindre värd och att vara avvikande. De nackdelar eleverna lyfte 

med termen och skolformen var att det bidrar till begränsningar, mobbing och stämpling. Ena 

fokusgruppen upplevde att skolformen som sådan är positiv, medan den andra fokusgruppen 

upplevde att den är negativ. I båda fokusgrupperna lyftes att vilken annan term som helst vore 

bättre än termen särskola, men att det inte borde finnas en särskilt term överhuvudtaget. I ena 

fokusgruppen lyftes oro kring att en förändrad term inte skulle göra någon skillnad. Studiens 

slutsatser är att terminologin och samhällets attityder bör förändras. Särskild vikt bör läggas 

vid att informera professionella, som har kontakt med elever på särskolan, om elevernas upp-

levelser av termen. Vidare bör termen särskola studeras ytterligare, särskilt ur ett elevperspek-

tiv. 

 

 

Nyckelord: gymnasiesärskolan, lindrig utvecklingsstörning, terminologi, kategorisering, soci-

al konstruktionism 

 



  

Summary 
 

Title: The term ”särskola” (special curriculum) – Experiences from a student perspective 

 

This study is based on empirical data from two completed focus groups that explore how stu-

dents with mild intellectual disabilities in special secondary schools perceive the term “sär-

skola”. A social constructionist perspective is used with particular specialization in theories of 

categorization. Study results were analyzed trough thematic content analysis and the result 

showed all participating students experienced disadvantages of the term “särskola”, which 

they wanted removed. The term contributed to thoughts and feelings of being inferior and 

deviant. The disadvantages students raised with the term were that it contributes to limits, 

bullying and stamping. One focus group felt that the school form as such is positive, while the 

other focus group felt that it is negative. Both groups highlighted that any other term than the 

existing would be better, but they preferred no special term at all. Concerns were raised that a 

changed terminology would not make any long-term difference. The study’s conclusions are 

that the terminology and society's attitudes should change. Particular attention should be paid 

to inform the professionals, who have contact with students in special curriculum, of students’ 

experiences of the term. Furthermore, the term should be studied further, particularly from a 

student perspective.  

 

 

Keywords: special curriculum, mild intellectual disability, terminology, categorization, social 

constructionism 
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1. Inledning 
 

”Nä man hör ju typ aldrig politiker prata om sär eller så, överhuvudtaget. Vi är liksom 

undanskuffade, vi finns liksom inte direkt.”  

 

”Vi är luft.” 

 

Sahlin (2002) menar att ett socialt problem uppstår när enskilda individer eller samhället upp-

lever något som ett problem. Citatet ovan är hämtat från en av fokusgrupperna i denna studie 

och belyser dels den ringa uppmärksamhet termen särskola fått inom den politiska arenan, 

dels att eleverna inte får komma till tals. Eftersom elever i särskolan inte själva har valt ter-

men särskola, riskerar de att fångas i en oönskad identitet (Olsson, 2010), en social kategori-

sering som för med sig konsekvenser för dem (Tideman, 2000). Ur ett internationellt perspek-

tiv lyfts Sverige som ett av världens ledande länder då det gäller god infrastruktur för funkt-

ionshindrade (EORG, 2001). Samtidigt pekar Förenta Nationernas (2014) och Handikappför-

bundets (2008) rapporter på att det finns bristande kunskap och forskning om funktionshinder 

i Sverige. Skolverkets rapport år 2009 visade att elever i särskolan i hög grad blir utsatta för 

kränkningar och trakasserier. Eleverna uttryckte att det finns mycket fördomar om särskolan 

och om vad den innebär, vilket gör att de ofta känner sig nedvärderade av människor både i 

och utanför verksamheten. Fåtal studier har hittats inom området. Redan år 1972 efterlyste 

Jones mer forskning kring hur barn och ungdomar upplever de termer som definierar dem. Av 

de studier som hittats har inte någon av dem lyft upplevelser av termen särskola som huvud-

saklig frågeställning, vilket denna studie har som avsikt att tillföra. Kunskapsläget pekar mot 

att termen särskola upplevs negativ, främst av elever i särskolan men även i samhället. Fors-

kare har ett särskilt ansvar att föra fram utsatta, diskriminerade och resurssvaga gruppers rös-

ter (Andersson & Swärd, 2008). Eftersom elever i särskolan lyfts som en utsatt och diskrimi-

nerad grupp (Skolverket, 2009) är det därför särskilt meningsfullt att belysa termen särskola 

ur ett elevperspektiv. Kunskapen studien bidrar med kan i bästa fall leda till förbättringar för 

eleverna i särskolan (Andersson & Swärd, 2008) och, om inte annat, bidra till att uppmärk-

samma och lyfta tystade röster.   

 

”Asså ibland känns det som att man kan stå och skrika på stan, men fortfarande är det 

ingen som hör.” 

 

”Det var så skönt för en gångs skull är det ingen stoppar en från att säga det man vill 

säga. Det var väldigt roligt och få göra det.” 

 

  



2 

 

2. Syfte 
 

Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen och fördjupa förståelsen kring hur elever på 

gymnasiesärskolan upplever termen särskola. 

2.1 Frågeställningar 

 Hur upplever elever med lindrig utvecklingsstörning på gymnasiesärskolan 

termen särskola? 

 

 Vilka fördelar respektive nackdelar upplever elever med lindrig utvecklings-

störning på gymnasiesärskolan att termen särskola har? 

 

 

3. Bakgrund 
 

I detta avsnitt definieras termen utvecklingsstörning. Därefter presenteras bakgrunden till 

särskolans framväxt. 

3.1 Utvecklingsstörning 

Definitionerna av en utvecklingsstörning är flertydiga (Granlund, 2004; Tideman, 2000). 

Dessa har gemensamt att de belyser svårigheter med inhämtande och bearbetning av informat-

ion, samt utvecklande och tillämpande av kunskap (Granlund, 2004). Tideman (2000) lyfter 

tre olika perspektiv på definitionen av utvecklingsstörning; ett psykologiskt, socialt och admi-

nistrativt perspektiv. Det psykologiska perspektivet utgår ifrån att individen har en nedsatt 

begåvnings- eller utvecklingsnivå. Intelligenstester som påvisar en intelligenskvot (IQ) under 

70 påvisar därmed en utvecklingsstörning. Den sociala förklaringen till en utvecklingsstör-

ning grundar sig i en socialkonstruktionistisk syn på svårigheter att fungera i vardagen. Kate-

gorisering, normalitet och avvikelse är därför centrala begrepp inom denna syn. Den admi-

nistrativa definitionen innebär slutligen en kombination av den psykologiska och sociala för-

klaringen. Myndigheterna avgör enligt denna definition vem som har en utvecklingsstörning. 

Då diagnosen utvecklingsstörning idag ges sker i regel en indelning i grav, måttlig eller lind-

rig utvecklingsstörning (Tideman, 2000). 

3.2 Särskolans framväxt och utveckling 

Det dröjde ända till år 1968 innan personer med utvecklingsstörning omfattades av den all-

männa skolplikten (Tideman, 2000). Termen särskola upprättades år 1954 under landstingets 

försorg. Diskussioner fördes kring huruvida landstinget som huvudman motverkade normali-

sering och integrering. Därför började särskolorna och grundskolorna alltmer dela lokaler och 

så småningom förflyttades lagstiftningen gällande särskolan in under skollagen (Tideman, 

2000). År 1991 skiftade huvudmannaskapet och kommunen blev huvudman för särskolan 

vilket betraktades som ett steg mot ”en skola för alla” (Molin, 2004). Tideman (1992) beskri-

ver kommunaliseringen som ett handikappideologiskt projekt eftersom barn och ungdomar 
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med utvecklingsstörning är kommuninvånare och därför bör få sin skolgång försedd därige-

nom precis som för andra, istället för att särskilja dem genom egen huvudman (Tideman, 

1992). I samband med skiftet av huvudman resonerade särskolekommitténs betänkande kring 

en avveckling av särskolan som egen skolform på grund av termens negativa laddning. Beslut 

togs att bevara skolformen på grund av oro för bristfälliga resurser vid ett avvecklande (Ti-

deman, 2000).   

  

För tillgång till särskolan i Sverige krävs det till skillnad från andra länder att en utvecklings-

störning är diagnostiserad. Internationellt används inte termen särskola utan istället motsva-

rande termer som är vidare, vilket då även inkluderar odiagnostiserade elever (Mineur, 2013). 

Idag omfattar termen särskola både den obligatoriska särskolan (7-16 år) och den frivilliga 

särskolan (16-21 år). Den obligatoriska särskolan består dels av grundsärskolans kursplan som 

följs av elever med lindrig utvecklingsstörning och dels träningsskolans kursplan som följs av 

elever som har måttlig eller grav utvecklingsstörning. Den frivilliga särskolan består av gym-

nasiesärskolan och särvux. Gymnasiesärskolan består av yrkesutbildning, verksamhetsträning 

och yrkesträning. Grundsärskolans kursplan är till för elever med en konstaterad utvecklings-

störning som inte når grundskolans mål. I särskolan följs en egen kursplan och egna mål och 

betygskriterier. Som elev på särskolan är det en rättighet att läsa utifrån dessa mål, dock kan 

undervisningsformerna variera. En möjlighet som är relativt vanlig är individuell integrering, 

det vill säga att elever läser efter särskolans kursplan fast i grundskoleklasser (Tideman, 

2000).   

 

Vid de tillfällen en förändring av termen särskola lyfts har det varit resultatlöst. Socialdemo-

kraten Lennart Axelsson (2007/08:605) skrev en fråga till dåvarande utbildningsministern. 

Axelsson skrev att en skolklass från gymnasiesärskolan uttryckt sitt missnöje med termen 

särskola vid ett besök i riksdagen. De upplevde termen negativ och ålderdomlig varför de ef-

terfrågade en förändring. Eleverna kunde inte komma på en ersättningsterm. Mot bakgrund av 

detta undrade Axelsson om utbildningsministern kunde ta initiativ till att särskoletermen dis-

kuterades och eventuellt ändrades. Utbildningsministerns svarade att en ändring av termen 

inte var aktuell, då åtgärder skulle vidtas för att förbättra särskolan och därigenom förändra 

negativa attityder kopplade till särskolan (Björklund, 2007/08:605). Fem år senare aktuali-

serades åter diskussionen kring särskoletermen i och med motion 2012/13:Ub400. I motionen 

begärdes en översyn av termen särskola med anledning av termens negativa laddning i sam-

hället och att elevernas framtidsutsikter riskerade försämras av särskoletillhörigheten. Mot-

ionen fick avslag med samma motivering som vid den skriftliga frågan (2012/13:UbU7).  

 

År 2009 utförde skolverket på uppdrag av Regeringen en undersökning av barns, elevers och 

studerandes upplevelser av diskriminering och trakassering. Elever från både grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan var representerade bland respondenterna. Rapporten visade att oavsett 

om elever gick integrerad skolgång eller inte, utsattes de ofta för kränkningar och trakasserier. 

Skolformen uttryckte eleverna överlag en tillfredställelse med och den upplevdes i de flesta 

fall bättre än grundskolan. Eleverna uttryckte att det fanns mycket fördomar om särskolan och 

vad den innebar, vilket gjorde att de ofta kände sig nedvärderade av människor både i och 
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utanför verksamheten. Skolverkets rapport bidrog till slutsatsen att ytterligare initiativ behöv-

de tas för att motverka diskriminering, trakasserier och mobbing.    

 

 

4. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning. Nationella studier kring upplevelser av termen 

särskola är begränsade. Då den svenska särskolan är unik i sitt slag är det även svårt att finna 

tidigare internationell forskning, vilket föranleder att även närliggande områden studerats. 

Därför kommer såväl termen utvecklingsstörning, som termen särskola och dess internation-

ella motsvarighet att lyftas (Mineur, 2013).  

4.1 Termen utvecklingsstörning 

I olika tidsepoker har det funnits olika termer som speglat och beskrivit människor med ut-

vecklingsstörning nationellt och internationellt. Termen utvecklingsstörning har förändrats 

från obildbar till idiot, sinnesslö, vanartad, psykiskt efterbliven och psykiskt utvecklingsstörd 

genom de senaste århundradena (Barow, 2011; Grunewald, 2004; Olsson, 2010). Taylor och 

Bogdan (1992) menar att utvecklingsstörning är en social konstruktion eftersom andra männi-

skor än de själva som kategoriserar dem som avvikande. Deras studie visade att organisation-

er och institutioner skapar och upprätthåller barriärer och avskiljande från samhället och i 

vissa fall diskriminering. De beskriver även att effekten av termen utvecklingsstörning är 

stigmatisering, vilket även Beart, Hardy och Buchan (2005) konstaterade vid sin litteraturstu-

die. Beart et al. lyfte även att personer med utvecklingsstörning kan ha svårt att identifiera sig 

med termer som används för att kategorisera dem. Hannon (2007) lyfter i sin litteraturstudie 

att stereotyper kan leda till fördomar som kan mynna ut i ett negativt beteende, negativa atti-

tyder och exkludering i samhället. Hannon lyfter därför vikten av att ersätta termer med nya 

sociala konstruktioner. Eayrs, Ellis och Jones (1993) konstaterar att det i Storbritannien skett 

stora förändringar avseende handikappsterminologin och deras studie visade att vissa termer 

upplevdes mer positiva än andra. Panek och Smith (2005) fick liknande resultat på sin studie 

kring upplevelser av termer för att beskriva personer med utvecklingsstörning. Både Eayrs et 

al. (1993) och Panek och Smith (2005) menar att en förändring av termer endast är temporär 

eftersom nya termer risker att bli stigmatiserade över tid. Longmore (1985) framhäver på lik-

nande sätt att nya termer drar gränser mellan ”avvikande” och ”normala” människor.  Eayrs et 

al. (1993) och Panek och Smith (2005) menar att de bakomliggande attityder som är kopplade 

till de termer som används behöver förändras på ett övergripande och omfattande sätt. Anas-

tasiou och Kauffman (2011) lyfter att det politiska målet för att värna om rättigheter för per-

soner med utvecklingsstörning borde vara att eliminera barriärer till följd av attityder och so-

ciala strukturer. 

4.2 Termen särskola 

År 1972 genomförde Jones en studie där han lyfter att inga tidigare systematiska undersök-

ningar genomförts kring barn och ungdomars uppfattningar om de etiketter som de kategori-

seras med. Han beskrev att elever han mött uppgett att de inte berättade för sina vänner att de 
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går i specialklass och att de inte ville att de skulle veta om det. Jones redogör i sin artikel för 

en tidigare opublicerad studie han gjort med liknande resultat. Vid den studien uttryckte flera 

elever att de ljög om sin skoltillhörighet, vilket indikerade att de skämdes över den. Majorite-

ten av eleverna uttryckte också att de inte gillade att gå i särskild undervisning eftersom det 

fick dem att känna sig annorlunda och bli retade. Ingen av eleverna indikerade att särskild 

undervisning var att föredra. Jones undersökte även i samma studie pedagogers uppfattningar 

av stigma i den särskilda skolformen. Resultatet indikerade att problem med stigma förekom i 

93 procent av klasserna. Det till trots visade studien att få pedagoger använde studiematerial 

eller särskilda strategier för att motverka stigma. Jones fastslog att ytterligare forskning kräv-

des då flera kunskapsluckor fanns inom området. Norwich gjorde år 1999 en studie kring 

olika termer som användes av professionella vid specialundervisning, till exempel termerna 

special education och special educational needs. Han fann att vissa termer upplevdes mer po-

sitiva än andra, men menade också att betydelsen av termer skiftar och att en tidigare positiv 

betydelse därmed kan bli negativ. Peters (2003) lyfte också termerna special education och 

special educational needs i sin rapport. Han menade att termerna används relativt frekvent i 

litteraturen, trots problematiken det medför då termerna åtskiljer en vanlig och en särskild 

grupp. Peters menade att termerna fokuserar för mycket på individuella brister och att använ-

dandet av termerna kan få en segregerande effekt.  

 

Två svenska avhandlingar som tar upp särskoletermen är Mineur (2013) och Szönyi (2005). 

Szönyi (2005) använder i sin avhandling begreppen avvikelse och normalitet och diskuterar 

det problematiska förhållandet med särskoletillhörigheten. Detta dilemma lyfter även Mineur 

(2013) i sin avhandling då hon menar att kategoriseringen som en ”särskild elev” bidrar till 

utanförskap och ett hinder i relation till andra elever. Detta kan till exempel yttra sig genom 

fördomar eller ett kränkande bemötande. I sin studie presenterar hon hur elever i gymnasie-

särskolan upplever skolvardagen och skoltillhörigheten. Hon fann bland annat att tillhörighet-

en till särskolan upplevdes stämplande, oavsett om upplevelsen av verksamheten i sig var 

positiv. Termen särskola kritiserades av sånär alla de elever Mineur intervjuade och samtliga 

tar avstånd från termen. Eleverna menade att termen förknippades med utanförskap, fördo-

mar, kränkningar och mobbing, vilket i vissa skolor lett till ansträngningar att försöka ändra 

användandet av termen. Flera av de elever och lärare från de olika gymnasiesärskolorna som 

deltog i studien uttryckte att de inte använde termen i varken vardagliga eller formella sam-

manhang. De använde istället främst termerna fyraårigt nationellt program eller individuellt 

program. Likaså visade studien att eleverna sällan pratade om sina diagnoser, särskilt inte 

utvecklingsstörning, vilket Mineur lyfter som förenligt med att kategorin inte stämmer över-

ens med den egna självbilden. 

 

 

5. Teoretisk referensram 
 

I detta avsnitt redogörs de teoretiska utgångspunkter och begrepp som använts till grund för 

att förstå, analysera och förklara inhämtad empiri. De teoretiska anknytningar som används är 

social konstruktionism och teorier om kategorisering. 



6 

 

5.1 Social konstruktionism 

Socialkonstruktionister förutsätter att människan är en social varelse med villighet till social 

interaktion. De menar att människors förståelse av verkligheten är socialt konstruerad och att 

den skapas genom samspel med människor. Socialkonstruktionister menar att det inte finns 

någon objektiv sanning eftersom konstruktioner kan förändras och ersättas (Bryman, 2011; 

Payne, 2008). Haslanger (2012) menar att ett socialkonstruktionistiskt synsätt används för att 

belysa sociala orättvisor och därmed bidra till social förändring. Detta menar han är möjligt 

eftersom de sociala orättvisorna är konstruerade. Sahlin (2002) uttrycker det i termer av att 

sociala problem uppstår som en konsekvens av att människor upplever och definierar dem 

som sådana. Grönvik (2007) lyfter i sin avhandling att det socialkonstruktionistiska synsättet 

på kategorisering baseras på en tro om att världen utgörs av de etiketter vi själva skapar när vi 

kategoriserar människor i olika grupper. Enligt detta synsätt är det genom kategorisering som 

den specifika känslan av något skapas. På liknande sätt beskriver Hacking (2010) att de kate-

goriseringar människor gör påverkar deras upplevelser och ageranden. Kategoriseringen som 

konstrueras påverkas av olika kontexter till exempel den rådande sociala kontexten (Bryman, 

2011; Payne, 2008). Särskilt fokus riktas mot den sociala omgivningen och främst på språket i 

interaktionen mellan människor, eftersom det är i diskurserna som kunskap om världen skapas 

(Burr, 2003). Viktigt att understryka är att en konstruktion inte innebär att något inte är verk-

ligt. Till exempel om en utvecklingsstörning betraktas som socialt konstruerad så menar 

Hacking (1997) att det är idén, definitionen och förståelsen av fenomenet som konstrueras och 

inte fenomenet i sig.  

5.2 Kategorisering 

Kategorisering innebär att göra gränsdragningar av det som betraktas som normalt respektive 

onormalt, vilket gör kategorier till föränderliga sociala konstruktioner (Tideman, 2000). Inom 

samhällsvetenskapen är kategorisering av människor ett ämne som har blivit och är ifrågasatt. 

Denna tveksamhet och kritik mot kategorisering grundar sig i teorin om att människors kate-

goriseringar av vad som är normalt kan leda till fördomar (Grönvik, 2007). Hannon (2007) 

menar att det är svårt att undvika kategorisering då vi redan när vi är små socialiseras in i ett 

tänk om vad som är normala och abnorma kategorier. Utifrån dessa föreställningar drar vi 

sedan slutsatser om att kategorierna är sanna och naturliga. De etiketter som används menar 

Barow (2011) och Grunewald (2004) förändras över tid och får därmed förändrade innebörder 

och stigman. De menar att kategorier speglar rådande normer och värderingar i samhället. 

Minow (1990) belyser dilemmat som uppstår då kategorisering sker eftersom det kan bidra till 

en förstärkning av skillnader. Han menar att även om intentionen är god, så finns risken att en 

kategorisering bidrar till särbehandling av de kategoriserade.  

 

Grönvik (2007) och Olsson (2010) lyfter att termer som väljs vid kategorisering får konse-

kvenser genom att de till exempel bidrar till jämlikhet och glorifiering eller ojämlikhet och 

förtryck. Fördelen med att tillhöra kategorin personer med utvecklingsstörning kan vara till-

gång till särskilda stödåtgärder såsom särskolan, samtidigt som en nackdel kan vara avskil-

jande från samhället (Rören, 2007). För att minska ojämlikheter kan kategorier behöva dekon-

strueras allteftersom (Grönvik, 2007). Dock finns det forskare som anser att risken att en ny 
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term över tid också blir stigmatiserad är ofrånkomlig eftersom termerna är konstruerade 

(Anastasiou & Kauffman, 2011; Eayrs et. al., 1993; Longmore, 1985; Norwich, 1999; Panek 

& Smith, 2005). Norwich (1999) lyfter vikten av att vara medveten om vilka syften olika eti-

ketter har. Vissa etiketter är mer socialt accepterade än andra, men eftersom de alltid kan för-

ändras menar Norwich att de alltid riskerar att få en negativ association. Oavsett vilken termi-

nologi eller etikett som används måste människor först och främst betraktas som just männi-

skor och inte utifrån stereotyper. För att skapa en mer bestående förändring bör därför bakom-

liggande attityder kopplade till termer förändras på ett övergripande och omfattande sätt ge-

nom att till exempel informera skolväsenden, professionella organisationer och samhället i 

stort om personer med utvecklingsstörning (Panek & Smith, 2005). 

5.2.1 Social kategorisering 

De personer som kategoriseras fångas ofta i en oönskad identitet (Olsson, 2010) eftersom nå-

gon annan än de själva vanligen definierar kategorin (Barow, 2011). Tideman (2000) benäm-

ner detta som social kategorisering. Han menar att denna form av kategorisering kan betraktas 

som ett sätt för institutioner i samhället att utöva kontroll och makt. Kategoriseringarna för i 

sin tur med sig konsekvenser då det gäller bemötande mot de kategoriserade, men det kan 

också påverka självbilden och att de kategoriserade lever upp till de förväntningar och den 

syn som finns på dem. Ett exempel på en sådan social kategorisering är inskrivning av elever i 

särskolan eftersom behörigheten bedöms externt. Det kan betraktas som samhällets och i syn-

nerhet skolans kontrollutövning, då normaliteten i grundskolan värnas om genom att urskilja 

det avvikande. Allmänt säger diskursen att den sociala kategoriseringen av särskolan existerar 

för att ge rätt stöd och hjälp till berörda elever, medan en annan diskurs talar för en resurs-

kamp och kontroll genom avskiljande (Tideman, 2000).   

5.2.2 Stereotyper 

Lynch (2001) menar att det alltid finns en risk att kategorisering och generalisering leder till 

fördomar, diskriminering och stereotyper. Förenklat kan stereotypt tänkande beskrivas ha 

olika funktioner i olika kontexter med olika syften. Ett sätt att beskriva varför vi använder oss 

av stereotyper är att de skapas för att hantera information lättare genom att använda sig av 

tidigare lagrad information och utifrån det dra slutsatser om något. Definitionerna av stereoty-

per är många. En definition beskriver stereotyper som uppfattningar om medlemmar i visa 

grupper utifrån givna karaktäristika, beteenden eller särdrag. Stereotyper är inte per automatik 

negativa. De kan spegla riktiga existerande skillnader mellan grupper, men de kan också utgö-

ras av fördomar om skillnader som inte existerar (Hilton & Hippel, 1996).  

5.2.3 Stigmatisering 

Goffmans (2011)  stigmatiseringsteori innebär att vi skapar skenbara sociala identiteter i sam-

spelet med andra människor och att den skenbara bilden oftast inte helt överensstämmer med 

den faktiska bilden. Då glappet mellan dessa olika bilder är för stort ökar risken för stigmati-

sering. En egenskap som är stigmatiserande i en situation behöver inte vara det i en annan 

situation. Tideman (2000) menar att etiketten som särskoleelev kan bidra till en stämpling 
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som är svår att få bort och som påverkar identiteten och den sociala interaktionen med andra 

negativt.  

 

 

6. Metod 
 

Metodavsnittet kommer att presentera och argumentera för vald metod i denna studie. I me-

todval redogörs för vad som karakteriserar en fokusgrupp och vad som är viktigt att tänka på 

vid användande av fokusgrupper. Därefter beskrivs och motiveras studiens tillvägagångssätt 

ingående i urval och genomförande. Bearbetning och analys presenterar vald analysmetod. 

De etiska val som beaktats i studien belyses i etiska överväganden. Avslutningsvis förs ett 

resonemang kring studiens tillförlitlighet i underrubriken validitet och reliabilitet.  

6.1 Metodval  

En kvalitativ ansats valdes eftersom studiens syfte är att undersöka hur elever på gymnasie-

särskolan upplever termen särskola. Den kvalitativa ansatsen lägger tyngd vid att försöka för-

stå hur individer upplever och tolkar sin sociala verklighet. Stor betydelse läggs därför vid ord 

i den kvalitativa forskningen (Bryman, 2011), vilket ligger i linje med syftet för denna studie. 

Generellt är en kvalitativ ansats induktiv, vilket innebär att den är öppen och förutsättningslös 

samt att teorin skapas utifrån data. Utifrån studiens syfte bedömdes en induktiv ansats mest 

lämplig för denna studie. Det tillvägagångssätt som valdes för inhämtade av data var fokus-

grupper. Fokusgrupperna användes mer som gruppintervjuer då syftet med studien inte pri-

märt var att studera interaktionen mellan respondenterna (Bryman, 2011). 

6.1.1 Fokusgrupper  

Fokusgrupper är en forskningsmetod i form av gruppintervjuer, där en grupp diskuterar kring 

ett specifikt ämne (Morgan, 1998a). Fokusgrupper kan skapa en djupare förståelse för respon-

denters erfarenheter och åsikter, då respondenterna ges utrymme att dela och jämföra sina 

åsikter utifrån ett bestämt tema (Bryman, 2011). I en fokusgrupp är intervjupersonerna med-

skapare av de data som inhämtas (Morgan, 1998b). Användandet av fokusgrupper, till skill-

nad från enskilda intervjuer, är dessutom mer tidsbesparande (Bryman, 2011). Studier genom 

fokusgrupper har fyra grundläggande stadier.  De tre första stadierna utgörs av planering, re-

krytering och moderering och det fjärde stadiet utgörs av analysering och redovisning. Alla 

fyra delar är lika avgörande för en framgångsrik studie. Särskild vikt bör läggas vid en nog-

grann planering genom hela processen eftersom detta skapar goda förutsättningar för en bra 

fokusgrupp. I det första planeringsstadiet måste några grundläggande beslut fattas. Bland an-

nat vilket studiens syfte är, hur arbetet ska läggas upp och hur urvalet ska göras. Därefter fatt-

tas beslut om hur rekrytering av respondenter ska ske, var och när fokusgrupperna ska äga 

rum, vad som ska diskuteras under fokusgrupperna genom att upprätta en intervjuguide samt 

val av analysmetod. En problematik med fokusgrupper är att det generellt kan vara svårt att 

rekrytera respondenter. För att underlätta rekryteringen av respondenter krävs därför en god 

planering. Några aspekter som är viktiga att ta i beaktande är dels vilka personer som ska kon-

taktas, hur de ska kontaktas och hur urvalet ska göras för att sammansättningen av gruppen 
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ska bli så bra som möjlig. Ytterligare aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid rekrytering 

av respondenter är att respondenterna ska få tillräckligt med information om studiens syfte. 

Vidare måste beslut fattas om huruvida uppföljning, efter att respondenterna tackat ja till att 

medverka i studien, kan göras för att minimera bortfall (Morgan 1998b). 

6.2 Urval och genomförande 

Under denna rubrik presenteras hur urval och genomförande av studien har skett utifrån de tre 

första grundläggande stadier som beaktas vid en fokusgrupp, nämligen planering, rekrytering 

och moderering. Det fjärde stadiet, bearbetning och analys, presenteras i en egen underrubrik. 

6.2.1 Planering 

Inledningsvis i studien lades mycket tid på att definiera syftet. Därefter låg fokus på att pla-

nera urvalsförfarande och tillvägagångssätt vid rekrytering av respondenter. Andra beslut som 

fattades var när och var fokusgruppen skulle äga rum, vilka frågor som skulle ställas samt hur 

dessa frågor skulle analyseras. För att rekryteringen av respondenter till studiens fokusgrupper 

skulle bli lyckosam togs hänsyn till att studiens valda målgrupp skulle vara intresserade av att 

diskutera termen särskola. Detta eftersom de personer som är intresserade av en studies ämne 

även är kvalificerade respondenter (Bryman, 2011). Då personer är omyndiga eller har en 

nedsatt förmåga att tillgodose sig information blir ett krav på samtycke från föräldrar eller god 

man allt viktigare för deltagande i en undersökning (Molin, 2004). Den valda målgruppen för 

studien gjordes därför utifrån ett strategiskt urval och blev därför elever på gymnasiesärsko-

lan, mellan 18 till 20 år, som har en lindrig utvecklingsstörning. Detta då personer med lindrig 

utvecklingsstörning har relativt lätt att verbalisera sina upplevelser (Cederborg, Gumpert & 

Abbad, 2009). 

 

Ett moment i planeringen var att fundera kring eventuella etiska hinder. Ett hinder som beak-

tades var den etiska problematiken med att ta direkt kontakt med studiens målgrupp. För att 

inte bryta mot etiska riktlinjer och sekretess upprättades därav ett samarbete med två utvalda 

Habiliteringscentrum. Eftersom målet med fokusgrupperna var att få en fördjupad förståelse 

valdes ett strategiskt urval (Bryman, 2011; Morgan, 1998b), vilket ökade chanserna att 

komma i kontakt med relevanta respondenter för studien. De Habiliteringscentrum som valdes 

representerade en stor kommun och en mellanstor kommun. Den stora kommunen kommer i 

detta arbete att presenteras som kommun X och den mellanstora kommunen som kommun Y.  

 

För att kunna besvara studiens frågeställningar planerades två fokusgrupper. Det minsta anta-

let fokusgrupper som är lämpligt för att en studie ska kunna generalisera ett trovärdigt resultat 

beror på komplexiteten i det ämne som ska studeras (Wibeck, 2010). Att enbart två fokus-

grupper planerades sågs inte som ett problem då ämnet som skulle diskuteras inte bedömdes 

särskilt komplicerat. Fler fokusgrupper hade inneburit mer material att bearbeta och eventuellt 

ett slöseri med tid eftersom nya fokusgrupper inte nödvändigtvis tillför ny data (Bryman, 

2011; Morgan, 1998b). Varje fokusgrupp planerades bestå av fyra till åtta deltagare. Anled-

ningen till att större grupper inte valdes var dels att det skulle bli svårare att organisera fokus-

grupperna, dels att en för stor fokusgrupp skulle generera stora mängder data som skulle bli 



10 

 

svåra att analysera. Större fokusgrupper tenderar även att bli rörigare, begränsa möjligheten 

till delaktighet (Morgan, 1998b) och att bilda subgrupper (Wibeck, 2010). Fokusgruppens 

ämne skulle kunna upplevas känsligt vilket var ytterligare ett argument för en mindre fokus-

grupp (Morgan, 1998b). Kreuger (1998c) menar dessutom att en oerfaren moderator bör hålla 

i fokusgrupper med få deltagare. Av dessa anledningar togs beslut om att fokusgrupperna inte 

skulle bestå av för många respondenter. Anledningen till varför det önskade antalet respon-

denter inte skulle understiga fyra var för att en grupp på tre personer kan bidra till spänningar 

i gruppen. Samtidigt är detta ingen självklarhet då en grupp på tre personer också kan bidra 

till att respondenterna upplever en känsla av samhörighet och inflytande (Wibeck, 2010). Med 

anledning av att antalet respondenter i fokusgruppen var förhållandevis lågt bestämdes det att 

fokusgrupperna enbart skulle hålla på i en timme. Detta eftersom kortare fokusgrupper har 

visat sig vara bra när elever intervjuas (Kreuger, 1998a; Morgan, 1998a).  

 

Morgan (1998a) lyfter välskrivna frågor som en viktig förutsättning för en bra fokusgrupp. 

Eftersom studiens syfte är att lyfta ett elevperspektiv valdes en lös struktur för fokusgrupper-

na. Efter att strukturen för fokusgrupperna valts upprättades en intervjuguide med de frågor 

som skulle diskuteras. Frågorna upprättades utifrån undersökningens syfte och frågeställning-

ar samt utifrån undersökningens valda teoretiska ram. De frågor som användes var av en öp-

pen karaktär för att på så sätt ge respondenterna mer utrymme att själva styra diskussionen 

genom att de fick belysa det som låg i deras intresse (Bryman, 2011). Några viktiga aspekter 

som togs i beaktande vid utformandet av frågorna till fokusgrupperna var bland annat att frå-

gorna skulle vara enkla, tydliga och lätta att samtala om. På grund av studiens målgrupp var 

detta extra angeläget eftersom det är viktigt att respondenterna förstår frågorna så att de där-

med också kan besvara dem (Kreuger, 1998a). För att frågorna skulle bli enklare att förstå 

byttes därför till exempel termen särskola ut till ordet särskola. Detta förändrar således inte 

innebörden i frågorna, men underlättar förståelsen av dem. Likaså undveks inledande fraser i 

frågorna, då det kan förvirra och missleda respondenten till att ge ett svar som han eller hon 

tror att forskaren vill ha. Frågorna var även ganska korta eftersom långa frågor kan förvirra 

respondenten (Kreuger, 1998a). Beslut togs även om att inte presentera frågorna för respon-

denterna innan fokusgruppen. Detta för att undvika att respondenterna skulle kunna diskutera 

ämnet med andra och därmed påverkas av andras åsikter kring ämnet. Innan fokusgrupperna 

testades frågorna, genom att ställa dem till två personer, för att säkerställa att frågorna var 

tydliga (Kreuger, 1998a). 

6.2.2 Rekrytering 

Tidigare nämndes det att det generellt kan vara svårt att få ihop respondenter till en fokus-

grupp (Morgan, 1998b), vilket visade sig stämma även vid rekryteringen i denna studie. Lite 

mer än två veckor innan de planerade fokusgruppstillfällena gjordes ett informationsblad som 

kuratorerna på Habiliteringscentrum, i kommun Y och X, skickade till studiens målgrupp. 

Utskicket innehöll även ett svarskuvert och en samtyckesblankett (Bilaga 1). I informations-

bladet gavs information om undersökningens syfte, datum, plats och tid för fokusgruppen, 

dess tillvägagångssätt och respondenternas rättigheter. I kommun Y kontaktades nio personer 

vilket inte genererade några svar. I kommun X kontaktades 17 personer varav fyra responden-

ter tackade ja till deltagande. Habiliteringscentrum i kommun Y och X gjorde ytterligare för-
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sök att rekrytera fler respondenter till fokusgrupperna. Habiliteringscentrum i kommun Y 

kontaktade en pedagog på en gymnasiesärskola för att undersöka intresset hos dennes elever 

att delta i undersökningen. Detta gjorde ingen skillnad då pedagogen inte såg någon vinst med 

att dennes elever skulle delta i studien. Habiliteringscentrum i kommun X tog kontakt med 

några personer som de trodde skulle vara intresserade av att delta i undersökningen. Genom 

detta tillvägagångssätt tackade ytterligare två personer ja till att delta i studien. Sammanlagt 

innebar det att sex respondenter hade rekryterats och att en fokusgrupp därmed kunde anord-

nas i kommun X. Vid fokusgruppen uteblev dock en respondent och det blev därför fem re-

spondenter i fokusgruppen. En vecka innan fokusgruppen skulle äga rum skickades ett bekräf-

telsebrev ut (Bilaga 2) till medverkande respondenter. I bekräftelsebrevet fick respondenterna 

liknande information som i informationsbladet. För att undvika bortfall togs ytterligare en 

kontakt med respondenterna dagen innan fokusgruppen för påminnelse (Morgan, 1998b). Ef-

tersom enbart respondenter till en fokusgrupp i kommun X rekryterats togs kontakt med en 

specialpedagog på en gymnasiesärskola för ett försök att rekrytera respondenter till en andra 

fokusgrupp. Responsen från både specialpedagogen och eleverna på gymnasiesärskolan var 

positiv. Fokusgruppen ägde rum under skoltid och då eleverna var ute på praktik innebar det 

att alla elever inte var på plats. Trots detta kunde ändå en fokusgrupp med tre respondenter 

anordnas. Då tiden var knapp kunde inte den andra fokusgruppen informeras på ett liknande 

sätt som den första, vilket hade varit önskvärt. Den information som respondenterna på gym-

nasiesärskolan fick kunde till exempel inte ges vid flera tillfällen eftersom det inte fanns till-

räckligt med tid till det. Istället gav specialpedagogen eleverna den viktigaste informationen i 

samband med skolans undervisning. De elever som samtyckte till att delta i fokusgruppen 

informerades därefter mer utförligt om studiens syfte, fokusgruppens tillvägagångssätt och 

deras rättigheter innan fokusgruppen började.  

 

Av de åtta respondenter som deltog i de två fokusgrupperna var fyra kvinnor och fyra män. 

Vid rekrytering av respondenter till fokusgrupperna togs två viktiga aspekter i beaktande. 

Dels att respondenterna skulle känna sig bekväma i gruppens sammansättning, dels att sam-

mansättningen av gruppen skulle underlätta diskussion (Morgan 1998b). För att underlätta 

gruppdiskussionen kan en samstämmig grupp, med liknande egenskaper, vara att föredra. Vid 

de två fokusgrupperna hade ungdomarna gemensamt att de gick på gymnasiesärskolan och 

var därför i ungefär samma ålder. De kom även ifrån liknande geografiska områden. I fokus-

gruppen som rekryterades via gymnasiesärskolan kände alla eleverna varandra sedan tidigare. 

Vilket kan ha underlättat för respondenterna att delta i fokusgruppens diskussion (Wibeck, 

2010). I fokusgruppen som rekryterades via Habiliteringscentrum kände tre av fem elever 

varandra sedan tidigare.  

6.2.3 Moderering  

Morgan (1998a) lyfter en skicklig moderator som en viktig förutsättning för en bra fokus-

grupp. Förberedelser gjordes genom att läsa litteratur om fokusgrupper vilket skapade bättre 

förutsättningar vid modereringen. För att omständigheterna för båda fokusgrupperna skulle bli 

så lika som möjligt var samma person moderator respektive observatör för båda fokusgrup-

perna (Albrecht, Johnson & Walther, 1993). Medan respondenterna fikade inledde modera-

torn och observatören fokusgrupperna med en kort presentation av studiens syfte, upplägg och 
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deras rättigheter i samband med studien (Kreuger, 1998b). Under fokusgruppen var observa-

törens roll att ta hand om de respondenter som var försenade, ansvara för ljudinspelning samt 

observera och föra detaljerade anteckningar (Wibeck, 2010). Den fråga som valdes för att 

öppna diskussionen i fokusgrupperna var öppen och förutsättningslös, nämligen: vad tänker 

du när du hör ordet särskola? På så sätt gavs respondenterna möjlighet att, inom ramen för 

studiens syfte, fritt lyfta det som låg i deras intresse. Den roll moderatorn intog under fokus-

grupperna var att underlätta diskussionen genom att vid behov ställa frågor till respondenterna 

och vägleda dem i samtalet om diskussionen spårade ur. I ena fokusgruppen behövde modera-

torn vägleda respondenterna i samtalet lite mer genom frågorna i intervjuguiden (Bilaga 3). 

Det moderatorn tog hänsyn till då var att ställa generella frågor före specifika och positiva 

frågor före negativa (Kreuger, 1998a). I den andra fokusgruppen flöt diskussionen på väldigt 

bra och moderatorn kunde inta en mer passiv roll (Bryman, 2011). Mot slutet av fokusgrup-

perna sammanfattade observatören, med hjälp av moderatorn, det som lyfts under fokusgrup-

pen. Detta för att respondenterna skulle få verifiera huruvida moderatorn och observatören 

uppfattat dem korrekt (Kreuger, 1998a).  

6.3 Bearbetning och analys  

För att underlätta analysen av fokusgrupperna spelades samtalen in. Två bandspelare använ-

des för att öka chanserna att få bra kvalitet på intervjuerna samt som en backup utifall att nå-

got band inte skulle fungera. I direkt anslutning till fokusgrupperna hade moderatorn och ob-

servatören debriefing, då de gemensamt reflekterade kring fokusgruppen. Detta spelades in 

och användes sedan som komplement till analysen (Kreuger, 1998b; Kreuger, 1998c). För att 

kunna analysera insamlad data transkriberades materialet så fort fokusgrupperna hade ägt 

rum. Detta för att kvalitén på transkriberingen skulle bli hög (Wibeck, 2010). Transkribering-

en underlättades av de anteckningar som observatören fört under fokusgrupperna. Detta ef-

tersom det då blev lättare att avgöra om det var flera eller en och samma respondent som hade 

en viss åsikt (Bryman, 2011). Med anledning av att resurserna i form av tid var begränsade 

och eftersom materialet var omfattande valdes en bandbaserad analysmetod som är den näst 

mest omfattande transkriberingsmetoden (Kreuger, 1998c). Eftersom denna transkriberings-

metod valdes användes därför den minst noggranna transkriptionsnivån, som är helt skrift-

språksnormerad. Detta innebär att fokus vid transkribering av data låg på samtalets innehåll 

och inte på dess struktur (Linell, 1994). Det inspelade materialet från de två fokusgrupperna 

lyssnades igenom flera gånger för att kartlägga innehållet i fokusgrupperna. Därefter gjordes 

en förenklad transkription av materialet enskilt (Wibeck, 2010). Detta för att viktig informat-

ion inte skulle missas.  

 

Efter att materialet transkriberats användes tematisk innehållsanalys som analysmetod. Med 

anledning av att en intervjuguide med färdigformulerade frågor använts i samband med fo-

kusgrupperna innebar det att en innehållsenlig avgränsning redan på förhand gjorts (Jacobsen, 

2007). Analysen av materialet valdes att göras enskilt. Det transkriberade materialet lästes 

igenom flera gånger för att försöka identifiera olika teman i texten. När teman i texten hade 

identifierats genom färgmarkering av textavsnitt delades dessa teman upp i underordnade och 

överordnade teman. Genom sortering fylldes de teman som identifierats med de citat som bäst 

illustrerade dem. Eftersom citaten speglar de åsikter och tankar respondenterna hade om de 
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teman som identifierats är denna del av analysen viktig (Jacobsen, 2007). Vid kodningen av 

fokusgruppernas data studerades även skillnader i de teman som togs upp samt respondenter-

nas skilda tankesätt kring dessa teman. Jämförelse mellan de två fokusgrupperna gjordes 

också genom att åskådliggöra vilka teman som belystes av en eller flera respondenter. När 

materialet sedan analyserats färdigt kopplades resultatet till studiens valda teoretiska ram 

(Jacobsen, 2007).  

6.4 Etiska överväganden 

I samband med studien togs hänsyn till de etiska riktlinjerna informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). En etisk egengransk-

ning enligt anvisningar från Hälsohögskolan i Jönköping har även genomförts. Informations-

kravet uppfylldes genom att respondenterna fick nödvändig information för att förstå studiens 

syfte samt sina rättigheter som respondenter (Bryman, 2011). Detta genom det informations-

blad, respektive den muntliga information som de fick. Rekryteringen av respondenter skedde 

i samarbete med utvalda Habiliteringscentrum och utvald gymnasiesärskola. Kontakt togs 

därefter endast med de personer som samtyckt till att delta i undersökningen. Därav gjordes 

inga etiska övertramp och den sekretess som Habiliteringscentrum och gymnasiesärskolan 

omfattas av bröts inte. De respondenter som rekryterats via Habiliteringscentrum fick dessu-

tom samma information ytterligare en gång i samband med att bekräftelsebrevet skickades ut. 

Likaså repeterades informationen för båda fokusgrupperna innan fokusgrupperna skulle börja. 

Hänsyn togs även till att informationen som respondenterna fick skulle vara lättförståelig 

(Bryman, 2011). För att öka sannolikheten att alla förstått vad ett deltagande innebar valdes 

enbart personer över arton år med diagnosen lindrig utvecklingsstörning som lämpliga re-

spondenter för studien.  

 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att understryka frivilligheten i informationsbladet, sam-

tyckesblanketten och genom den muntliga informationen (Bryman, 2011). Respondenterna i 

denna studie var över 18 år och därmed behövdes inte samtycke från vårdnadshavare. Elever-

na fick lämna skriftligt eller muntligt samtycke till att delta i studien. I de fall elever hade god 

man inhämtades även deras samtycke, då god man i första hand används när en person behö-

ver beslutsstöd för att fungera i vardagen (M. Granlund, personlig kommunikation, 22 maj, 

2015). Konfidentialitetskravet togs i beaktande genom att deltagarna inte utsattes för skada 

eller kränkning av deras personliga integritet. Detta gjordes till exempel genom att person-

uppgifter hanterades med försiktighet (Bryman, 2011) och de inspelade banden från fokus-

grupperna raderades (Kreuger, 1998c). Smithson (2000) menar att användandet av fokusgrup-

per underlättar för forskare att beakta respondenters integritet eftersom respondenterna själva 

styr samtalen. I samband med fokusgruppen ombads även respondenterna att respektera 

varandras integritet genom att inte utelämna information om varandra för personer utanför 

fokusgruppen.  

 

Nyttjandekravet innebär att motivera sin forskning med de fördelar som finns i att undersöka 

en befintlig kunskapslucka. Fördelarna ska vara fler än nackdelarna och konsekvenserna för 

intervjupersonernas deltagande ska tas i beaktade (Bryman, 2011). Nyttjandekravet har upp-
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fyllts genom att denna studie belyser ett brukarperspektiv från en utsatt grupp, vilket är ett 

speciellt ansvar forskare har (Andersson & Swärd, 2008). Samtidigt fanns en förhoppning om 

att denna studie i bästa fall skulle kunna leda till förbättringar på lång sikt. Detta genom att 

väcka frågan och ge politiker en ny infallsvinkel av vilka konsekvenser termen särskola för 

med sig (Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2005). De positiva aspekterna i denna studie 

bedöms därför överlägsna den eventuella negativa aspekten att ämnet skulle kunna vara käns-

ligt. En etisk princip som Spencer, Ritchie, Lewis och Dillon (2003)  lyfter är att en studie 

behöver uppnå en hög kvalité och bidra med någonting nytt för att inte vara oetisk. Ett stort 

arbete har därför lagts ner på att formulera studiens syfte så tydligt som möjligt. Val av inter-

vjuplats har valts med omsorg för att fokusgruppernas förutsättningar skulle bli så bra som 

möjligt. Dessutom har analys av inhämtad data gjorts enskilt och dialog med handledare har 

förts under hela processen (Kreuger, 1993). Denna studie har därför, inom ramarna för de 

resurser som funnits, uppfyllt de krav som ställs för att studier ska uppnå så hög kvalité som 

möjligt. 

6.5 Validitet och reliabilitet 

Då diskussion förs kring studiers förtjänster och brister lyfts begreppen validitet och reliabili-

tet. Eftersom en kvalitativ studie inte har som syfte att kvantifiera data kan det vara svårt att 

tillämpa begreppen så som de används i den kvantitativa forskningen. Bryman (2011) lyfter 

därför att forskare har anpassat begreppen för att de ska kunna användas vid kvalitativ forsk-

ning. Detta har gjorts genom att mindre vikt läggs vid frågor som rör en studies mätning.  

 

Intern validitet handlar om huruvida en studie mäter det som studien är tänkt att mäta och 

extern validitet handlar om i vilken omfattning resultaten är generaliserbara. För att uppfylla 

kraven för intern validitet krävs det att kvalitén på inhämtad data är hög. Data har därför in-

hämtats från förstahandskällor istället för andrahandskällor (Jacobsen, 2007).  Andra aspekter 

som påverkar datakvalitén är huruvida respondenterna har god kännedom om det ämne som 

ska diskuteras och att deras svar är trovärdiga. Data som inhämtats från flera oberoende källor 

är dessutom mer trovärdiga än data som inhämtats från en källa. Det som styrker att denna 

studie har en hög intern validitet är valet av intervjupersoner. Eftersom syftet med denna stu-

die var att undersöka hur elever på gymnasiesärskolan upplever termen särskola, var studiens 

respondenter väl lämpade för denna undersökning. Dels för att de har en god kännedom om 

det ämne som låg till grund för diskussionen i fokusgrupperna, men även för att det inte fanns 

någon anledning att tro att de inte skulle tala sanning. Valet av struktur på fokusgrupperna 

påverkade även studiens interna validitet. Fokusgruppernas lösa struktur innebar till exempel 

att varje respondent fick möjlighet att lyfta det som låg i deras intresse, vilket var förenlig 

med studiens syfte. Respondenterna i fokusgrupperna fick även verifiera huruvida moderatorn 

och observatören uppfattat dem korrekt. Detta talar därför för att studiens interna validitet är 

relativt hög (Jacobsen, 2007). Till skillnad från den interna validiteten är den externa validite-

ten dock svårare att argumentera för. Även om båda fokusgrupperna lyfte samma teman så går 

det inte att påstå att resultatet i denna studie är generaliserbart. Att en hög extern validitet inte 

går att styrka har dock ingen betydelse eftersom syftet med denna studie inte var att resultatet 

skulle kunna generaliseras, utan enbart att lyfta ett elevperspektiv.  

 



15 

 

Intern reliabilitet handlar om huruvida olika forskare är överens om hur en studies data ska 

tolkas och extern reliabilitet handlar i sin tur om vilken precision en studies mätning har 

(Jacobsen, 2007). För att reliabiliteten i denna studie skulle bli hög, användes den näst mest 

noggranna metoden för transkribering av data, nämligen en bandbaserad analysmetod. Två 

bandspelare användes även för att spela in intervjun, vilket innebar att materialet från fokus-

gruppen var omfattande och återspeglade hela intervjun. Därmed minskade risken för minnes-

fel och felaktiga tolkningar (Jacobsen, 2007). Transkribering av det insamlade materialet 

gjordes enskilt och därmed kunde en kvantifierad reliabilitetskontroll göras, vilket innebär att 

de två olika transkriptionerna jämfördes (Kvale & Brinkmann, 2014). Att i kvalitativ forsk-

ning uppfylla kraven för extern reliabilitet, vilket innebär att en undersökning ska kunna upp-

repas och ändå komma fram till samma resultat, är näst intill omöjligt. Vad som kännetecknar 

den kvalitativa forskningen är att en stor mängd data från få respondenter samlas in. Av den 

anledningen blir det därför svårt att generalisera resultatet från en kvalitativ studie eftersom 

resultatet sannolikt är unikt för den sociala miljön som studerats. För att uppfylla kraven för 

extern reliabilitet, i den mån det går, har studiens metod därför presenterats så utförligt och 

transparent som möjligt. Vilket ökar förutsättningarna för att en liknande studie ska kunna 

genomföras och förhoppningsvis komma fram till ett liknande resultat (Bryman, 2011). För 

att öka den interna reliabiliteten var samma person moderator respektive observatör för båda 

fokusgrupperna (Albrecht et al., 1993). Moderatorn och observatören analyserade inhämtad 

data enskilt vilket talar för en god intern reliabilitet, eftersom liknande teman identifierats av 

de båda. Likaså var majoriteten av de teman som urskilts förekommande vid båda fokusgrup-

perna vilket ytterligare talar för en god intern reliabilitet (Bryman, 2011).  

 

 

7. Resultat 
 

Vid den tematiska innehållsanalysen av resultatet framträdde fyra teman: upplevelser av ter-

men, effekter av termen och skolformen, särskoleformen och förändring av termen. Varje 

tema har sedan underteman för ytterligare förtydligande av resultatet (Tabell 1). Utvalda citat 

används för att belysa teman med respektive underteman. 

 

      Tabell 1. Tematisk innehållsanalys, huvudteman och underteman 

Upplevelser av 

termen 

Effekter av termen 

och skolformen 

Särskoleformen Förändring av termen 

 

Termen enbart ne-

gativt 

 

Begränsningar 

 

Särskoleformen 

positiv 

 

Vad som helst utom sär 

 

Inte lika mycket 

värd 

 

Mobbing 

 

Särskoleformen 

negativ 

 

Det borde inte finnas en 

särskild term 

 

Vi och dem 

 

Stämpling 

  

Att ändra term kommer 

inte göra det bättre 
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7.1 Upplevelser av termen 

Tre underteman blev särskilt tydliga då det gällde upplevelser utav termen vilka fått rubriker-

na termen enbart negativ, inte lika mycket värd och vi och dem. 

7.1.1 Termen enbart negativ 

Samtliga elever i de två fokusgrupperna upplevde enbart nackdelar med termen särskola. De 

kunde inte komma på något positivt alls med termen. Eftersom eleverna inte själva har valt 

termen de identifieras med såg de termen som särskilt problematisk. Detta då eleverna me-

nade att prefixet ”sär” bidrar till negativ kategorisering.  

 

”Jag tycker att det är negativt. Väldigt negativt. Jag trivs inte med ordet alls.” 

 

Termen särskola väckte starka känslor hos eleverna i fokusgruppsstudien. Ledsen, arg, för-

tvivlad, förbannad, irriterad, frustrerad, sårad och smärta är ord som eleverna använde för att 

beskriva hur de känner för termen.  

 

”… när man hör det, man blir ju så ledsen och sårad och allting.” 

 

En samlad uppfattning eleverna hade var att det var kategorisering och särbehandling som 

bidrog till att termen upplevdes negativ. Därför var det mycket starka känslor kopplade till 

upplevelser av termen. Viktigt att understryka är att det var termen i sig eleverna upplevde 

enbart negativ. 

7.1.2 Inte lika mycket värd 

Vid båda de genomförda fokusgrupperna var ett återkommande tema att termen särskola ger 

känslor av ett mindre värde. De pratade om detta genom att de beskrev det som självklart att 

alla människor är lika mycket värda och därför bör behandlas lika. Eleverna lyfte upplevelser 

av att så inte var fallet och de menade att termen särskola är bidragande till att andra värderar 

dem lägre.  

 

”Jag känner väldigt, väldigt starka negativa känslor för just det ordet. För att, man blir 

väldigt nervärderad när man får liksom: ohh hon går i sär liksom. Så man känner sig 

liksom inte lika mycket värd eller så.” 

 

”Det är väl nog att bli behandlad lika mycket som alla andra blir. Att alla är lika värda 

oavsett om man har ett handikapp eller inte.” 

 

Eleverna reflekterade kring att det inte enbart är andra elever som ser ner på dem, utan även 

såväl pedagoger som vänner och familj. Eleverna lyfte exempel på hur deras egna uppfatt-

ningar om sitt värde påverkades av andras syn på dem som mindre värda. Ett par elever me-

nade att detta i sin tur medförde en försämrad självbild. Med andra ord påverkade andras syn 

på deras värde hur de kom att värdera sig själva. 
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7.1.3 Vi och dem 

Flera elever belyste att det inte är någon större skillnad på dem och andra elever men att ter-

men särskola ger upplevelser av att vara avvikande. Eleverna menade att elever i särskolan 

har andra behov, men att de är lika normala som alla andra människor. Den enda egentliga 

skillnaden eleverna lyfte mellan de själva och elever i grundskolan, var att elever i särskolan 

behöver lite extra hjälp. Eftersom det blir en avskiljning genom att elever har olika svårighet-

er, ifrågasatte eleverna varför ytterligare en avskiljning och förstärkning av skillnader görs 

genom användandet av termen särskola. 

      

”Visst har man, vad heter det nu igen. Olika handikapp och sånt så tycker jag inte att 

man ska kunna sätta ett namn på sär när man har olika behov. Har man till exempel läs 

och svårigheter liksom, nae det kan man ju inte sätta som ett sär. Man är helt normal 

människa.” 

 

Eleverna delade en uppfattning om att de själva inte ser sig som avvikande, utan att det är 

andra som betraktar dem som avvikande och därigenom skapar en mentalitet av ”vi och dem”. 

Eleverna uttryckte att de låter olika ”dom andra” eftersom de inte har namn på sina klasser. 

Då eleverna använde ordet normal gestikulerade de citationstecken. Till exempel så pratade 

några elever om särskolan och den ”vanliga” skolan. Reflektioner lyftes också kring vad som 

egentligen är normalt. 

 

”Det är inte alltid så lätt o känna sig så annorlunda.  Fast man är inte så jädrans an-

norlunda egentligen utan, vad fan är normalt liksom?” 

 

Eleverna uttryckte att termen särskola bidrar till en avgränsning av vem som är normal och 

inte, vilket i sin tur bidrar till att eleverna i särskolan betraktas annorlunda.  

7.2 Effekter av termen och skolformen 

Då det gäller effekter av termen särskola och särskoleformen blev tre underteman framträ-

dande, med rubrikerna begränsningar, mobbing och stämpling.  

7.2.1 Begränsningar 

I ena fokusgruppen resonerade eleverna kring att termen särskola bidrar till begränsningar. De 

flesta begränsningar som lyftes var direkt kopplade till särskoletillhörigheten men lyftes av 

eleverna som effekter av termen.  

 

”Asså det tas ifrån en mycket, så fort man får den här stämpeln i pappret så stängs 

många dörrar. Men man kan öppna dom om man är väldigt väldigt enveten.” 

 

Begränsningar eleverna gav exempel på var att de behandlades annorlunda av pedagogerna 

genom att de inte fick göra vad som helst eller prata med vem som helst. En annan begräns-

ning som lyftes var att andra personer behandlar dem annorlunda utifrån fördomar som är 

kopplade till särskoletillhörigheten. Fördomar beskrevs även vara bidragande till omgivning-
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ens lägre förväntningar på elever i särskolan. En elev lyfte att denne för att få läsa kurser i det 

”normala programmet” mer eller mindre fick tjata sig till det hos skolans rektor. Eleven re-

flekterade kring varför hänsyn inte togs till dennes förmåga utan istället baserades på tillhö-

righeten till särskolan.  

 

”Sen stör jag mig på när folk säger men det här kan inte du. Men då frågar man liksom: 

varför tror du inte att jag kan detta? Men du går ju i särskola. Man ba, ja men ska du 

bestämma vad jag kan o inte kan göra då, liksom, det vet ju bara jag vad jag kan och låt 

mig testa. Vad är det värsta som kan hända, liksom. Nae, ne jag är så trött på att tjata 

och få slåss hela tiden för varenda liten sak som för andra är så självklart.” 

 

Eleverna uttryckte att de var trötta på att behöva hävda och försvara sig utan önskade att andra 

kunde bortse från fördomar och istället utgå från individen. 

7.2.2 Mobbing 

Samtliga elever berättade om särbehandling de fått uppleva till följd av särskoletermen. Dessa 

upplevelser refererade eleverna till skolgången på både grundsärskolan och gymnasiesärsko-

lan. I båda fokusgrupperna berättade eleverna om tuffa skolår präglade av mobbing och 

kränkningar från elever utanför särskolan.  

 

”Dom [andra eleverna] kastade saker på oss. Och dom typ spottade på oss och massa 

saker.  Dom försökte verkligen, trycka ner oss verkligen.” 

 

Flera elever berättade om särbehandling som de upplevt från pedagoger under tiden på grund-

särskolan. Eleverna menade att de upplevde att det fanns fördomar om dem även bland peda-

goger, men uttryckte att de inte är ”dumma i huvudet” bara för att de går i särskola. Ett exem-

pel som lyftes var att pedagogerna inte litade på eleverna, vilket gjorde att de kände sig över-

vakade och ifrågasatta. Ett annat exempel var att pedagogerna kunde vara medvetna om mob-

bing som förekom men utan att agera och med skuldbeläggning på eleverna på särskolan.  

 

”… nae men dom [lärarna] säger, det finns en lärare i alla fall som alltid säger typ, ah 

men: du kommer inte bli något. Du är helt värdelös. Du är efterbliven. Och allt möj-

ligt.” 

 

Elever i båda fokusgrupperna uttryckte att de undvek så långt som möjligt att berätta om 

särskoletillhörigheten. Några elever lyfte att detta berodde på en rädsla av att bli särbehandlad 

eller mobbad. 

 

”Jag brukar dra mig för att tala om det. För jag är väldigt rädd, för det har hänt så 

många gånger att man blir sedd annorlunda sen och blir behandlad annorlunda.”  

 

I ena fokusgruppen uttryckte eleverna att de inte alls använde termen särskola, varken inom 

eller utanför särskolan. I de sammanhang då de behövde presentera sin skola gjorde de det 
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genom att berätta vilken skola och inriktning de går i. Användandet av termen i den andra 

fokusgruppen varierade. 

7.2.3 Stämpling 

I ena fokusgruppen upplevdes termen särskola bidra till en stämpling som förknippas med att 

vara dum i huvudet. Eleverna berättade hur ordet ”sär” och ”särbarn” används som skällsord 

och därmed bidrar till en stämpling.  

 

”Jag är så trött på det där förbaskade facket man hamnar i liksom. Jag vill inte vara i 

någon jävla låda, instängd, dammig och bortglömd. Nej.” 

 

Eleverna menade att termen bidrar till att placera elever på särskolan i ett fack som de själva 

inte valt. Resonemang fördes också kring att personer med utvecklingsstörning behandlas 

bättre nu än förr men att stämpling av dem fortfarande förekommer, vilket ifrågasattes. 

 

”… asså jag tänker liksom, varför sätta en så stor stämpel? Varför sätta en i ett fack 

när man kan bygga en övergång så allting blir mer upplyst i samhället? Asså det är ju 

inte precis som på 1800-talet där dom stängde in oss i garderober.” 

 

Eleverna återkom flera gånger till reflektionen av varför andra sätter en stämpel på dem. De 

upplevde att stämplingen de utsätts för bidrar till avskiljning från samhället. Därför menade 

eleverna att även om de förvisso har vissa svårigheter behöver dessa inte förstärkas. 

7.3 Särskoleformen 

Ett tema som togs upp i båda fokusgrupperna som inte hade direkt anknytning till studiens 

syfte, men som eleverna lyfte ihop med övriga teman var huruvida särskolan som egen skol-

form upplevdes. De två fokusgrupperna hade olika uppfattningar vilka fått rubrikerna särsko-

leformen positiv respektive särskoleformen negativ. 

7.3.1 Särskoleformen positiv 

I den ena fokusgruppen uttryckte eleverna sitt missnöje med termen särskola, men menade att 

deras upplevelse av skolformen var positiv. Däremot inte sagt att de inte upplevde negativa 

effekter av den kategorisering som sker genom särskoleformen. De fördelar de lyfte med 

särskoleformen som sådan var till exempel ökad tillgång till hjälp från pedagoger, ökat själv-

förtroende, mindre klasser och att få ta längre tid på sig.  

 

”När man går i särskola man får lära sig vad respekt är. Man får lära sig acceptera 

andra folk för vad dom är.” 

 

Eleverna uttryckte att särskoleformen bidrar till att de är mer benägna att acceptera olikheter 

hos människor, vilket de såg som positivt. Fokusgruppen som var negativ till särskoleformen 

uttryckte samtidigt positiva erfarenheter av att gå i särskolan. Men även likt den andra fokus-
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gruppen berodde det på skolformen som sådan och inte kategoriseringen som sker genom 

särskoleformen.   

7.3.2 Särskoleformen negativ 

I ena fokusgruppen upplevdes särskoleformen negativ av samtliga. Anledningen till detta ut-

tryckte eleverna berodde på den negativa kategorisering som sker genom särskoleformen. 

Samtliga elever lyfte att de hellre hade gått integrerad klass. Eleverna menade att det skulle 

vara bättre för dem att gå i integrerade klasser eftersom det skulle kunna reducera klyftorna 

mellan särskolans elever och grundskolans elever. På så sätt uttryckte de att en ökad förståelse 

och gemenskap skulle kunna uppnås.  

 

”Man är en i gänget och det ökar ju förtroendet alltså liksom, för alla. Man förstår 

varandra bättre.  Asså det hära, ja jag vet inte riktigt hur jag ska säga för att det ska 

låta vettigt. Men asså så blir det inte såna klyftor mellan ”sär” världen och den ”nor-

mala” världen. Liksom där vi liksom, alla är en gemenskap.” 

 

Samtliga elever i fokusgruppen var av åsikten att en integrerad skolform skulle kunna bidra 

till att personer med utvecklingsstörning betraktas vara lika normala som andra.  

7.4 Förändring av termen 

Då eleverna reflekterade kring förändring av termen särskola blev tre underteman synliga, 

med underrubrikerna vad som helst utom sär, det borde inte finnas en särskild term och att 

ändra term kommer inte göra det bättre. 

7.4.1 Vad som helst utom sär 

Samtliga elever önskade att termen särskola ska förändras eftersom de upplever den väldigt 

negativ. Majoriteten av eleverna lyfte att de trodde att en förändrad term skulle bidra till en 

positiv förändring eftersom termen är så stigmatiserad. 

 

”Fast alltså det är ju sorgligt att det typ heter sär liksom. Man önskar att det kunde 

heta något annat.” 

 

Då diskussion fördes kring ersättningstermer hade eleverna svårt att komma på alternativa 

termer som upplevs mer positiva, men de ifrågasatte just prefixet sär. En ersättande term som 

ett par elever använde var specialskola, vilket de upplevde som en bättre term. En elev lyfte 

att termen var bättre, men inte helt bra.  

 

”Asså specialskola, det känns inte lika påtagligt så, asså det känns inte lika jobbigt. 

Fast jag tycker inte det är helt bra heller.” 

 

Samtliga elever var eniga om att termen särskola inte borde finnas och flera elever menade att 

även om de inte hade konkreta förslag på ersättningstermer så var vilken annan term som helst 

bättre än just sär. 
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7.4.2 Det borde inte finnas en särskild term 

I båda fokusgrupperna lyftes åsikter om att inte ha en särskild term för särskolan överhuvud-

taget. Termen specialskola användes av några elever istället för termen särskola men eleverna 

menade att det ändå gett upphov till negativa konsekvenser. Därav menade de att det inte 

borde finnas någon term överhuvudtaget. Flera elever uttryckte att särskolan skulle ha ett helt 

vanligt namn precis som grundskolan. 

 

”Det tycker jag att det borde heta som alla andra skolor, vanlig liksom. Det behöver 

inte just heta sär.” 

 

En elev berättade att denne och andra elever, i en tidigare klass i grundsärskolan, skickade ett 

brev till riksdagen med deras åsikter om termen särskola. Eleverna ville heta som ”de andra”, 

nämligen grundskola och inte grundsärskola. Svaret från utbildningsministern var att namnet 

på särskolan skulle kvarstå, vilket eleverna blev besvikna över. 

 

”Men så gjorde vi typ på min gamla skola vi skickade ett brev till, jag vet inte vad han 

heter, som är med i riksdagen och så. Men han sa att nae, vi kommer inte ändra ert 

namn. Ni får heta det ni heter. Vi alltså, nae, vi är inte glada över det.” 

 

En annan elev berättade att fyra politiker besökte dennes gymnasiesärskola för att ta del av 

elevernas upplevelser och erfarenheter av särskoleformen. Eleverna lyfte särskoletermens 

existerande inför politikerna som menade att de inte kunde göra någonting åt det.  

7.4.3 Att ändra term kommer inte göra det bättre 

Eftersom samtliga elever i fokusgrupperna upplevde att särskoletillhörigheten bidrar till sär-

behandling, lyftes en oro i ena fokusgruppen kring att en ändring av termen inte per automatik 

behöver leda till att eleverna behandlas bättre. Eleverna lyfte att en ändrad term enbart bidrar 

till temporära förbättringar eftersom termerna riskerar att bli stigmatiserade allt eftersom. 

 

”Det räcker bara att se på historien. Alla andra som har kallats för, ja massa. Jag kan 

inte säga det utan att typ vilja slå någon i ansiktet. Allt det man kallades då är ju skälls-

ord idag.” 

 

Trots att samtliga elever förespråkade en ändring av termen särskola kvarstod reflektionerna 

kring att enbart en förändring av termen inte räcker. 

 

 

8. Diskussion 
 

I detta avsnitt förs först en metoddiskussion och sedan en resultatdiskussion kopplat till tidi-

gare forskning inom området samt vald teoretisk referensram. 
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8.1 Metoddiskussion 

I studiens metodavsnitt har valet av metod samt tillvägagångssätt beskrivits så tydligt som 

möjligt för att andra ska kunna göra en kritisk bedömning av arbetets kvalité och tillförlitlig-

het (Bryman, 2011). Syftet med denna studie var att undersöka hur elever på gymnasiesärsko-

lan upplever termen särskola och därför bedömdes kvalitativ metod mest lämplig. Detta ef-

tersom det bidrog till respondenternas ökade möjligheter att fritt uttrycka sina upplevelser och 

åsikter, till skillnad från om en kvantitativ metod hade valts (Bryman, 2011). Eftersom en 

induktiv ansats valts lyftes även temat särskoleformen, som inte hade direkt anknytning till 

studiens syfte, men som relaterade till övriga teman. Detta eftersom flera av eleverna menar 

att det finns en koppling mellan termen särskola och särskoleformen eftersom de båda bidrar 

till negativ kategorisering. Vid användandet av fokusgrupper studerades inte interaktionen på 

ett djupare plan eftersom det inte var relevant för studiens syfte. Innehållet i fokusgrupperna 

studerades därför framför dess strukturer. Fokusgrupper valdes som metod eftersom de är mer 

dynamiska, då respondenterna får diskutera kring ett ämne tillsammans med varandra. Hade 

individuella intervjuer använts istället för fokusgrupper hade samtalen blivit mindre dyna-

miska och viktig information hade kanske därför missats. Samtidigt var en nackdel med att 

använda fokusgrupper som metod att det var svårt att rekrytera respondenter. En annan nack-

del med fokusgrupper är svårigheten i att i förväg veta hur många fokusgrupper som behövs 

för att besvara studiens syfte. Som tidigare nämnts är det acceptabelt att enbart använda sig av 

två fokusgrupper om data från dom två fokusgrupperna är förhållandevis lika (Morgan, 

1998b). Då tidsramen för denna studie var begränsad och eftersom liknande teman belystes i 

båda fokusgrupperna, innebar det att fler fokusgrupper varken kunde eller behövde anordnas. 

 

Rekrytering av respondenter har gjorts enligt de råd som den inhämtade litteraturen om fo-

kusgrupper presenterat. För att minska risken för bortfall bedöms därför ingenting ha kunnat 

göras annorlunda. Istället kan valet av att i ett tidigt skede enbart kontakta Habiliteringscent-

rum i kommun Y och kommun X problematiseras. Detta eftersom det är få personer i åldrarna 

18-20 år som har kontakt med Habiliteringscentrum (Kurator Habiliteringscentrum, personlig 

kommunikation, 15 maj, 2015). Det hade kanske därför varit bättre om rekryteringen av re-

spondenter hade skett antingen enbart genom samverkan med skolor eller genom Habilite-

ringscentrum i två stora kommuner i två olika län. En bidragande orsak till att fler responden-

ter inte rekryterades till fokusgruppen på gymnasiesärskolan var att det var praktikperiod, 

vilket innebar att vissa elever inte var på skolan. För en högre svarsfrekvens vid rekryteringen 

i denna studie kunde det ha varit positivt om kontakt tagits med fler professionella yrkesgrup-

per i ett tidigare skede. I ena fokusgruppen togs ett initiativ att genom Habiliteringscentrum i 

kommun Y kontakta en pedagog på en gymnasiesärskola. Pedagogen såg inte någon vinst 

med att dennes elever skulle delta i studien. Därför är det inte säkert att ytterligare kontakt 

med professionella hade bidragit till en förbättrad rekrytering av respondenter.  

 

Totalt rekryterades nio respondenter till de två fokusgrupperna. Ena fokusgruppen bestod av 

tre respondenter och den andra fokusgruppen bestod av fem respondenter eftersom en respon-

dent uteblev. Sammanlagt var det fyra tjejer och fyra killar som deltog i studien, vilket upp-

levdes positivt eftersom det då blev mer representativt. Den enda skillnaden som uppmärk-
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sammades var att tjejerna pratade mer än killarna. Dock upplevdes det inte som något pro-

blem eftersom killarna ändå tog för sig i samtalet och var tydliga med sina åsikter. I gruppen 

med tre respondenter skulle gruppsammansättningen ha kunnat bidra till spänningar. Dock 

bedöms så inte ha varit fallet, utan istället skapades möjlighet för upplevelser av samhörighet 

och inflytande (Wibeck, 2010). Flera respondenter, i båda fokusgrupperna, kände varandra 

sedan tidigare vilket kan ha haft en positiv inverkan på huruvida respondenterna kände sig 

bekväma i gruppen. Det i sin tur kan ha haft en positiv påverkan på fokusgruppsdiskussioner-

nas kvalité. Den ena fokusgruppen bestod av en befintlig grupp, vilket också kan ha bidragit 

till en ökad trygghet i gruppen som bidrog till en bättre diskussion (Wibeck, 2010). Delta-

gande i fokusgrupperna var frivilligt vilket borde tala för att fokusgruppens ämne låg i re-

spondenternas intresse. Av den anledningen borde det inte ha spelat någon större roll att re-

spondenterna i den ena fokusgruppen inte var en befintlig grupp. Studiens valda målgrupp var 

i ungefär samma ålder, läste på en gymnasiesärskola och kom ifrån liknande geografiska om-

råden, vilket kan ha påverkat fokusgruppsdiskussionerna positivt. Detta eftersom liknande 

egenskaper kan bidra till en mer samstämmig grupp, som i sin tur kan bidra till en bra dis-

kussion (Morgan, 1998b). 

 

Datainsamlingen påverkades av valen av lös struktur på fokusgrupperna samt användande av 

intervjuguide med färdigformulerade frågor. Detta innebar nämligen att moderatorn på ett 

lättare sätt kunde bidra till att en röd tråd hölls i samtalet. Innan fokusgrupperna ägde rum 

testades frågorna för att se om de var tydliga (Kreuger, 1998a). Det faktum att personer som 

innan undersökningen fick svara på frågorna upplevde dem tydliga behöver inte betyda att 

respondenterna i denna studie upplevde detsamma. Eftersom frågorna dessutom ställdes till 

personer som inte har en utvecklingsstörning, kan verifiering av frågorna ifrågasättas. Innan 

fokusgrupperna skulle äga rum togs beslut om att inte presentera frågorna för respondenterna i 

förväg. Detta för att undvika att respondenternas åsikter i förväg inte skulle kunna påverkas av 

andras. Diskussionen i den ena fokusgruppen flöt på lite sämre, vilket kanske hade varit an-

norlunda om eleverna fått frågorna i förväg. Samtidigt så bör inte diskussionens kvalité ha 

påverkats av det faktum att eleverna inte fick frågorna i förväg. Den andra fokusgruppen hade 

till exempel fått samma förutsättningar och den diskussionen flöt på väldigt bra. Eftersom 

diskussionerna i de två olika fokusgrupperna skiljde sig ifrån varandra innebar det att modera-

torn fick inta olika roller i de olika fokusgrupperna. Moderatorn fick använda sig mer av in-

tervjuguiden i fokusgruppen där diskussionen flöt på lite sämre. Likaså kunde moderatorn inta 

en mer passiv roll i den andra fokusgruppen där diskussionen flöt på mer fritt. Av den anled-

ningen kunde moderatorn inte inta en liknande roll i båda fokusgrupperna. Detta bör dock inte 

ha påverkat kvalitén på inhämtad data eftersom moderatorn enbart underlättade diskussionen 

genom att vid behov ställa frågor och vägleda respondenterna i samtalet (Kreuger, 1998a). 

Anledningen till att den minst noggranna transkriberingsnivån användes vid den bandbaserade 

analysen var eftersom samtalens innehåll studerades och inte dess strukturer. Dessutom är 

utförliga transkriptioner mer tidskrävande och används sällan vid analys av fokusgrupper 

(Wibeck, 2010). 
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8.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer de huvudteman som belystes i resultatavsnittet att diskuteras var och 

en för sig i relation till tidigare forskning och vald teoretisk referensram. Därefter följer en 

avslutande diskussion. 

8.2.1 Upplevelser av termen 

Tre genomgående teman i båda fokusgrupperna var att eleverna enbart upplevde nackdelar 

med termen särskola, att den skapade tankar och känslor av ”vi och dem” och att inte vara lika 

mycket värd. I fokusgrupperna framkom att termen särskola skapar starka negativa känslor 

och eftersom de själva inte valt termen är det särskilt viktigt att dessa åsikter kommer fram 

(Bahcke, 2006). Flera tankar kring vad som är normalt och onormalt lyftes i denna studie, 

vilket Hannon (2007) och Tideman (2000) menar är en följd av kategorisering. Upplevelser 

av normalitet och avvikelse till följd av särskoletillhörigheten lyfts också i denna studie vilket 

även Longmore (1985) och Szönyi (2005) belyser i sin forskning. Vår studie pekar på lik-

nande sätt som Mineurs (2013) och Peters (2003) studie på att kategorisering genom termer 

som beskriver särskolan som en särskild grupp kan ge en segregerande effekt. Intressant att 

reflektera kring är att de personer som kategoriseras för det mesta ges en oönskad identitet 

genom att de själva inte sätter etiketten (Barow, 2011; Beart et al., 2005; Olsson, 2010; Taylor 

& Bogdan, 1989). En reflektion som uppstår är därmed vem som har rätt eller företräde att 

kategorisera andra? Med tanke på att skolplikten för personer med utvecklingsstörning inför-

des så sent (Tideman, 2000), vittnar det om att samhället under en lång tid kategoriserade och 

avskilde personer med utvecklingsstörning från samhället. Efter att särskolan upprättats lyfter 

Tideman (1992) skiftet av huvudman för särskolan som ytterligare en aspekt av hur samhället 

bidragit till avskiljande för personer med utvecklingsstörning. Eleverna i denna studie lyfter 

likt skolverkets rapport (2009) upplevelser av att andra inte ser dem som lika mycket värda. I 

denna studie belyses ytterligare ett ”vi och dem” tänk, vilket skulle kunna tala för att sam-

hället fortfarande bidrar till avskiljande genom stereotypt tänkande och genom termen 

särskola. Denna studie lyfter på liknande sätt som Mineurs (2013) studie att eleverna själva 

inte använde särskoletermen på grund av att de själva inte kunde identifiera sig med katego-

rin. En reflektion som uppstår är därmed huruvida det hade varit annorlunda om eleverna 

själva fick välja term, eftersom det hade motverkat en oönskad identifiering. 

8.2.2 Effekter av termen och skolformen 

Studiens resultat visar att termen särskola och skolformen bidrar till begränsningar, vilket 

också lyftes i motion 2012/12:Ub400 som ett exempel på varför termen särskola borde för-

ändras. De begränsningar som lyftes i fokusgrupperna var till exempel att ha lägre förvänt-

ningar på sig, att dörrar stängs och begränsningar i vad de får och inte får göra, vilket vittnar 

om att bli behandlad annorlunda på grund av särskoletillhörigheten. Detta stämmer överens 

med Minows (1990) antagande om att kategorisering bidrar till annorlunda behandling och 

bemötande oavsett om intentionen är god. Eleverna i fokusgrupperna lyfte att de på olika sätt 

upplevt att kategorisering av människor kan leda till fördomar, vilket Grönvik (2007) menar 

är en vanlig kritik gentemot kategorisering. Ett exempel som lyftes i ena fokusgruppen var 

stereotypen om att elever på särskolan inte kan vissa saker på grund av särskoletillhörigheten, 
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vilket likt Hannon (2007) och Mineur (2013) lyfter kan leda till fördomar och exkludering. 

Denna studie påvisar i enlighet med Jones (1972) och Mineurs studier (2013) att elever upp-

lever den särskilda skoltillhörigheten som stämplande och att eleverna upplever att termen 

särskola bidrar till mobbing/kränkningar. Tideman (2000) lyfter etiketten som särskoleelev 

som svår att få bort, vilket gör det ännu mer problematiskt att använda termen särskola. Denna 

studie visade att eleverna i de flesta fall inte talar om sin särskoletillhörighet, vilket även Jo-

nes (1972) och Mineurs (2013) studie visar. Ytterst få av eleverna i fokusgrupperna använder 

termen särskola, vilket de förklarar utifrån rädslan att bli mobbad och behandlad annorlunda. 

Har samhället blundat för den kränkande behandling elever i särskolan vittnar om, eller har 

samhället varit en del i den genom upprätthållande och konstruerande av stereotyper som lett 

till stigmatisering (Goffman, 2011)?  

8.2.3 Särskoleformen 

Ett tema som relaterar till de övriga teman var att elevernas uppfattningar av skolformen som 

sådan kunde skilja sig från upplevelserna av termen. I den ena fokusgruppen lyfte eleverna att 

det fanns fördelar med den särskilda skolformen, medan uppfattningen i den andra fokusgrup-

pen var att en särskild skolform var negativ men att det fanns positiva erfarenheter av särsko-

lan. Skolverkets rapport (2009) visade att elever i särskolan överlag var positiva till den egna 

skolformen, men att det fanns mycket fördomar och att de ofta kände sig nedvärderade på 

grund av särskoletillhörigheten. I denna studie upplevde den ena fokusgruppen särskolefor-

men positiv, medan den andra fokusgruppen upplevde den negativ. Mineurs (2013) studie 

visade att oavsett om upplevelser av skolformen var positiv så upplevde eleverna att skoltill-

hörigheten bidrog till stämpling. Detta stämmer överens med upplevelserna i den ena fokus-

gruppen i denna studie, som trots positiva erfarenheter av särskolan menade att nackdelarna 

med termen övervägde. En intressant aspekt att fundera vidare kring är huruvida den särskilda 

skolformen i sig bidrar till negativ särbehandling, vilket dock inte denna studie avser att un-

dersöka vidare. Då termen särskola lyftes i en skriftlig fråga till utbildningsministern 

(2007/08:605) och i motion 2012/13:Ub400 motiverades nekandet till en förändrad term med  

att skolformen istället skulle bli bättre. På så sätt skulle bakomliggande negativa attityder för-

ändras. Skolverkets rapport (2009) lyfter att elever upplever att andra har fördomar om 

särskolan och att de känner sig nervärderade av personer inom och utanför verksamheten. 

Frågan är därför om det enbart hjälper att göra särskolan bättre, eller om det i huvudsak är 

utanför särskolans väggar som de negativa attityderna finns? Därmed är reflektionen kring 

huruvida en förbättring av särskolan fyller det avsedda syftet av relevans.  

8.2.4 Förändring av termen 

Termen särskola är omdiskuterad och har varit uppe för diskussion i ett betänkande från 

särskolekommittén på 90-talet (Tideman, 2000), genom en skriftlig fråga till utbildningsmi-

nistern år 2007 (2007/08:605) samt i motion 2012/13:Ub400. I båda fokusgrupperna framkom 

det att flera elever försökt påverka en förändring av termen särskola genom dialog med politi-

ker. Mineur (2013) lyfter på liknande sätt att flera elever i hennes studie gjort ansträngningar 

för en förändring av termen. I både denna studie och Mineurs studie tog samtliga av de inter-

vjuade eleverna avstånd från termen särskola. Samtliga elever i denna studie önskade se en 
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förändring av särskoletermen, men eleverna själva hade svårt att finna en ersättningsterm. 

Denna studie och tidigare studier visar att vissa termer upplevs mer positiva än andra (Eayrs 

et al., 1993; Norwich, 1999; Panek & Smith, 2005). I en av fokusgrupperna lyftes till exempel 

termen specialskola som mindre negativ. Samtliga elever i fokusgrupperna var överens om att 

vilken annan term som helst vore bättre än just prefixet ”sär”. Flera elever i denna studie ifrå-

gasatte varför det behöver vara en term överhuvudtaget, vilket är en intressant reflektion att 

resonera vidare kring. Enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv går det inte att undvika 

kategorisering, vilket belyses i Hannons (2007) studie. Men även om kategorisering inte går 

att undkomma kanske termen särskola inte är nödvändig? Eleverna menade att istället för att 

ersätta termen särskola så kunde de ha ett vanligt namn som ”de andra”. Norwich (1999) me-

nar att vissa termer är mer socialt accepterade än andra, varför reflektion bör göras kring vad 

syftet är med kategoriseringen. Denna och tidigare studier lyfter dock att nya termer riskerar 

att bli stigmatiserade på sikt (Anastasiou & Kauffman, 2011; Eayrs et. al., 1993; Longmore, 

1985; Lynch, 2001; Norwich, 1999; Panek & Smith, 2005). Därav lyfts vikten av att inte en-

bart förändra termer utan även på ett övergripande plan av attityder i samhället (Anastasiou & 

Kauffman, 2011; Eayrs et al., 1993; Panek & Smith, 2005). En viktig reflektion är därför på 

vilket sätt en sådan förändring kan bli möjlig? Panek och Smith (2005) menar att förändringen 

kan ske genom att till exempel informera skolväsenden, professionella organisationer och 

samhället i stort. Följdfrågan blir då således vem som bär ansvaret för att vidga denna kun-

skap? Eftersträvansvärt vore att var och en såg sin del i att bidra till positiva attityder. De ele-

ver från gymnasiesärskolan som har deltagit i denna studie berättar på olika sätt om de nega-

tiva attityder som funnits och fortfarande finns gentemot dem. Samtliga elever förespråkar en 

förändrad terminologi, varför det vore önskvärt att en förändring av attityder i samhället sker 

parallellt med en förändrad terminologi. 

8.2.5 Avslutande diskussion 

Syftet med studien har varit att få en ökad kunskap och en fördjupad förståelse kring elever på 

gymnasiesärskolans upplevelser av termen särskola. Trots att skolverkets rapport (2009) lyfter 

att elever i särskolan i Sverige i hög grad blir utsatta för kränkningar och trakasserier finns det 

få studier kring elevers upplevelser av termen särskola. Resultaten från skolverkets rapport 

och denna studie är därför alarmerande. Redan år 1972 lyfte Jones den bristande kunskap som 

fanns kring barn och ungdomars uppfattningar om de etiketter som de kategoriseras med. 

Över 40 år senare uppmärksammades vid denna studies litteraturgenomgång samma kun-

skapslucka, varför denna studies resultat är ett viktigt bidrag till att fylla kunskapsluckan då 

det gäller upplevelser av termen särskola. 

 

Termen särskola är specifik för Sverige och eftersom få studier hittades inom området, lyfts 

även termen utvecklingsstörning och termer motsvarande termen särskola i avsnittet om tidi-

gare forskning. Då det gäller termen utvecklingsstörning har tidigare studier visat att det skett 

en stor förändring av terminologin (Eayrs et al., 1993; Granlund, 2004; Olsson, 2010; Tide-

man, 2000). Termen särskola har ifrågasatts, men har inte förändrats. Eftersom denna studie 

utgår från att termer är socialt konstruerade, kan det förklara de förändringar som sker av ter-

minologi (Hacking, 1997). De studier som jämfört likvärdiga ersättningstermer både då det 
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gäller termen utvecklingsstörning och termen särskola har visat att vissa termer upplevs mer 

positiva än andra, men att en stigmatisering förr eller senare riskerar att ske (Anastasiou & 

Kauffman, 2011; Eayrs et. al., 1993; Longmore, 1985; Norwich, 1999; Panek & Smith, 2005). 

Tidigare studier lyfter både för och nackdelar med kategoriseringar och termer (Grönvik, 

2007; Olsson, 2010; Rören, 2007). I denna studie tar samtliga elever i fokusgrupperna avstånd 

från termen särskola eftersom de enbart upplever nackdelar med termen, vilket går i linje med 

resultaten från tidigare studier som visar att många elever tar avstånd från termen (Molin, 

2004; Skolverket 2009, Szönyi, 2005). Eleverna i denna studie ifrågasätter varför en särskild 

term överhuvudtaget är nödvändig. Det föranleder en reflektion kring vad syftet med termen 

är eftersom det är särskilt avgörande (Norwich, 1999) då kunskap om världen skapas genom 

språket (Burr, 2003). Även särskoleformen som sådan kan problematiseras. Tideman (2000) 

menar att den sociala kategorisering som sker genom särskolan är ett sätt att utöva kontroll på. 

Är syftet att urskilja de elever som inte passar i grundskolan, eller är det att förse dem med de 

individuella resurser som behövs? Dessa reflektioner faller utanför denna studies ram men är 

relevanta områden att fundera vidare kring.  

 

Taylor och Bogdans (1989) studie visar att institutioner och organisationer bidrar till att bar-

riärer skapas och upprätthålls. Intressant att reflektera kring är det faktum att pedagogen på 

den gymnasiesärskolan som inte deltog i studien motiverade sitt beslut med att denne inte såg 

någon vinst för eleverna att delta i studien. Eftersom personer med en utvecklingsstörning är 

en utsatt grupp (Skolverket, 2009) är det därför särskilt anmärkningsvärt att pedagogen sva-

rade i elevernas ställe då det är möjligt att eleverna funnit intresse i att delta i studien. Detta 

blir på så sätt en förstärkning av skillnader och barriärer mellan personer i särskolan och per-

soner utanför särskolan. Anastasiou och Kauffman (2011) menar att det politiska målet för att 

värna om rättigheterna för personer med utvecklingsstörning borde vara att eliminera sådana 

barriärer som skapas till följd av attityder och sociala strukturer. Eftersom termen utveckl-

ingsstörning och termen särskola kan bidra till stigmatisering (Beart, Hardy & Buchan, 2005; 

Mineur, 2013; Taylor & Bogdan, 1992; Tideman, 2000), och eftersom kategorier präglas av 

exempelvis rådande social kontext (Barow, 2011; Bryman, 2011; Grunewald, 2004; Payne, 

2008), kan det antas att den stigmatisering eleverna i denna studie lyfte påverkas av föränder-

liga sociala konstruktioner utifrån rådande kontexter (Tideman, 2000). Därav lyfts vikten av 

att inte enbart förändra termer utan även på ett övergripande plan förändra attityder i sam-

hället (Anastasiou & Kauffman, 2011; Eayrs et al., 1993; Panek & Smith, 2005). En viktig 

reflektion är därför på vilket sätt en sådan förändring kan bli möjlig? Skolverkets rapport 

(2009) menade att ytterligare initiativ mot diskriminering i både grundsärskolan och gymnasi-

esärskolan behöver tas. Denna studie belyser enbart upplevelser som elever på gymnasie-

särskolan har och den visar att problemen fortfarande i hög grad existerar. Utifrån deras berät-

telser går det att urskilja att diskriminering förekommit även i grundsärskolan, vilket överens-

stämmer med resultatet från skolverkets rapport. Samhället har ett stort ansvar i att förmedla 

positiva normer, värderingar och attityder gentemot personer med utvecklingsstörning vilket 

kan ske genom att till exempel informera skolväsenden, professionella organisationer och 

samhället i stort om personer med utvecklingsstörning (Panek & Smith, 2005). Följdfrågan 

blir således vem som bär ansvaret för att vidga kunskapen? Inom socialt arbete är en mål-

grupp, som professionella i olika sammanhang möter, personer med funktionsnedsättningar. 
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Till exempel är kuratorsarbete en vanlig arena där medvetenheten kring attityder och dess 

påverkan bör uppmärksammas. Risken är att professionella är medvetna om problemet men 

inte agerar. Ett oroväckande exempel som Jones (1972) lyfter i sin studie är att stigma enligt 

pedagoger förekom i 93 procent av de klasser, med särskild undervisningsform, som omfatta-

des av studien. Trots det var det få pedagoger som arbetade för en förändring. Eftersträvans-

värt vore att var och en såg sin del i att bidra till positiva attityder och särskilt de profession-

ella i sin yrkesroll som kan komma att företräda personer med utvecklingsstörning.  

 

Denna studie har utgått ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med synen på sociala 

orättvisor som socialt konstruerade vilka därför kan förändras (Haslanger, 2012). Bahcke 

(2006) lyfter det som respektfullt och särskilt viktigt att ha en lyhördhet för ändrad termino-

logi när åsikter framförs från en brukargrupp. Särskilt viktigt är det då det är en social katego-

risering, det vill säga när någon annan definierar gruppen (Mineur, 2013; Sahlin, 2002). Sam-

hället bidrar därmed till att upprätthålla en social kategorisering genom att ha kvar termen 

särskola. Citat som belysts i denna studie vittnar om elever som inte får göra sina röster hörda. 

Samtliga elever upplever termen negativ och förespråkar en förändrad terminologi. Förhopp-

ningen med denna studie är därför att genom att lyfta tystade röster bidra till att diskussionen 

kring en förändring av termen lyfts samt öka medvetenheten om den genomgripande föränd-

ring av attityder och värderingar som behöver ske i samhället. Ytterligare en förhoppning är 

att väcka frågan och bidra till att politiker får en ny infallsvinkel (Gustafsson et al., 2005). 

Förhoppningen är också att öka medvetenheten bland professionella som är i kontakt med 

elever i särskolan. Det vore därför önskvärt att en förändring av attityder i samhället sker pa-

rallellt med en förändrad terminologi. Eftersom denna studie tycks vara relativt unik i sitt slag 

är kunskapsluckan stor och området angeläget att utforska vidare.  
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9. Slutsatser 
Syftet med studien var att få en ökad kunskap och en fördjupad förståelse kring hur elever på 

gymnasiesärskolan upplever termen särskola. Vidare undersöktes vilka för- och nackdelar 

eleverna upplevde att termen särskola har. Utifrån de två fokusgrupper som genomfördes pe-

kar studiens resultat på att upplevelserna av termen enbart är negativa, samt att de ger tankar 

och känslor av att inte vara lika mycket värd och att vara annorlunda. De effekter eleverna 

upplevde att termen och skolformen bidrar till är begränsningar, mobbing och stämpling. Te-

mat särskoleformen framkom i fokusgrupperna och hade inte direkt anknytning till studiens 

syfte men relaterade till övriga teman. Båda fokusgrupperna menade att termen särskola var 

negativ, men den ena fokusgruppen menade att särskoleformen var positiv, den andra att den 

var negativ. Dock menade den senare fokusgruppen att positiva erfarenheter från särskolan 

fanns. Samtliga elever önskade se en förändring av termen och menade att vad som helst föru-

tom just ”sär” är att föredra. I ena fokusgruppen fördes diskussion kring huruvida en föränd-

ring av termen skulle göra skillnad eftersom nya termer riskerar att även de bli stigmatiserade. 

Flera elever lyfte att det inte borde finnas en särskild term överhuvudtaget. Utifrån tidigare 

forskning och denna studies resultat dras slutsatsen att en förändring bör ske av både termino-

logi och övergripande värderingar i samhället. Det är särskilt viktigt att professionella inom 

socialt arbete, med målgruppen personer med funktionsnedsättningar, är medvetna om de 

upplevelser elever på särskolan har kring termen särskola. Detta eftersom personer med funkt-

ionsnedsättningar är en del av det sociala arbetets område. Vidare bör termen särskola stude-

ras ytterligare, särskilt ur ett elevperspektiv.  



30 

 

10. Referenser 
 

Albrecht, T., Johnson, G., & Walther, J. (1993). Understanding Communication Processes in 

Focus Groups. I D. Morgan (Red.), Succesful Focus Groups. Advancing the State of the Art (s. 

51-64). Newbury Park: Sage. 

 

Anastasiou, D., & Kauffman, J. M. (2011). A Social Constructionist Approach to Disability: 

Implications for Special Education. Exceptional Children, 77(3), 367-384. 

 

Andersson, G., & Swärd, H. (2008). Etiska reflektioner. I A. Meeuwisse., H. Swärd., R. Lap-

palainen., & K. A. Jacobsson (Red.), Forskningsmetodik för socialvetare (s.235-248). Stock-

holm: Natur och Kultur. 

 

Axelsson, L. Skriftlig fråga 2007:08:605, Särskola – ett förlegat begrepp. Hämtad från: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-

svar/Sarskola---ett-forlegat-begrep_GV11605/ 

 

Bahcke, C. C. (2006). Utviklingshemming: betegnelser i endring i Norden? En litteraturstudie 

i et terminologisk villnis. Specialpedagogikk, 71, 18-28. 

 

Barow, T. (2011). Begreppet “obildbar” som en social konstruktion. Teoretisk diskussion och 

praktisk tillämpning inom den svenska sinnesslövården under 1900-talets första hälft I O. An-

dersson., T. Barow., & M. Tideman (Red.), Omsorg i förändring. En vänbok till Karl Grun-

dewald (s.159-170). Stockholm: Intra. 

 

Beart, S., Hardy, G., & Buchan, L. (2005). How People with Intellectual Disabilities View 

Their Social Identity: A Review of the Literature. Jorunal of Applied Research in Intellectual 

Disabilities, 18, 47-56. 

 

Björklund, J. Svar på skriftlig fråga 2007/08:605, Särskola – ett förlegat begrepp. Hämtad 

från: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-

skriftliga-fragor/Sarskola---ett-forlegat-begrep_GV12605/ 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB. 

 

Burr, V. (2003). Social constructionism. London: Routledge. 

 

Cederborg, A-C. (Red.)., Hellner Gumpert, C., & Larsson Abbad, G. (2009). Att intervjua 

barn med intellektuella och neuropsykiatriska funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Eayrs, C. B., Ellis, N., & Jones, R. (1993). Which Label? An Investigation into the Effects of 

Terminology on Public Perceptions of and Attitudes towards People with Learning Difficul-

ties. Disability, Handicap & Society, 8, 111-127. 

 

European Opinion Research Group. (2001). Attitudes of Europeans to Disability Eurobarome-

ter 54.2. Bryssel: European Commission. 

 

Förenta nationerna (FN), konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

(2014). Sammanfattande slutsatser avseende Sveriges första rapport. CRPD/C/SWE/CO/1.  

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Sarskola---ett-forlegat-begrep_GV11605/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Sarskola---ett-forlegat-begrep_GV11605/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Sarskola---ett-forlegat-begrep_GV12605/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Sarskola---ett-forlegat-begrep_GV12605/


31 

 

Goffman, E. (2011). Stigma (3. uppl.). Stockholm: Norstedts. 

 

Granlund, M. (2004). Vad är utvecklingsstörning? FUB:s forskningsstiftelse ALA och Forsk-

ningsprogrammet CHILD, ISB. Mälardalens Högskola. Hämtad från: 

http://www.poms.nu/konf/Mats_Granlund.pdf 

  

Grunewald, K. (2004). Omsorgen om utvecklingsstörda en spegling av rådande samhälle. 

Läkartidningen, 101(44), 3446-3453. 

 

Grönvik, L. (2007). Definitions of Disability in Social Sciences: Methodological Perspectives 

(Doktorsavhandling, Uppsala universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten). 

 

Gustafsson, B., Hermerén, G., & Petterson, B. (2005). God forskningssed. Vetenskapsrådets 

expertgrupp för etik, 1, 1-131. 

 

Hacking, I. (1997). Taking Bad Arguments Seriously. London Review of Book, 21, 14-16. 

 

Hacking, I. (2010). Social konstruktion av vad? Stockholm: Thales. 

 

Handikappförbunden. (2008). Handikapprörelsens alternativrapport om FNs internationella 

konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Handikappförbundens samarbetsor-

gan.  

 

Hannon, F. (2007). Literature Review on Attitudes towards Disability. (Disability Research 

Series 9). National Disability Authority: Dublin, Ireland. 

 

Haslanger, S. A. (2012). Resisting reality: social construction and social critique. New York: 

Oxford University Press. 

 

Hilton, J. L., & Von Hippel, W. (1996). Stereotypes. Annual Review of Psychology, 47, 237–

271. 

 

Jacobsen, D. I. (2007). Förståelse, beskrivning och förklaring – introduktion till samhällsve-

tenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 

 

Jones, R. L. (1972). Labels and Stigma in Special Education. Exceptional Children, 38, 553-

564. 

 

Kreuger, R. (1993). Quality Control in Focus Group Research. I D. Morgan (Red.), Sucessful 

Focus Groups. Advancing the State of the Art (s. 65-88). Newbury Park: Sage. 

 

Kreuger, R. (1998a). Developing Questions for Focus Groups. The Focus Group kit, no 3. 

Thousand Oaks: Sage. 

 

Kreuger, R. (1998b). Moderating Focus Groups. The Focus Group kit, no 4. Thousand Oaks: 

Sage. 

 

Kreuger, R. (1998c). Analyzing & Reporting Focus Group Results. The Focus Group kit, no 

6. Thousand Oaks: Sage. 

 



32 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlittera-

tur. 

 

Linell, P. (1994). Transkription av tal och samtal: teori och praktik. Arbetsrapport från tema 

Kommunikation, 1994:9. Linköping: Linköpings universitet.  

 

Longmore, P. K. (1985). A Note on Language and the Social Identity of Disabled People. The 

American Behavioral Scientist, 28(3), 419-423.  

 

Lynch, J. (2001). Inclusion in Education: The Participation of Disabled Learners. Paris: 

UNESCO. 

 

Mineur, T. (2013). Skolformen komplexitet – elevers erfarenheter av skolvardag och tillhö-

righet i gymnasiesärskolan (Doktorsavhandling, Högskolan i Halmstad, Institutet för handi-

kappvetenskap.). 

 

Minow, M. (1990). Making all the difference: Inclusion, exclusion and American law. Ithaca, 

NY: Cornell University Press. 

 

Molin, M. (2004). Att vara i särklass – om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan 

(Doktorsavhandling, Örebro universitet, Institutet för handikappvetenskap). 

 

Morgan, D. (1998a). The Focus Group Guidebook. The Focus Group kit, no 1. Thousand 

Oaks: Sage. 

 

Morgan, D. (1998b). Planning for Focus Groups. The Focus Group kit, no 2. Thousand Oaks: 

Sage. 

 

Motion 2012/13:Ub400. Begreppet särskola. Stockholm: Riksdagen. 

 

Norwich, B. (1999). The connotation of special education labels för professionals in the field. 

British Journal of Special Education, 26, 179-183. 

 

Olsson, C. G. (2010). Omsorg och kontroll. En handikapphistorisk studie 1750-1930: före-

ställningar och levnadsförhållanden (Doktorsavhandling, Umeå universitet, Institutionen för 

kultur och medievetenskaper).  

 

Panek, P. E., & Smith, J. L. (2005). Assessment of terms to describe mental retardation. Rese-

arch in Developmental Disabilities, 26, 565–576. 

 

Payne, M. (2008). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Peters, S. (2003). Inclusive Education: Achieving Education for All by Including those with 

Disabilities and Special Needs. Prepared for the World Bank Disability Group, April 2003. 

 

Rören, O. (2007). Idioternas tid: Tankestilar inom den tidiga idiotskolan 1840−1872 (Dok-

torsavhandling, Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen).  

 

Sahlin, I. (2002). ”Sociala problem som verklighetskonstruktioner”. I A. Meeuwisse., & H. 

Swärd (Red.), Perspektiv på sociala problem (s. 109-129). Stockholm: Natur & Kultur. 



33 

 

Skolverket. (2009). Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes upp-

fattningar om diskriminering och trakasserier. Rapport 326. Stockholm: Skolverket. 

 

Smithson, J. (2000). Using and Analysing Focus Groups. Limitations and Possibilities. Inter-

national Journal of Social Research Methodology, 3, 103-119. 

 

Spencer, L., Ritchie, J., Lewis, J., & Dillon, L. (2003). Quality in qualitative evaluation: A 

framework for assessing research evidence. London: Government chief social researcher’s 

office. 

 

Szönyi, K. (2005). Särskolan som möjlighet och begränsning – elevperspektiv på delaktighet 

och utanförskap. (Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen). 

 

Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1989). On accepting relationships between people with mental 

retardation and non-disabled people: towards an understanding of acceptance, Disability, 

Handicap & Society, 4, 21-36.  

 

Tideman, M. (1992). När kommunen blivit huvudman. En kartläggning av serviceutbud, or-

ganisation och levnadsvillkor för utvecklingsstörda i Halland 1991. Halmstad: Kommunför-

bundet Halland & Centrum för Handikappforskning, Uppsala universitet. 

 

Tideman, M. (2000). Normalisering och kategorisering: om handikappideologi och 

välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning (Doktorsavhandling, 

Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete). 

 

Utbildningsutskottets betänkande (2012/13:UbU7). Skolväsendet.  

 

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper – om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 

Lund: Studentlitteratur. 

 



34 

 

Informationsblad              Bilaga 1 
 

Hej!                      Datum 150416 

 

Vi är två socionomstudenter som heter Malin Stålklint och Maria Segerholm. Vår skola heter 

Hälsohögskolan i Jönköping. Vi skriver just nu ett examensarbete. Vi vill veta mer om hur 

elever på gymnasiesärskolan upplever ordet särskola. Detta vill vi undersöka genom att prata 

med Er i grupp. Det kallas fokusgrupp. I en fokusgrupp sitter man tillsammans och pratar om 

något man tycker är viktigt. Vi tycker det är viktigt att få veta hur Du upplever ordet särskola. 

Vi hoppas att vi genom denna uppsats ska kunna lyfta fram elevers åsikter och tankar om or-

det särskola. 

 

Minst fyra och högst åtta elever kan vara med i fokusgruppen. En av oss studenter kommer att 

vara samtalsledare och den andre kommer att lyssna och skriva ner vad som sägs. Vi kommer 

att spela in samtalet på fokusgruppen, eftersom det blir lättare för oss att komma ihåg det som 

sagts. Det är bara vi, Maria och Malin, som kommer att lyssna på inspelningen. Efter att vi är 

klara med vår uppsats kommer vi att radera bandet. När vår uppsats är färdig är den offentlig. 

Det betyder att vem som helst kan läsa den. Däremot så vet ingen vem som har varit med och 

vem som har sagt vad. 

 

På nästa sida finns en svarsblankett där Du som vill vara med kan skriva under och skicka in 

blanketten i svarskuvertet till Habiliteringscentrum. Om Du har god man ska denne skriva 

under på blanketten också. Du väljer själv om du vill vara med i fokusgruppen. Om Du säger 

ja men ångrar Dig när Du sitter i gruppen kan du när som helst välja att avbryta och gå däri-

från. Din skolgång/din kontakt med Habiliteringscentrum kommer inte att påverkas om du 

väljer att inte vara med i fokusgruppen, eller om du väljer att avbryta under tiden fokusgrup-

pen är. 

 

Om ni har några frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta oss. Kontaktuppgifter 

finner ni nedan.  

 

 

Datum och tid: torsdag 7 maj kl. 16:15 

Plats:   - 

Anmälan senast:  fredag 24 april. 

 

Fokusgruppen kommer att hålla på i ungefär en timme. Vi bjuder på fika. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Malin Stålklint 

0700-000000 

xxxxxxxx@student.hj.se 

 

Maria Segerholm  

0700-000000 

xxxxxxxx@student.hj.se 

mailto:xxxxxxxx@student.hj.se
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Samtyckesblankett 
 

Jag vill vara med och jag förstår meningen med fokusgruppen. Jag har fått information om att 

det är helt frivilligt att vara med och att jag kan välja att avbryta när som helst utan att jag 

behöver nämna varför. Min skolgång/min kontakt med Habiliteringscentrum kommer inte att 

påverkas om jag väljer att inte vara med i fokusgruppen, eller om jag väljer att avbryta under 

tiden fokusgruppen är. Mina uppgifter kommer inte att vara tillgängliga för någon annan än de 

två studenterna. Jag förstår att samtalet i fokusgruppen kommer att användas vid ett examens-

arbete, som är offentligt. Mitt namn kommer däremot inte att stå med i examensarbetet, inte 

heller kommer uppgifter som kan avslöja vem jag är att lämnas. 

 

Vi behöver Ditt svar senast fredagen 24 april.  
 

Ort och datum 

 

__________________________________ 

 

                             

Underskrift elev    

 

__________________________________ 

 

Underskrift eventuell god man/förälder 

 

__________________________________ 

 

För att vi ska kunna skicka mer information till Dig och för att vi ska kunna nå Dig om 

det blir några ändringar, vore vi tacksamma för dina kontaktuppgifter. 

 

Adress  

 

__________________________________ 

 

Postnummer  Ort  

 

__________________________________ 

 

Telefonnummer/Mobilnummer  

 

__________________________________ 

 

 

__________________________________ 

Student, Malin Stålklint    

 

 

__________________________________ 

Student, Maria Segerholm      
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Bekräftelsebrev                                                         Bilaga 2 
                      Datum 150428 

Hej!                       

    

Vi vill börja med att tacka för att Du vill vara med i fokusgruppen.  

Vi skickar detta brev för att berätta mer om meningen med fokusgruppen. Om knappt ett år 

blir vi, Maria och Malin, färdiga med vår socionomutbildning. En del av vår utbildning är att 

skriva en uppsats. Vi ska undersöka och skriva om vad elever som går på gymnasiesärskolan 

tycker om ordet särskola. Vi vill veta vad som är bra eller dåligt med ordet särskola. För att få 

veta detta vill vi prata med Er om det i en fokusgrupp. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram 

vad Du och andra elever tycker och tänker om ordet särskola. Det är viktigt att Du vet att det 

är helt frivilligt att vara med i fokusgruppen. Det betyder att om Du ångrar Dig kan du när 

som helst välja att avbryta och lämna fokusgruppen. Din skolgång/din kontakt med Habilite-

ringscentrum kommer inte att påverkas om du väljer att inte vara med i fokusgruppen, eller 

om du väljer att avbryta under tiden. 

 

Det är x personer som anmält sig till fokusgruppen. När vi träffas kommer vi att börja med att 

bjuda på fika sedan pratar vi om ordet särskola. Maria kommer att vara samtalsledare och 

Malin kommer att lyssna och skriva ner det som sägs. Vi kommer att spela in under tiden vi 

pratar, eftersom det hjälper oss att komma ihåg. Ingen annan än vi kommer att lyssna på in-

spelningen. Fokusgruppen kommer att hålla på i ungefär en timme. När vi har skrivit klart 

uppsatsen kommer vi att höra av oss till Dig och berätta om vad vi fick reda på i vår uppsats. 

Uppsatsen kommer att vara offentlig. Det betyder att vem som helst kan läsa den. Däremot så 

vet ingen vem som har varit med och vem som har sagt vad. Om det är något som är oklart 

eller om Du har några frågor får Du gärna höra av Dig till oss. Våra kontaktuppgifter står med 

längre ner. 

 

 

Vi önskar Dig varmt välkommen! 

 

 

 

 

Datum och tid:  torsdag 7 maj 4 maj kl. 16:15 

Plats:  -  

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Malin Stålklint 

0700-000000 

xxxxxxxx@student.hj.se 

 

Maria Segerholm  

0700-000000 

xxxxxxxx@student.hj.se 



37 

 

 

 

 

Intervjuguide                Bilaga 3 

                 Datum 150430 
 

 

 

Syfte: Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen och fördjupa 

förståelsen kring hur elever på gymnasiesärskolan upplever termen 

särskola. 

    

Frågeställningar:  1) Hur upplever elever med lindrig utvecklingsstörning på gymna-

siesärskolan termen särskola? 

 

2) Vilka fördelar respektive nackdelar upplever elever med lindrig 

utvecklingsstörning på gymnasiesärskolan att termen särskola har? 

 

 

 

1. Vad tänker du på när du hör ordet särskola? 
 

 

2. Vilka känslor får du när du hör ordet särskola? 
 

 

3. Vad tycker du är bra med ordet särskola? 
 

 

4. Vad tycker du är dåligt med ordet särskola? 
 

     4a. Har du förslag på något annat ord på särskolan som du tycker är bättre? 
 

 

5. Använder du ordet särskola? 
 

     5.a Vilket ord använder du för din skola när du pratar med dina klasskompisar? 
 

     5b. Vilket ord använder du för din skola när du pratar med din familj, släkt och vänner? 
 

     5c. Vilket ord använder du för din skola när du pratar med personer du inte känner? 

 

 

 

 

 

 

 


