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Abstract 

 
The aim of this qualitative study was to investigate the social identity of students at upper 
secondary school for physically disabled students. The youths I drew my attention to suffered 
from severe physical disabilities and therefore received specially adapted education in small 
classes, but integrated at an ordinary upper secondary school. 
 
By “social identity” I mean how the students view themselves as a group, how they value 
their membership of the group and how they relate to non-disabled students at school.  I 
wanted to investigate the connections between these students’ social identity and the problems 
of marginalization of disabled people in society.  
 
According to qualitative methods I interviewed five physically disabled students, aged 18-19, 
at upper secondary school level taking part of especially adapted education. The study showed 
that these students regarded themselves as a segregated group at school. None of them 
associated with non-disabled students at school. They believed that non-disabled students 
regarded them as stupid, mentally retarded etc. My conclusion was that the students ran the 
risk to develop a disability identity that in the long run might make it difficult for them to 
participate in society and consequently become marginalized.    
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Förord 
 

 

Till de elever på riksgymnasiet som ställde upp på intervju vill jag rikta ett stort tack för att ni 

så tålmodigt och uppriktigt svarade på mina frågor.  

 

Tack till personal på riksgymnasiet för hjälp med att få tag i elever till undersökningen.  

 

Tack även till Anna Angelin för god handledning.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Läsåret innan jag började på Socialhögskolan arbetade jag som elevassistent på ett av landets 

fyra riksgymnasier för rörelsehindrade. De elever som jag och mina kollegor var anställda för 

att assistera var svårt rörelsehindrade och kom från olika delar av landet för att få tillgång till 

den anpassade gymnasieutbildningen. När jag började jobbet som elevassistent hade jag 

knappt någon erfarenhet av vad det kan innebära att leva med funktionshinder. Jag visste inte 

riktigt vad jag skulle vänta mig. Var de här ungdomarna som vilka andra gymnasielever som 

helst? Själv hade jag tagit studenten två år tidigare och tyckte det kändes lite underligt att 

börja på gymnasiet igen – som assistent. Jag lärde mig ganska snart att riksgymnasieeleverna 

på sätt och vis var som vilka andra gymnasieungdomar som helst. Samtidigt var de 

annorlunda, och de behandlades annorlunda. 

 

Med min egen gymnasietid i färskt minne kunde jag inte låta bli att jämföra. Undervisningen 

var genomgående på en lägre nivå än den jag själv fått ett par år tidigare, men det var ju också 

själva tanken med riksgymnasiet. Eleverna behövde en långsammare studietakt med hänsyn 

till olika typer av inlärningssvårigheter och för att hinna med sin habilitering. Jag kunde dock 

inte låta bli att undra om de verkligen skulle hinna lära sig allt innan det var dags för 

studentexamen. Skulle de här eleverna ha förutsättningar att klara högskolestudier efter att ha 

gått i en klass där det inte var självklart att kunna peka ut Sverige på världskartan? Jag fick 

det inte att gå ihop, och det får jag fortfarande inte. Eleverna verkade emellertid inte särskilt 

bekymrade. Jag fick ibland en känsla av att de levde lite som i sin egen värld – en 

riksgymnasievärld där alla människor de mötte antingen hade rörelsehinder precis som de 

själva, eller också var personal anställda för att arbeta med dem. De rörelsehindrade 

ungdomarna på skolan verkade ha väldigt roligt tillsammans med varandra, men det var sällan 

de kom i kontakt med elever på den ”vanliga” skolan – trots att de delade lokaler och möttes 

dagligen i korridorerna. Jag undrade ofta över hur riksgymnasieeleverna själva resonerade 

kring detta. Utifrån mitt perspektiv tänkte jag att det borde vara ganska olustigt att gå på en 

vanlig gymnasieskola men ändå så tydligt vara en grupp för sig, med särskilda villkor. Men 

kanske var riksgymnasieelevernas perspektiv ett helt annat? När jag nu fick möjlighet att göra 

en empirisk undersökning utifrån ramen för en C-uppsats, tog jag chansen att återvända till 

riksgymnasiet för att få svar på några av mina frågor.  
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Titeln på uppsatsen: ”De handikappade och de normala” anspelar dels på ordvalen hos de 

riksgymnasieelever jag intervjuat, dels på Goffmans (1963) teori om ”stigmatiserade” och 

”normala”, som jag använt mig av i analysarbetet. Flera av riksgymnasieeleverna talade om 

sig själva som ”handikappade” medan personer i deras omgivning utan funktionshinder 

omnämndes som ”de normala” eller ”de vanliga”. Samtidigt som eleverna gjorde denna något 

drastiska kategorisering, poängterade de att riksgymnasieelever inte var annorlunda än ”de 

normala”. Man är alltså normal fast man är handikappad, men man är inte en av ”de normala”. 

Distinktionen däremellan är liten, men betydelsefull. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Utgångspunkten för min uppsats är den ojämlikhet i levnadsvillkor som finns i vårt samhälle 

mellan funktionshindrade och totalbefolkningen. Det är en ojämlikhet som visar sig på de 

flesta plan – funktionshindrades utbildningsnivå och status på arbetsmarknaden är 

genomgående lägre än hos totalbefolkningen. Personer med funktionshinder har som grupp 

sämre ekonomiska resurser och färre sociala relationer jämfört med befolkningen i övrigt. 

Detta trots de handikappolitiska målsättningar som strävar mot funktionshindrades jämlikhet 

och deltagande i samhällslivet (RFV 2003).  

 

Sedan 1960-talet har principen i Sverige varit att funktionshindrade i möjligaste mån ska 

inkluderas i samhället. Levnadsvillkoren för funktionshindrade som grupp har radikalt 

förändrats på en del plan, medan det mesta är sig likt på andra plan. Personer med 

funktionshinder har till stor del integrerats i samhället – åtminstone i fysisk bemärkelse.  De 

är integrerade såtillvida att de fysiskt inte längre är hänvisade till institutioner där de 

segregeras från det ”normala” samhälleliga livet (Tossebro 2000). Frågan är i vilken 

utsträckning funktionshindrade socialt lever och tillåts leva på samma premisser som andra. 

Trots att det i samhället finns en uppsjö av normaliserande åtgärder som syftar till att minska 

och förebygga individens handikapp, lever handikappet ändå kvar inom individen, som en del 

av hans eller hennes självbild och identitet (Sjöholm 2001). Det är främst denna aspekt av 

funktionshinder som jag är intresserad av att undersöka närmare – den psykosociala 

upplevelsen av att vara handikappad och att tillhöra en viss kategori i samhället, nämligen ”de 

handikappade”, eller ”de funktionshindrade”. 
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För att avgränsa min undersökning väljer jag att skriva om elever på Riksgymnasium för 

rörelsehindrade. Riksgymnasium för rörelsehindrade är en riksrekryterande 

gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar som erbjuder stödresurser och 

individuellt anpassad utbildning. Eleverna kan välja mellan att gå i en så kallad ”Rh-klass” 

(rörelsehinderklass) med färre antal elever och långsammare studietempo, eller i en ordinär 

klass.  Hela verksamheten är förlagd till en vanlig gymnasieskola.  

 

Det jag vill undersöka är de rörelsehindrade elevernas upplevelse av sin situation på skolan. 

Jag hoppas kunna få en bild av de rörelsehindrade ungdomarnas identitet som grupp, det vill 

säga deras sociala identitet. ”Social identitet” kan definieras på många sätt. Jag väljer att utgå 

från Tajfels definition av begreppet (se sid 18). Riksgymnasieelevernas sociala identitet 

berättar bland annat om hur de ser på sig själva som grupp och hur deras relation till andra 

elever på skolan ser ut. En intressant följdfråga är om det finns någon koppling mellan de här 

ungdomarnas sociala identitet och den marginaliseringsproblematik som finns kring 

funktionshindrade i samhället i stort.  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med min uppsats är att undersöka social identitet hos elever på Riksgymnasium för 

rörelsehindrade.  

 

1.4 Frågeställningar 
 

- Hur beskriver riksgymnasieeleverna sin grupptillhörighet på skolan? 

- I vilken utsträckning umgås riksgymnasieeleverna med icke- funktionshindrade 

ungdomar? 

- Hur tror riksgymnasieeleverna att de uppfattas av övriga elever på skolan? 

- Hur värderar riksgymnasieeleverna sin sociala tillhörighet på skolan? Är den positivt 

eller negativt laddad? 

- Hur kan riksgymnasieelevernas sociala identitet tolkas och förstås utifrån ett bredare 

perspektiv på handikappade som marginaliserade i samhället? 
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2. Metod  

2.1 Metod och urval 
 
Jag använder mig i uppsatsen av kvalitativ metod. Då mitt syfte är att undersöka något så 

mångfacetterat som ”social identitet”, anser jag att kvalitativa intervjuer är det bästa sättet att 

komma så nära respondenternas egen beskrivning som möjligt.  Kvale (1997) menar att målet 

med den kvalitativa intervjun är att få nyanserade beskrivningar av den intervjuades 

”livsvärld” - det vill säga att få en uppfattning om hur det är att vara i respondentens skor 

genom att respondenten själv berättar.  

 

Jag har intervjuat fem elever på Riksgymnasium för rörelsehindrade. För att i möjligaste mån 

bevara respondenternas anonymitet anger jag inte vilket av de fyra riksgymnasierna 

respondenterna går på. ”Handikappvärlden” är liten – risken att någon som är bekant med 

riksgymnasieverksamheten skulle kunna identifiera en respondent med ledning av skolans ort 

är därför inte obetydlig. Respondenternas namn är naturligtvis fingerade av samma orsak.  Jag 

har intervjuat tre män och två kvinnor mellan 18 och 19 år.  

 

Genom att genomföra kvalitativa intervjuer har jag fått en ganska djupgående kunskap om hur 

respondenterna ser på den del av sin livsvärld som utgörs av skolmiljön. Dessa insikter hade 

varit omöjliga att få genom t ex en enkätundersökning. Det jag däremot inte vet är i vilken 

utsträckning kunskapen kan generaliseras till att gälla flertalet riksgymnasieelever. En 

begränsning i undersökningen är att alla elever jag har intervjuat huvudsakligen studerar i 

liten klass, så kallad Rh - klass. Samtliga bor också på elevhem. Det är högst troligt att 

upplevelsen av att gå på riksgymnasium skiljer sig mycket åt beroende på om man går i liten 

eller stor klass, om man bor hemma eller på elevhem.  Jag gör inga anspråk på att veta hur 

riksgymnasieelever i allmänhet upplever sin sociala identitet – den empiri jag redogör för är 

reliabel endast för de elever jag har intervjuat. Syftet med en kvalitativ undersökning är heller 

inte att bevisa någonting statistiskt, och att ha ett representativt urval är därför inte det 

viktigaste (Trost 2005). Jag tycker dock att jag har anledning att tro att det resultat jag fått är 

giltigt för flertalet elever som studerar i Rh-klass.  Det finns en överensstämmelse mellan de 

olika respondenternas berättelser som vittnar om att de problem som finns inte är individuella, 

utan snarare något som ”ligger i luften”. Saker som ”ligger i luften” låter sig emellertid inte 

gärna mätas.  
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Hur är det då med validiteten i min undersökning? Den kvalitativa intervjuns styrka ska ju 

vara just giltigheten, att intervjuaren genom följdfrågor och dylikt har möjlighet att verkligen 

försäkra sig om att han uppfattat svaret rätt. (Kjaer Jensen 1995) Jag har bemödat mig om att 

få fram så konkreta och tydliga svar som möjligt i intervjusituationerna. Jag har även försökt 

att i empiriavsnittet så gott som möjligt redovisa de olika skiftningar som finns i svaren.  Det 

jag kan se som en svaghet är att respondenterna påverkades av de signaler som jag som 

intervjuare omedvetet sände ut – eleverna kan ha känt att jag förväntade mig det ena eller det 

andra svaret. Jag tror också att min relativa närhet i ålder till respondenterna kan ha påverkat 

vilken information de ville ge mig. Kanske blir man mer sårbar när man talar med någon som 

kan dra slutsatser genom att jämföra med sig själv- jag har ju trots allt gått i det ”nationella 

gymnasium” som riksgymnasieeleverna skulle ha gått i om de inte varit funktionshindrade. 

Samtidigt var just detta en fördel. Jag kände att respondenterna ”förstod att jag förstod” utan 

att de behövde ge omständliga förklaringar kring saker som kanske är självklara för en 

generation men inte för en annan. Jag upplevde det som att respondenterna var mycket ärliga i 

sina svar. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

Att få tag i elever som var intresserade av att ställa upp på intervju visade sig vara svårare än 

jag hade räknat med. Mitt mål var att intervjua i 6- 8 riksgymnasieelever som var över 18 år. 

Att respondenterna är myndiga underlättar då man slipper be om målsmans tillstånd. Då 

många riksgymnasieelever har kommunikationssvårigheter vad det också ett krav att 

respondenterna skulle kunna kommunicera utan hjälpmedel.  

 

För att få kontakt med elever som var intresserade av att ställa upp på intervju kontaktade jag 

först rektorn på ett av riksgymnasierna. Hon avböjde av olika skäl att hjälpa mig vidare och 

hänvisade mig i stället till personal på skolans elevhem. Föreståndaren för elevhemmet ställde 

upp med att vidarebefordra information om min undersökning till eleverna. Jag skickade ett 

informationsblad till elevhemmet med mitt namn och kontaktuppgifter och hoppades på att ett 

gäng med elever skulle höra av sig. Det visade sig vara en ineffektiv metod.  En vecka gick 

utan att någon ringde. Inte heller efter att jag bett elevhemspersonalen att fråga runt fick jag 

kontakt med någon elev. Personalen förklarade det bristande intresset med att eleverna var 

trötta på att bli utfrågade om sina liv – de var redan föremål för så mycket intresse från olika 



 10

personalgrupper på skolan. Själv tror jag att det även kan ha berott på att förfrågan var så 

opersonlig. Sannolikheten att någon nappar är sannolikt större om man personligen blir 

tillfrågad att delta.  Till sist bad jag även elevassistenterna på skolan om hjälp, men då 

sökandet efter respondenter dragit ut på tiden beslöt jag mig för att vända mig till 

riksgymnasiet på en annan ort.  

 

Via rektorn på det andra riksgymnasiet fick jag kontakt med en lektor på skolan som hjälpte 

mig att få tag i elever till undersökningen. Genom lektorn fick jag kontaktuppgifter till sex 

elever som visat intresse för att ställa upp på intervju och samtyckt till att jag fick deras 

telefonnummer. Enligt min kontaktperson på skolan hade endast en som blivit tillfrågad tackat 

nej. Jag ringde upp eleverna och förklarade mer utförligt vem jag var, vad intervjun skulle 

handla om och hur det skulle gå till. Eleverna fick därefter en andra chans att ta ställning till 

om de ville vara med i undersökningen. Samtliga tackade ja till detta.  En elev föll dock bort 

på grund av att vi inte kunde hitta en tid för intervjun som passade båda, och en föll bort på 

grund av sjukdom. När jag var på plats för att genomföra intervjuerna fick jag via 

elevhemspersonal kontakt med ytterligare en respondent, vilket sammanlagt alltså gav fem 

intervjupersoner. Lärdomar jag dragit av detta är att det gäller att hitta en välvilligt inställd 

”grindvakt” om man inte har möjlighet att få tag i respondenter helt på egen hand. Det bästa 

är naturligtvis att själv fråga tilltänkta respondenter direkt. Personligen fick jag en känsla av 

att rektorn på den första skolan inte var så pigg på att skolan skulle bli föremål för analys. 

Utan rektorns stöd blev det svårt - men kanske hade det blivit desto intressantare resultat om 

det verkligen låg någonting bakom det jag uppfattade som en ovilja att släppa in mig.   

 

2.3 Intervjusituationen 
 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive rum på elevhemmet.  Jag intervjuade 

dem en och en och varje intervju tog ca en timme. Att jag genomförde intervjuerna hemma 

hos respondenterna tror jag var positivt på så sätt att de var på ”hemmaplan” och kunde känna 

viss trygghet i detta. Som gäst hos mina respondenter kände jag ett stort behov av att visa 

respekt för deras integritet – samtidigt som miljön också öppnade upp för ett mer personligt 

möte. Rummen gav mig extra information om respondenterna som knappast hade kommit på 

tapeten om intervjun skett på en neutral plats.  
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Min intention var att ställa öppna frågor och i möjligaste mån låta respondenterna ”prata på” 

på egen hand. Enligt Kvale bör den kvalitativa intervjuaren fokusera på de teman i 

respondentens livsvärld som är intressanta för undersökningen utan att styra samtalet i detalj. 

Syftet är just att respondenten själv ska få utrymme att formulera sin egen livsvärld - i en 

alltför strukturerad intervjusituation går den möjligheten förlorad. Intervjuarens uppgift är att 

förstå innebörden i det respondenten säger. Då gäller det att vara lyhörd, inte bara för det som 

sägs rakt ut utan också uppfatta det som inte uttalas (Kvale 1997). Jag hade trots detta 

förberett en ganska utförlig intervjumall, som visade sig vara användbar. Flera av 

respondenterna var lite blyga och inte så talföra – eller så uppfattade de helt enkelt situationen 

så att jag skulle fråga och de skulle svara. Intervjumallen var därför till god hjälp att komma 

igång. Vid de tillfällen då vi lämnade intervjumallen för att respondenterna ”gick igång” på 

någon aspekt som engagerade dem – och som jag inte tänkt på - blev resultatet allra bäst.   

 

2.4 Analysmetod  
 

Jag spelade in intervjuerna på minidisc. Vid transkriberingen tog jag mig friheten att hoppa 

över stycken som jag redan från början visste att jag inte skulle ha användning för. Det lät sig 

göras då jag hade klart för mig vilken information jag var ute efter. Jag valde att göra en 

varsam redigering av citaten för att göra dem lättare att ta till sig i skriftlig version. Därefter 

gick jag igenom den transkriberade texten och organiserade informationen utifrån mina 

frågeställningar. Då mina fyra första frågeställningar inte är så teoretiska var de ganska enkla 

att besvara bara genom att sammanställa det empiriska materialet och koppla samman med 

tidigare forskning i ämnet. Den sista frågeställningen krävde desto mer teoretiskt underlag.  

Jag försökte se mönster i respondenternas svar som gick att knyta an till etablerad forskning 

kring handikapp och utanförskap.  

 

2.5 Etiska överväganden 
 

Kvale identifierar tre olika etiska aspekter av intervjun: respondentens samtycke till att delta, 

respondentens konfidentialitet samt intervjuns konsekvenser för respondenten (Kvale 1997). 

Jag har gjort vad jag anser är rimligt för att försäkra mig om att respondenterna visste vad de 

samtyckte till, och även försökt bevara deras anonymitet i möjligaste mån. Det jag som 
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intervjuare däremot inte kunnat styra över, är vilka känslomässiga konsekvenser intervjun fått 

för respondenterna. Det är möjligt att mina frågor väckte funderingar hos respondenterna som 

kan vara tunga för dem att hantera på egen hand. Min förvissning är att eleverna trots allt 

befinner sig i ett sammanhang där de har möjlighet att bearbeta sina funderingar vidare om de 

skulle vilja.  

 

2.6 Fortsatt framställning 
 

I kapitel 3 presenteras bakgrund till de teorier jag använder mig av i uppsatsen samt 

definitioner av centrala begrepp och en redogörelse för tidigare forskning på området. I 

kapitel 4 redogör jag för mina empiriska resultat, som därefter analyseras i kapitel 5. I kapitel 

6 för jag en slutdiskussion kring mina resultat.  

 

3. Teoretisk bakgrund och begreppsdefinitioner 
 
I detta kapitel kommer jag först att ge en närmare beskrivning av riksgymnasieverksamheten 

och dess målgrupp. Därefter ges en kort orientering kring hur samhället tidigare har sett på 

funktionshinder och hur man ser på det idag.  Jag kommer även att förklara på vilket sätt 

funktionshindrade kan betraktas som marginaliserade i vårt samhälle. Jag redovisar den 

definition av ”social identitet” som jag använder mig av i denna uppsats. I anslutning till det 

förklarar jag de sociologiska begrepp jag använt mig av för att analysera respondenternas 

sociala identitet, bland annat ”habitus” och ”stigmatisering”. Kapitlet avslutas med en kort 

summering av vilken tidigare forskning som finns på handikappområdet.  

 

3.1 Riksgymnasium för rörelsehindrade 
 
Riksgymnasiet för rörelsehindrade vänder sig till svårt rörelsehindrade ungdomar som slutfört 

grundskolan. Verksamheten bedrivs med stöd av skollagen som föreskriver att de kommuner 

som regeringen beslutar ska anordna speciellt anpassad utbildning för svårt rörelsehindrade 

ungdomar, så kallad Rh-anpassad utbildning (proposition 1998/99:105, kap 7). Riksgymnasier 

finns i Stockholm, Göteborg, Umeå och Kristianstad. Undervisningen sker på vanliga 

kommunala gymnasieskolor på respektive ort. Riksgymnasieutbildningen är särskilt anpassad 

till elevernas individuella behov. Eleverna kan välja att läsa i en mindre så kallad Rh - klass 
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med färre elever och lugnare studietakt. De kan även gå i en vanlig gymnasieklass. Många 

elever väljer att läsa gymnasieutbildningen under fyra år för att få en lugnare studietakt och 

tid för habilitering inlagt på schemat. Elevernas förutsättningar att följa den ordinarie 

undervisningen är mycket skiftande. Nivån på den Rh - anpassade gymnasieutbildningen 

varierar därför mellan motsvarande lågstadienivå och gymnasienivå (ibid.) Eleverna kan välja 

mellan de olika nationella gymnasieprogram som finns tillgängliga på den kommunala skolan. 

Sedan 2002 finns även möjlighet att läsa det individuella programmet på riksgymnasiet 

(Utbildningsutskottets betänkande 2001/02). Detta har medfört att fler elever med lägre 

studiekapacitet har börjat på riksgymnasiet under de senaste åren.  

 

Knutet till riksgymnasierna finns habiliteringsteam bestående av arbetsterapeut, logoped, 

psykolog, sjukgymnast, kurator, sjuksköterska och läkare. Teamet stöttar eleven utifrån 

behov. Eftersom skolornas upptagningsområde är stort finns personalbemannade elevhem på 

riksgymnasieorterna (Sisus hemsida).   

 

3.1.1 Riksgymnasiets målgrupp 
 

Vilka elever är det då som får ta del av de resurser som Riksgymnasiet erbjuder? Vad menas 

med ”svårt rörelsehindrad” och varför behöver rörelsehindrade personer en särskild skolform? 

Rh-nämnden som beslutar vilka elever som ska antas till utbildningen utgår från en 

bedömning av elevens samlade handikapp. Det ska röra sig om ”komplicerade rörelsehinder 

för vilka det vardagliga livet och olika former av behandling och habilitering tar mycket tid 

och kraft i anspråk” (proposition 1998/99:105, kap 7). De vanligaste orsakerna till 

rörelsehinder hos unga i Sverige är cerebral pares (CP - skada), ryggmärgsbråck, progressiva 

muskelsjukdomar samt skador orsakade av yttre våld. Dessa typer av rörelsehinder medför 

ofta andra funktionsnedsättningar utöver begränsad rörelseförmåga. Många av eleverna på 

riksgymnasiet har således utöver rörelsehindret något ”tilläggshandikapp”, såsom nedsatt tal- 

språk-, minnes- och/eller associationsförmåga. Bristande förmåga att samordna sinnesintryck 

och motorik förekommer också. Denna typ av funktionshinder påverkar naturligtvis förmågan 

att ta till sig undervisning. Ofta är det tilläggshandikappen snarare än rörelsehindret i sig som 

kräver särskilt anpassad skolgång (SOU 1998: 66).  
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Utredningskommittén för delbetänkandet SOU 1996: 167 fastslår att majoriteten av de 

rörelsehindrade ungdomarna bör få sin gymnasieutbildning i hemkommunens skola. Detta 

eftersom såväl en reform av gymnasieskolan samt handikappreformen genomförts sedan 

riksgymnasieverksamheten startade.  Behovet av den typ av särlösning som riksgymnasiet 

representerar har enligt kommittén därför minskat. Man menar att närhetsprincipen ska råda, 

och att det bör finnas möjligheter att hjälpa elever med svårigheter på hemorten. Endast i 

undantagsfall ska elever behöva lämna hemorten för att få sina behov av anpassad utbildning 

tillgodosedda (ibid.). Denna princip ligger även i linje med internationella konventioner (Lang 

2004).  

 

Läsåret 2005/06 studerar cirka 174 ungdomar vid de fyra riksgymnasierna (Sisus hemsida). 

Det innebär mellan 40-50 elever vid varje ort – riksgymnasieeleverna är alltså ett väl synligt 

inslag på dessa skolor.     

 

3.2 Handikappad eller funktionshindrad? 
 
Redan inledningsvis har jag i denna uppsats använt mig av flera olika begrepp som kan tyckas 

självklara: ”handikappad”, ”funktionshindrad” och ”rörelsehindrad”. Vad står de här 

benämningarna egentligen för, och vilket uttryckt är korrekt att använda? 

 

Begreppen ”handikapp” och ”funktionshinder” är egentligen inte synonyma, men i dagligt tal 

används orden ofta liktydigt – man säger om personen i rullstol att hon eller han är 

handikappad, eller om man vill uttrycka sig lite elegantare: funktionshindrad. Begreppet 

handikapp betecknade från början en fysisk eller psykisk defekt hos en individ, och det är 

alltså i den meningen begreppet fortfarande ofta används i dagligt tal. I officiella sammanhang 

är den korrekta benämningen funktionshindrad eller funktionsnedsatt. Rörelsehinder är precis 

som det låter – nedsatt mobilitetsförmåga. Rörelsehinder är en underkategori till det mer 

övergripande begreppet funktionshinder. Ett funktionshinder kan innebära t ex rörelsehinder, 

synnedsättning eller nedsatt intellektuell förmåga (Grönvik 2005).  

 

Anledningen till att man skiljer mellan ”handikapp” och ”funktionshinder”, är att man i 

Sverige sedan 1970-talet använder sig av ett så kallat ”relativt handikappbegrepp”, som 

innebär att man inte längre betraktar handikappet som en individuell egenskap. Den viktiga 

distinktionen består i att det inte är personen som är handikappad, utan miljön som är 
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handikappande. Individens handikapp blir i den meningen relativt, eftersom det varierar 

beroende på hur pass anpassad miljön är till individens svårigheter. Begreppen 

”funktionshinder” och ”funktionsnedsättning” började i och med det förändrade synsättet att 

användas i stället för ”handikappad”, för att markera skillnaden. Personen i rullstol har således 

en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder, men han är inte nödvändigtvis handikappad. 

Handikappad blir han först när det saknas rullstolsramp till affären han vill komma in i. Det 

relativa perspektivet på handikapp kallas även ”den sociala modellen”, eftersom den betonar 

samhällets delaktighet i hur handikapp konstrueras (ibid.). 

 

Om man vill uttrycka sig oklanderligt bör man alltså föredra ordet ”funktionshindrad”.  De 

riksgymnasieelever jag träffat använde dock själva konsekvent begreppet ”handikappad” om 

sig själva.  Jag tror inte att det nödvändigtvis betyder att de upplever sig själva som särskilt 

handikappade, utan snarare är det så att det relativa handikappbegreppet inte har slagit igenom 

på gräsrotsnivå.  

 

3.2.1 Från personlig tragedi till socialt förtryck 
 

Den sociala modellen utvecklades i Storbritannien under 1970-talet, och som jag beskrivit 

ovan fokuserar den på den omgivande miljöns brister snarare än på den funktionshindrade 

kroppens tillkortakommanden. Den sociala modellen har betytt mycket för 

handikapprörelsens kamp för funktionshindrade människors rättigheter. Den tidigare 

dominerande synen på funktionshinder var mer medicinskt orienterad. Man betraktade den 

handikappade kroppen som avvikande från normaliteten, som något som skulle botas och 

anpassas. Handikappet betraktades som en ”personlig tragedi”. Den sociala modellen talar i 

stället om handikapp som ett ”socialt förtyck”.  Makt kontra beroende räknas numera som 

viktiga faktorer för hur handikappet skapas och vidmakthålls. Den funktionshindrade 

människans tillvaro anses vara präglad av en relativt stor maktlöshet. Hon är beroende av 

andra i högre utsträckning än en fullt frisk och ”funktionsduglig” person. Därför löper 

funktionshindrade som grupp också större risk att marginaliseras. Det sociala förtrycket av 

funktionshindrade har sett olika ut i olika samhällen – i dess värsta gestalt har vi sett 

organiserade övergrepp, utrotningsprogram och tvångssterilisering av handikappade 

(Barnes/Mercer 2000). I jämförelse med sådana extrema former av förtryck, ter sig 
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funktionshindrade personers ställning i Sverige i dag som tämligen god. Det förtryck som 

utövas i dag är måhända av mer subtil karaktär och kanske därför också svårare att komma åt.  

 

På senare tid har riktats en del kritik mot den sociala modellen. Inom den amerikanska 

handikappforskningen pågår idag en debatt om hur man ska tolka handikappbegreppet. Det 

har föreslagits att man ska utvidga förståelsen av ”handikapp”, till att omfatta även de 

psykosociala aspekterna av att vara funktionshindrad. Man menar att fokus har kretsat för 

mycket kring att strukturella barriärer i samhället skapar handikapp, och att det psykiska 

lidandet som det innebär att ha ett funktionshinder har kommit i skymundan. Det psykosociala 

perspektivet på funktionshinder skulle mer intressera sig för vilka faktorer som påverkar vad 

handikappade kan vara, snarare än vad de kan göra. Det kan till exempel handla om hur andra 

människors blickar och reaktioner påverkar självkänslan hos den funktionshindrade individen. 

Det kan uppstå ett emotionellt handikapp som ett slags pålagring, som bland annat består i att 

den funktionshindrade internaliserar de fördomar och föreställningar som finns i samhället om 

handikappade. Individens egen självbild kommer till slut att förtrycka henne på samma sätt 

som samhället förtrycker funktionshindrade som grupp (Reeve 2002). 

 

Den form av förtryck som Reeve med flera talar om är naturligtvis svår att mäta. Är då 

marginaliseringen av funktionshindrade personer ”bara” deras subjektiva upplevelse, eller kan 

man faktiskt påvisa konkreta fakta? Nedan ger jag en fördjupad beskrivning av innebörden av 

”marginalisering” och visar på några siffror som talar sitt tydliga språk.  

 

3.3 Handikapp, marginalisering och segregering 
 

Att vara marginaliserad innebär att befinna sig i samhällets ytterkant. Den marginaliserade är 

en del av samhället och får del av dess resurser, men balanserar på gränsen mot utestängning. 

Marginalisering betraktas ofta som en process, där någon är på väg att bli utestängd ur 

samhället, medan den exkluderade redan är utanför. Gränsen mellan innanför och utanför 

definieras av vad som anses normalt. Den som inte med självklarhet kan definieras som 

”normal” förpassas till marginalen.  Denna så kallade ”tröskelmänniska” upplevs som ett hot 

mot samhället eftersom han eller hon inte passar in i det mönster vi använder för att 

kategorisera människor. De marginaliserade blir helt enkelt ”de andra” (Helne 2001). 
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”Social exclusion” är ett sammanfattande begrepp för de processer som leder till att vissa 

kategorier av människor blir marginaliserade. Dessa processer kan vara av social, ekonomisk 

eller politisk karaktär och drabbar alltså vissa sårbara kategorier av människor som t ex 

etniska minoriteter, homosexuella eller handikappade. Social exclusion handlar inte så mycket 

om ekonomisk fördelning, utan mer om sociala relationer. Den som är exkluderad eller 

marginaliserad behöver inte vara fattig, men löper risk att bli det t ex på grund av att andra 

människor utestänger honom eller henne från t ex arbetsmarknaden (Edgren- Schori 2000). 

Utestängningen uppstår alltså i relationen till andra människor eller snarare i den bristande 

relationen (Helne 2001).  

 

En aspekt av social exclusion är segregering.  Segregationen kan vara självvald, men kan 

också vara en följd av att en grupp exkluderats från olika arenor i samhället och därför blivit 

segregerad. Den institutionalisering av ”avvikare” som i många länder inleddes i mitten av 

1800- talet är ett typexempel på segregering - avskiljning - av människor som på ett eller 

annat sätt inte passade in i samhället.  Personer med handikapp var en av de grupper som 

sorterades ut (Tossebro 2000). På 1950-talet vände så trenden – nu skulle avvikarna integreras 

i samhället. När man på 50- och 60-talet talade om integrering av funktionshindrade var det 

utifrån att de då befann sig i institutioner i samhällets periferi. Idag då de flesta 

funktionshindrade faktiskt är fysiskt integrerade ser problembilden annorlunda ut. Tossebro 

(2000) menar att det idag är fel att tala om att ”integrera funktionshindrade” eftersom dagens 

generation aldrig har varit segregerad i egentlig bemärkelse. Tossebro vill hellre använda 

begreppet ”inkludering” och avser då att samhället ska anpassas till ”den mänskliga 

variationsbredden”. Det är inte individen som ska integreras utan samhället som ska vara 

inkluderande (ibid.). 

 

På vilket sätt kan man då tala om att funktionshindrade är marginaliserade i Sverige idag? 

Riksförsäkringsverkets enkätundersökning om funktionshindrades levnadsvillkor som gjordes 

år 2002 visar på stora skillnader jämfört med befolkningen i stort på alla områden som 

undersöktes: utbildning, arbete, ekonomi, politiskt deltagande, sociala relationer, fritid samt 

den enskildes bedömning av sin allmänna livssituation (RFV 2003, s 9). Som exempel kan 

nämnas att oddsen för att en person med rörelsehinder (medfött eller förvärvat före 16 års 

ålder) avslutar en högskoleutbildning är 0,38 jämfört med 1 hos totalbefolkningen (RFV 

2003, s 22). I samma kategori av rörelsehindrade saknar 53,5 % av kvinnorna respektive 41 % 

av männen arbete eller sysselsättning (RFV 2003, s 27). Undersökningen konstaterar också att 
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oddskvoten för den här gruppen att sällan eller aldrig umgås med andra än föräldrar och familj 

är 1,40 jämfört med 1 hos totalbefolkningen. Man konstaterar att det är ”allvarligt att vissa 

personer isoleras ifrån samhällsgemenskapen i stort genom att de inte umgås med människor 

utanför familjen” (RFV 2003, s 41). Vidare säger man att ”personer med funktionshinder som 

grupp utestängs från flera av de sektorer av en människas liv som genererar hennes 

självständighet”. Riksförsäkringsverkets utredare drar slutsatsen att varken det 

handikappolitiska målet om jämlikhet i levnadsvillkor eller målet om full delaktighet i 

samhällslivet är uppnått (RFV 2003, s 49).  

 

Den bakgrundsinformation som här har givits kan vara värd att ha i åtanke då man beaktar 

situationen för de unga rörelsehindrade som går på riksgymnasium. Jag kommer nu att övergå 

till att förklara de sociologiska begrepp jag använder mig av för att tolka vardagen bakom 

statistiken. 

 

3.4 Social identitet 
 
Social identitet kan som sagt definieras på många olika sätt. Jag har valt att utgå från Henri 

Tajfels definition av begreppet, som har varit central för utvecklingen av teorin kring social 

identitet (Lyons 2000). Tajfel fokuserar på grupptillhörighetens betydelse för identiteten. Han 

gör inga anspråk på att presentera en heltäckande innehållsdeklaration för ”social identitet”, 

utan konstaterar bara att en del av individens självuppfattning bygger på vilka grupperingar 

man tillhör och hur man värderar dessa:  

 
…social identity will be understood as that part of the individuals’ self- concept 

which derives from their knowledge of their membership of a social group (or 

groups) together with the value and emotional significance attached to that 

membership (Tajfel 1982, s 2). 

 

Social identifikation är en process där individen gör en social kategorisering av sig själv och 

personerna i sin omgivning, för att kunna identifiera vem man är. Individen är inkluderad i 

vissa sammanhang och exkluderad i andra. Sammantaget visar dessa tillhörigheter vilken 

social kategori en person tillhör: vem personen är, och vem han eller hon inte är. Den sociala 

identifikationsmodellen tar inte hänsyn till huruvida individen tycker om de andra 

medlemmarna av gruppen. Grupper formeras inte på grundval av att medlemmarna tycker om 
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varandra, utan snarare är det så att gruppen uppstår för att medlemmarna uppfattar att de hör 

ihop, och att tycke uppstår därför att man hör ihop. Behovet av en positiv självkänsla gör att 

man tenderar att uppskatta andra medlemmar av gruppen (Turner 1982). 

 

För att förstå respondenternas sociala identitet har jag använt mig av ett par olika sociologiska 

begrepp och teorier som jag presenterar nedan.  

 

3.4.1 Habitusbegreppet  
 

Den franske sociologen Pierre Bourdieu myntade begreppet habitus, som kan förstås som ”de 

system av dispositioner som människan förvärvar under hennes liv genom att vistas i en 

bestämd social miljö” (Jansson 1994, s 22). Individens sociala ursprung utgör grunden för 

hennes habitus. Under livets lopp befinner sig människan sedan i en mängd olika sociala 

miljöer, som alla påverkar henne genom att hon tillgodogör sig olika sätt att agera och vara 

som fungerar i olika sammanhang. Hon förvärvar alltså ”nycklar” till olika sociala rum (ibid.). 

 

3.4.2 Socialt kapital 
 

Bourdieu talar om tre olika typer av kapital som en människa bär med sig genom livet. 

Förutom det ekonomiska kapital som kanske är det man först associerar till, menar Bourdieu 

att människan också har ett socialt och ett kulturellt kapital. Det sociala kapitalet är summan 

av en individs relationer – familj, vänner, släktingar, kollegor etc. Det sociala kapitalet är nog 

så viktigt som pengar när det gäller en persons ställning i samhället (ibid.). 

 

3.4.3 Subkultur 
 

En subkultur uppstår när flera individer med likartade anpassningsproblem möts. Människor 

med anpassningsproblem saknar ofta status i samhället. Subgruppen blir ett sätt för dem att 

återupprätta sin status. Genom att forma sina egna normer och ha sin egen värdeskala, ger 

man varandra den bekräftelse som det omgivande samhället förnekar en (Svensson 1996). 
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3.4.4 Stigmatisering 
 

Goffman har skrivit det klassiska verket om stigmatisering: ”Stigma, Notes on the 

Management of Spoiled Identity” (1963). Goffman skiljer mellan tre olika typer av stigman: 

Det fysiska avvikandet som t ex de rörelsehindrade besitter, vidare att ha dålig karaktär – t ex 

att inte kunna behärska sig (alkoholisten, den psykiskt sjuke) samt att tillhöra en missaktad 

grupp – d v s man blir misskrediterad på grund av egenskaper som gruppen anses ha. De som 

inte avviker i någon mening kallar Goffman ”de normala”. Goffman intresserar sig för vad 

som händer när normala och stigmatiserade människor möts i en gemensam social situation. 

Han menar att den stigmatiserade individen kan bli osäker på hur han ska uppfattas av de 

andra, eftersom han inte blir sedd som en människa i första hand utan som en avvikare. 

Stigmat kommer alltid i förgrunden. Detta gör att den stigmatiserade individen utvecklar en 

medvetenhet om sitt handikapp som påverkar honom i mötet med andra människor. Den 

normala personen, å andra sidan, vet inte hur han ska förhålla sig till stigmat. Ska han låtsas 

som ingenting eller ska han vara extra hänsynsfull? Resultatet blir ofta ett slags kategorisering 

av den stigmatiserade, som gör att inget verkligt möte sker (Goffman 1963). Hur den här 

processen finns med och påverkar riksgymnasieeleverna i deras vardag redogör jag för i de 

kommande kapitlen.  

 

3.5 Tidigare forskning 
 

Forskningen kring situationen för elever på Riksgymnasium för rörelsehindrade är tämligen 

begränsad. Den tidigare forskning som jag känner till och har använt mig av är Langs 

doktorsavhandling i pedagogik (2004) samt Sjöholms rapport för institutionen för socialt 

arbete på Umeå universitet (1994). Jag har även tagit del av den statliga utredningen om 

funktionshindrade elever i skolan som bland annat utvärderar riksgymnasieutbildningen (SOU 

1998:66). Mycket av det som har skrivits om Riksgymnasiet fokuserar naturligt nog på 

kvalitén i undervisning, habilitering etc. Lang har under flera års tid gjort delstudier kring 

riksgymnasieelevernas upplevelse av sin gymnasietid före, under och efter avslutad 

utbildning. Hennes forskning utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv.  

 

Sjöholm anlägger i sin undersökning ett kulturteoretiskt perspektiv på riksgymnasieelevernas 

situation på skolan. Hon tar bland annat upp frågor kring riksgymnasieelevernas identitet. Min 
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uppfattning är dock att mycket har hänt sedan 1994 inom forskningen kring 

handikappidentitet och handikappkultur, kanske främst i Storbritannien och USA. Jag har inte 

hittat någon aktuell litteratur som översatt denna forskning till svenska förhållanden. Det är 

min uppfattning att mycket av den litteratur som i övrigt finns om funktionshinder och 

integreringsfrågor fokuserar främst på personer med utvecklingsstörning.   

 

4. Redovisning av empiri 
 
Här ges först en beskrivning av de respondenter jag intervjuat. Därefter redogör jag för de 

resultat jag fått. Redovisningen disponeras utifrån mina fyra första frågeställningar. Den sista 

frågeställningen besvaras i kapitel fem.   

 

4.1 Beskrivning av respondenterna 
 
Samtliga respondenter studerar i liten studiegrupp, så kallad Rh – klass.  Ett par elever läser 

dock ett fåtal ämnen i stor klass. Emma, Anders och Lisa går tredje årskursen, medan Ola och 

Emil läser andra året.  Bland eleverna finns två olika gymnasieprogram representerade. 

Samtliga är vid tiden för undersökningen mellan 18 och 19 år gamla.  

 

Respondenterna har olika typer av funktionshinder. Jag tog inte systematiskt reda på vilka 

funktionsnedsättningar eleverna hade (i vissa fall kände inte respondenterna själva till orsaken 

till sin skada) men min bedömning är att respondenternas funktionshinder är ganska 

representativa för vad som är vanligt förekommande på riksgymnasiet (se under rubriken 

Riksgymnasiets målgrupp).  

 

Alla respondenter läste i ”vanlig” klass i grundskolan, ofta med hjälp av en egen elevassistent. 

Då de alla kommer från orter en bit från riksgymnasieorten, bor samtliga på elevhem under 

studietiden.  

 

4.2 Hur beskriver riksgymnasieeleverna sin grupptillhörighet på skolan? 
 
Alla elever jag intervjuat upplevde att de var en del av riksgymnasiet, snarare än en del av 

hela gymnasieskolan. Genomgående uttryckte de att riksgymnasieeleverna var en klick för 
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sig, som inte riktigt hörde till den ”vanliga” skolan.  De upplevde det generellt som att 

riksgymnasiet var en egen skola, på gott och ont.  

 
Jag går ju på X-skolan liksom, men det känns ändå som att riksgymnasiet är en skola 

och X- skolan är en annan skola. För att vi har liksom ingen kontakt med vanliga 

elever. Väldigt sällan (Lisa).   

 

Respondenterna förklarade att denna åtskillnad bestod dels i att riksgymnasiet vistades i andra 

lokaler än resten av skolan, men också att man inte hade några band till de andra eleverna. Det 

verkade finnas en ganska stark ”vi-känsla” bland riksgymnasieeleverna, en upplevelse av att 

man hörde ihop och var en grupp för sig.  
 

Vi är ändå en grupp. Man känner det, att vi har ingenting med dem att göra, och de 

har ingenting med oss. Eftersom vi är speciella (Emma). 

 

Anders och Lisa gjorde ytterligare en uppdelning, som tog fasta på att riksgymnasieeleverna 

sinsemellan är väldigt olika: 
 

Jag känner själv att vi är uppdelade i tre grupper på den här skolan. Det är ju de 

vanliga eleverna. Sen är det vi som kan tänka klart, sen är det de andra med psykiska 

problem. Så känner jag det i alla fall. Jag tror det är rätt många som känner samma 

sak (Anders). 

 

Det här citatet kräver kanske en förklaring. Med ”vanliga elever” avser Anders här de elever 

som inte går på riksgymnasium. Han placerar sig själv i gruppen ”vi som kan tänka klart”, och 

avser då riksgymnasieelever som har ett fysiskt handikapp, men i övrigt är ”som vem som 

helst”. När han sedan talar om elever med ”psykiska problem”, tror jag att det rör sig om en 

begreppsförvirring hos respondenten. Det skall alltså inte i första hand förstås som att vissa 

elever har psykiska problem i psykiatrisk bemärkelse, utan snarare att dessa elever har så pass 

grava kognitiva handikapp att de av andra elever kan uppfattas som psykiskt störda. Detta var 

någonting som både Anders och Lisa återkom till - att de upplevde det som att en stor grupp 

av de nyintagna riksgymnasieeleverna var på en lägre nivå än de själva begåvningsmässigt 

och socialt. Det är svårt att som utomstående avgöra vad som egentligen ligger bakom denna 

uppfattning och i vilken grad det överensstämmer med verkliga förhållanden. Klart är i alla 
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fall att det upplevdes som mycket bekymmersamt för en del elever, och jag ska därför 

återkomma till detta längre fram. 

 

Anders delade alltså upp skolans elever i tre grupper utifrån grad av normalitet, där han satte 

sig själv i mellangruppen. Han och hans vänner var inte som ”de vanliga”, eftersom de hade 

fysiska funktionshinder. Han upplevde inte att de skiljde sig från de icke-funktionshindrade 

eleverna på något annat sätt än detta, samtidigt som han beskrev att det fanns en tydlig gräns. 

Respondenten drog också en gräns gentemot de elever som ”inte kan tänka klart”. Här 

föreställer jag mig att gränsen är mer otydlig eftersom det rör sig om osynliga handikapp. 

Varken Anders eller Lisa kunde riktigt sätta ord på vad som skiljer ut denna tredje grupp av 

elever. De är ju riksgymnasieelever likaväl som dem själva. Jag tyckte mig se en viss 

frustration hos eleverna över detta, som inte underlättades av att begreppen är luddiga.   

 

Respondenternas svar visade genomgående på att de upplevde sig som en särskild grupp i 

dubbel bemärkelse: de var särskilda i den meningen att de hade andra behov än vanliga 

elever, men de var också särskilda från resten av skolan i fysisk och känslomässig 

bemärkelse. I egenskap av riksgymnasieelever tillhörde de en viss kategori på skolan. 

 

4.3 I vilken utsträckning umgås riksgymnasieeleverna med ungdomar utan 
funktionshinder? 
 

Ingen av de elever jag intervjuat sade sig umgås med icke- funktionshindrade ungdomar på 

skolan. Anders uppgav att han ibland hejade på någon av dem, men mer kontakt än så var det 

ingen av dessa elever som hade. Respondenterna trodde dock att det var annorlunda med de 

riksgymnasieelever som gick integrerade i vanlig klass, dessa hade förmodligen mer kontakt 

utanför riksgymnasiet.  

 

Respondenterna hade olika förklaringar till varför de inte hade kontakt med elever utanför 

riksgymnasiet. Några menade att det berodde på dem själva, att de var för blyga för att ta 

kontakt med de andra eleverna, alternativt att de icke- funktionshindrade var osäkra på dem 

eftersom de var annorlunda, och därför undvek kontakt med dem.  

 
Vi vågar kanske inte ta steget. Sen vågar inte de heller, så då blir det så /…/ sen 

tycker man att kan inte de komma fram och säga nåt? Varför måste vi? Ibland 
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känner man att de vågar inte. Och jag vågar inte heller /…/ Vi har ju nån gång då vi 

träffar de vanliga, på vissa friluftsdagar. Då är det bara den dagen. Sen pratar man 

ändå inte med dem, för då är det slut. Kanske säger man tjena, hej hej. Och det är 

allt. Det är liksom… ja, det är det enda (Emma). 

 

Andra förklaringar som respondenterna själva tog upp, var att skolans struktur gjorde det svårt 

för dem att ta kontakt med elever utanför riksgymnasiet. Eftersom riksgymnasieeleverna 

vistades i andra lokaler och inte hade några naturliga kontaktvägar gentemot resten av skolan, 

uppstod heller inga möten. 
 

Det är svårt eftersom man inte träffar dem. Även om jag vill det så … man träffar ju 

dem bara i korridoren, eller i matsalen. Det känns liksom inte som att det är läge att 

stoppa någon och säga ’hej, hur mår du?’ (Lisa).  
 

Anders nämnde också att riksgymnasieeleverna blev onödigt avskärmade från övriga skolan 

på grund av att de har en särskild del av matsalen som de ska sitta i, där andra elever inte får 

vara. Han menade att de visserligen inte var tvungna att sitta där om de inte ville, men 

eftersom de flesta gjorde det kändes det konstigt att själv sätta sig någon annanstans.  

 

Emma menade att riksgymnasieeleverna skulle ha haft kontakt med de andra eleverna om de 

bara ansträngt sig, men att intresset bland dem själva att umgås med andra inte var tillräckligt 

stort.  
 

Hade jag varit mer engagerad eller vad man ska säga och stuckit runt och pratat med 

de flesta som är icke-handikappade så tror jag att de hade, alltså de hade inte sagt 

’försvinn’. Utan de hade pratat med mig /…/  Hade jag velat så hade jag kunnat. Det 

hade säkert funnits nån som velat ha kontakt. Det tror jag beror ganska mycket på en 

själv (Emma). 

 

4.4 Hur tror riksgymnasieeleverna att de uppfattas av övriga elever på skolan? 
 

Respondenternas svar på frågor som rörde samspelet med andra elever på skolan utmärktes av 

frånvaron av en relation till dem. Eftersom ingen av respondenterna kände någon elev på 

skolan utanför riksgymnasiet, var deras uttalanden om dem naturligt nog mest gissningar och 

funderingar. Respondenterna var inte så optimistiska i sina antaganden om hur andra elever på 

skolan uppfattade dem. De flesta svaren vittnade om att man trodde att man som grupp stod 



 25

ganska lågt i kurs. Respondenterna föreföll dock inte särskilt upprörda eller ledsna över detta, 

med undantag av Ola som sade sig inte vilja tänka på hur andra uppfattade honom eftersom 

han blev deppig av att tänka på det. Generellt verkade respondenterna ganska härdade vad 

gäller omgivningens åsikter om dem. De menade att de hade lärt sig att hantera blickar och 

kommentarer och skaka det av sig. Ingen av respondenterna hade dock utsatts för någon 

nedsättande kommentar på grund av sitt handikapp under gymnasietiden, till skillnad från 

tiden i grundskolan då flera av dem blivit trakasserade. Trots att respondenterna inte blev 

utsatta för några tråkningar från andra elever på skolan, upplevde de alltså ändå att andra såg 

ned på dem på grund av deras handikapp. De visste inte riktigt varför, utan det var mer en 

känsla de hade, som Emil i citatet nedan beskriver det.  
 

Ska jag vara ärlig så tror jag att folk tror att vi är dumma i huvudet, ärligt talat alltså. 

Eller de flesta tror det. Det kan bero på att folk inte känner oss… det är bara en 

känsla jag har fått. För att vi är handikappade… jag, ärligt talat bryr mig inte 

speciellt mycket om det. Men jag vet andra som bryr sig mer om det (Emil). 

 

Emma förde ett resonemang kring hur de andra eleverna på skolan tittade på henne och 

hennes klasskompisar. Hon upplevde det som att andra tittade mycket, men visste inte hur hon 

skulle tolka blickarna. Det var lätt gjort, menade hon, att tolka blickarna som nedsättande. I 

själva verket kunde hon ju inte veta vad ögonkasten innebar, eftersom som hon aldrig pratade 

med de andra eleverna och kunde skapa sig en uppfattning om dem som personer.  
 

Det är så himla svårt, man får aldrig veta nånting eftersom man träffar dem ju aldrig. 

Men jag kan ju tänka mig att… folk tittar… men de måste ju vara rätt vana vid oss 

ändå. Jag menar, de ser ju oss i matsalen och sånt, så de kanske inte tittar snett på en, 

fast man kan tycka det ibland (Lisa). 

 

Såväl Lisa som Anders menade att de som riksgymnasieelever ”klumpades ihop” med 

varandra och inte blev sedda som individer. De upplevde det som att de i andras ögon var en 

del av ett ”handikappat kollektiv” och att deras funktionshinder på så sätt kom mer i fokus. 

Här återkom problematiken med att vissa riksgymnasieelever var på en förståndsmässigt lägre 

nivå än respondenterna själva. Anders uppfattade det som särskilt jobbigt att bli förknippad 

med dessa elever, eftersom deras handikapp var av så olika art.  
 



 26

De ser inte oss som kan tänka klart. De ser väl mer de som har psykiska problem. Då 

tänker de säkert att alla är sådana /…/ för så tror jag att de oftast tänker. Att jamen 

han är ju med de där andra, han måste vara lite kocko (Anders). 

 

Anders ansåg att riksgymnasiet alltmer började likna en särskola på grund av att allt fler 

elever med lägre intellektuell kapacitet antogs till utbildningen. Han menade att det drog ned 

nivån på utbildningen och gav riksgymnasiet dåligt rykte. Lisa uttryckte det såhär:  
 

Det känns som att jag får en stämpel på mig. Att jag inte förstår någonting eftersom 

jag går på riksgymnasiet. Det är ungefär den känslan jag får, att folk tror att det är så 

(Lisa). 

 

Emma tyckte det var svårt att uttala sig om vad eleverna på skolan tänkte om henne och 

hennes klasskompisar. Hon menade att hon inte brydde sig särskilt mycket om det, och att hon 

tyckte att situationen på skolan var helt okej.   

 
Så länge de inte börjar spotta nästan på en… så länge de inte rör oss, och slår oss så 

är det helt okej. Men ändå visar respekt så mycket som möjligt, så är det helt okej 

(Emma). 

 

 Det här citatet säger någonting väsentligt om respondentens förväntningar på bemötande från 

icke-funktionshindrade jämnåriga. Hennes förhoppning var att bli respekterad så mycket som 

möjligt och att slippa bli spottad på. Utan att lägga alltför mycket vikt vid ordvalet, kan man i 

alla fall ställa sig frågan om den här eleven inte anser att det är möjligt att respektera henne 

och hennes klasskamrater fullt ut? 

 

4.5 Hur värderar riksgymnasieeleverna sin sociala tillhörighet på skolan? 
 

Den intressanta följdfrågan är hur eleverna upplever den åtskillnad gentemot övriga 

gymnasieelever som de beskriver. Vad fyller de känslomässigt sin tillhörighet med? Är deras 

identitet som riksgymnasieelever positivt eller negativt laddad? Här skilde sig berättelserna 

mycket åt. Till att börja med hade respondenterna väldigt skiftande helhetsupplevelser av sin 

situation på skolan. Någon trivdes mycket bra, medan en annan periodvis vantrivdes. Att 

komma åt hur respondenterna upplevde sin sociala tillhörighet var inte alldeles lätt, eftersom 

det är svårt att isolera begreppet från alla andra aspekter av tillvaron. Tydligt var emellertid att 
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elevernas upplevelse av sin sociala identitet på gymnasiet var mycket färgad av tidigare 

erfarenheter. Alla respondenter utom Anders hade erfarenheter av utanförskap, isolering eller 

mobbning under stora delar av grundskolan. Deras tidigare erfarenheter av social gemenskap 

var alltså mer negativ än vad man kan anta att den är för en genomsnittsperson. Därmed kan 

man också ana att deras förväntningar på social gemenskap är lägre ställda än hos de flesta 

gymnasieelever. Hos flera av de ungdomar jag pratade med tycktes det inte i första hand 

handla om att ha ett stort kontaktnät, utan snarare om att ha vänner överhuvudtaget. Lisa 

uttryckte det såhär:  

 
Jag är så himla van vid att inte ha så mycket kompisar, så hellre ha några få riktigt 

bra vänner än att ha en massa som man inte vet var man har /…/ man kan ju inte 

sakna det man inte haft, men nu kan jag ju säga det att jag är glad att jag kom hit, för 

jag har ju fått underbara vänner (Lisa). 

 

Jag urskiljer tre olika inställningar som förekommer bland mina fem intervjupersoner. Svaren 

speglar tre olika sätt att förhålla sig till det utanförskap – självvalt eller pålagt, som 

riksgymnasieeleverna upplevde gentemot övriga elever på skolan.  Jag kallar dessa tre 

inställningar för ”föredrar att vara segregerad”, "acceptans inför segregation” och ”motstånd 

mot segregation”.  Gränserna är inte glasklara, och en del respondenter gled lite i sina 

uppfattningar. Konstigt vore det väl annars. Det är ju komplexa frågeställningar, och hur man 

förhåller sig till sin situation växlar ju för de flesta lite från dag till dag. Kanske är det inte 

minst så för tonåringar. Dessa tre olika hållningar ska alltså betraktas mer som mitt försök att 

tolka och organisera elevernas utsagor snarare än som tre absoluta ståndpunkter.  

 

4.5.1 Föredrar att vara segregerad 
 

Ola berättade att ett stort utanförskap hade präglat hela hans grundskoletid. Han hade aldrig 

känt sig delaktig i gemenskapen, och tidvis hade han varit mobbad. Detta utanförskap hade 

satt djupa spår hos honom. Så djupa, att han nu inte kunde tänka sig att umgås med jämnåriga 

som inte själva hade funktionshinder.  

 
Det är bara riksgymnasiet som gäller, ingenting annat. Jag är noga med att det är 

bara riksgymnasieeleverna som jag vill vara med, ingenting annat /…/ Jag mår dåligt 

om jag träffar andra, icke-handikappade (Ola).  
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Ola var genom hela intervjun konsekvent med sin inställning. Han kände god gemenskap med 

de andra eleverna på riksgymnasiet och var mycket nöjd med sitt val av skola. Han menade att 

en av de största fördelarna med att gå på riksgymnasiet var att han slapp konfronteras med 

jämnåriga utan funktionshinder. Detta var ett tungt vägande skäl för honom då han valde att 

gå på riksgymnasiet. Här kände han trygghet och säkerhet. Han var inte intresserad av att lära 

känna andra elever på skolan utom dem som gick på riksgymnasiet. Jag uppfattade det som att 

riksgymnasiet för Ola var ett slags frizon, där han äntligen tilläts vara sig själv. Han upplevde 

det som positivt att vara segregerad. För Ola var det enbart en tillgång att alla klasskamrater 

var funktionshindrade. Han tyckte att det var lättare att umgås med dem än med icke-

funktionshindrade, efter som ”de är i samma sits”.  

 

 

4.5.2 Acceptans inför segregering 
 

Emma och Emil hade inte samma odelat positiva inställning till sin sociala situation på 

skolan, men var inte heller uttalat negativa till den segregering de beskrev. De tyckte det fanns 

fördelar med att umgås så pass mycket med andra funktionshindrade. 
 

Det bästa med riksgymnasiet det är väl att alla har nåt form av funktionshinder och 

då kommer man närmare dem om man säger, alltså får mer kontakt med dem (Emil).  

 

Uppfattningen att det var positivt att träffa många andra med funktionshinder eftersom man 

har gemensamma erfarenheter, fanns hos så gott som alla respondenter. Man betonade just 

likheten, att man förstod varandra eftersom man var i samma situation. Det var också lättare 

att få kontakt med klasskamraterna som hade funktionshinder, än vad man upplevt att det varit 

i grundskolan då man stack ut mer som handikappad.  

 

Emil och Emma skulle inte ha haft något emot att umgås mer med icke- funktionshindrade, 

men uppfattade det inte som bekymmersamt att de bara umgicks med andra funktionshindrade 

på skolan.  

 
Jag är ganska van. Nu är jag van vid de handikappade i och med att jag gått med 

dem i tre år. Och sen är jag ganska van vid de normala, i och med att jag gått med 
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dem i nio år. Ibland kan man ju tänka på det, att va fasen… varför är det som det är 

egentligen? Men ibland tänker man inte alls på det. Ibland kan det bara kännas skönt 

att det är som det är (Emma). 
 

Just att man vänjer sig vid situationen, är förstås en viktig faktor. Min tolkning är att de här 

eleverna helt enkelt har vant sig vid och accepterat att de som riksgymnasieelever i mångt och 

mycket lever utan kontakt med jämnåriga utan funktionshinder.  Flera berättade att det kändes 

lite märkligt till en början och att man funderade mer över det under det första året. Sedan 

vande man sig.  
 

Helt plötsligt är alla handikappade runt omkring en. Då blir man ”ihjälslagen” 

nästan. Jag vet inte hur många vi är, om vi är femtio stycken nu som går på 

riksgymnasiet. Men vi är ganska många. Och jag var den enda handikappade som 

gick på min gamla skola. Jag hade aldrig träffat så många handikappade i hela mitt 

liv/…/ Då kände jag att jag att detta vill inte jag /…/ Då kändes det som att det var 

negativt.  Men nu är det helt okej. För man är en av dem. Men då var det liksom: ska 

jag gå med alla de här? (Emma). 

 

4.5.3 Motstånd mot segregering 
 

Lisa och Anders var mer kritiska till att riksgymnasiet är så pass isolerat från den övriga 

skolan. De hade visserligen goda vänner på riksgymnasiet och uppskattade gemenskapen de 

hade där, men kände samtidigt en sorg eller besvikelse över att de inte umgicks med icke-

handikappade jämnåriga. Det fanns hos dem en önskan att få uppleva sig som mer normala. 

Deras starka identitet som riksgymnasieelever upplevde de som negativ, eftersom det fick 

dem att känna sig onormala att ständigt förknippas med andra handikappade.   
  

Jag känner mig inte alls hemma bland de andra eleverna /…/ det är väl för att vi har 

en speciell matsal. Eller vi har en speciell del i den matsalen vi är, och där får inga 

andra elever vara. Så därför är det väl lite avskärmat. Jag tror att det är därför man 

inte känner sig hemma bland de andra eleverna /…/ Det skulle vara väldigt bra om 

man började få normala kompisar om man så säger. Då skulle man inte behöva 

sticka ut från mängden så direkt som man gör nu /…/ om man hade haft vanliga 

kompisar så hade man kunnat sitta med dem (i matsalen) och inte känt sig så utanför 

(Anders). 
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Hos Lisa och Anders fanns en stark önskan att umgås också med icke-funktionshindrade 

ungdomar. Det tycktes alltså framförallt handla om en önskan att vara mer normal. 

Respondenterna menade att de kände sig mer normala då de umgicks med icke-

funktionshindrade, eftersom de stack ut mindre då än om de var många funktionshindrade 

som rörde sig i en grupp tillsammans.  

 

En faktor som Lisa och Anders också tog upp, var att de inte kände sig hemma på 

riksgymnasiet på grund av att en del elever förståndsmässigt befann sig på en mycket lägre 

nivå än de själva. De upplevde en ofrivillig samhörighet med dessa elever, samtidigt som de 

saknade samhörighet med elever som var icke- funktionshindrade.  För Lisa handlade längtan 

efter icke-funktionshindrade kompisar framförallt om att finna fler vänner som var på hennes 

egen nivå.  

 
Från början var det ju så att riksgymnasiet skulle vara till för dem som bara hade 

fysiska behov. Men det har kommit in flera som har… inte förståndshandikapp 

kanske, men de har mera krävande skador. De behöver mer hjälp och stöd och sånt 

/…/ det jag kan känna är att jag inte har så jättemycket gemensamt med dem /…/det 

känns som att de är typ fem i huvudet fast de egentligen är arton eller så. Förstår du? 

Alla är inte så, även om de har svårt att prata och så. En del förstår ju, men det är en 

del som är mindre i förståndet eller så än vad de egentligen är. Det är nog det som 

jag tyckte var jobbigast, att de är så himla olika mig (Lisa). 

 

4.6 Sammanfattning 
 

Respondenterna upplevde att de som riksgymnasieelever var en grupp för sig på skolan. De 

ansåg sig inte ha så mycket med resten av skolan att göra. Ingen av respondenterna umgicks 

med elever som inte gick på riksgymnasiet. Hos en del elever fanns en längtan efter att umgås 

mer med icke-funktionshindrade jämnåriga, men de tycktes i mångt och mycket ha resignerat 

inför möjligheten till detta.  

 

Respondenterna hade en relativt negativ uppfattning av hur övriga elever på skolan såg på 

dem. De trodde att andra elever uppfattade dem som dumma i huvudet, och att de drog alla 

handikappade över en kam. Några respondenter led av att förknippas med vissa andra 

riksgymnasieelever som de ansåg var på en lägre nivå förståndsmässigt än dem själva.   
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Eleverna uppgav varierande grad av trivsel och tillhörighet på riksgymnasiet. Någon trivdes 

mycket bra, medan en annan periodvis vantrivdes. Hur eleverna värderade sin sociala 

situation på skolan var mycket olika, trots att alla beskrev sin situation på liknande sätt. Man 

kunde urskilja tre förhållningssätt bland respondenterna: att föredra att vara segregerad, att 

acceptera att vara segregerad och att vara emot segregeringen. Hur man förhöll sig till detta 

avgjorde också hur man värderade sin sociala tillhörighet.  

 

5. Analys 

5.1 En segregerad tillvaro 
 

Utifrån det insamlade empiriska materialet kan man dra slutsatsen att intervjurespondenterna i 

sin vardag lever i stort sett utan kontakt med jämnåriga utan funktionshinder, och att de 

betraktar sig själva som en grupp isolerad från den övriga skolan. Kan man utifrån denna 

slutsats konstatera att riksgymnasieeleverna är en segregerad grupp på skolan? Vad innebär 

det i så fall för ungdomarnas sociala identitet att vara en del av en sådan grupp och hur kan 

det påverka dem på långt sikt?  

 

Tidigare studier som gjorts kring riksgymnasieelever samt funktionshindrade ungdomar i 

allmänhet, bekräftar bilden av att dessa ungdomar har svårt att etablera kontakt med 

jämnåriga utan funktionshinder. Den som gjort utförligast studier av riksgymnasieelevernas 

situation är förmodligen Lang, som bland annat konstaterar att riksgymnasieeleverna överlag 

har liten kontakt med icke- funktionshindrade ungdomar, även om skillnader finns mellan 

enskilda elever (Lang 2004). Studier som gjorts av funktionshindrade ungdomar visar att de 

har svårt att skapa och upprätthålla vänskapsrelationer, och ofta upplever social isolering 

gentemot de grupper de önskar vara en del av. Det framgår inte av dessa studier om 

ungdomarna även saknar kontakt med andra funktionshindrade (Skär 2002, refererar till 

Missiuna & Pollock 1991, Mulderij 1996, Tamm & Skär 2000). 

 

Sjöholm (1994) analyserar i vilken utsträckning eleverna på riksgymnasiet i Umeå är 

integrerade i sin miljö utifrån en modell som innefattar fyra dimensioner av integrering. De 

här fyra aspekterna av integrering ger en ganska heltäckande bild av i vilken utsträckning en 

person är integrerad i samhället eller inte. Man kan betrakta de fyra dimensionerna fysisk, 
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funktionell, social och samhällelig integrering som faser som följer på varandra, där varje fas 

måste uppfyllas innan nästa kan vidta (Tideman 2004): 

- Fysisk integrering, som innebär att man vistas på samma platser och i samma lokaler 

som icke- funktionshindrade personer. 

- Funktionell integrering, som innebär att man utnyttjar samma resurser (exempelvis 

lärare och annan personal) som icke- funktionshindrade personer.  

- Social integrering, vilket innebär att man umgås med och ingår i en gemenskap 

tillsammans med personer utan funktionshinder.  

- Samhällelig integrering, som betyder att man har tillgång till samhällets resurser i 

samma utsträckning som icke- funktionshindrade. T ex att man är en del av 

arbetsmarknaden och därmed har tillgång till de förmåner som detta medför.  

 

Sjöholm konstaterar att eleverna i hennes undersökning är fysiskt integrerade bortsett från 

elevhemsboendet, som är segregerat från icke- funktionshindrade. Sjöholm menar också att 

eleverna i stort sett är funktionellt integrerade, med undantag för funktionerna kurator, läkare 

och SYO-personal, som finns avdelade på skolan enbart för riksgymnasieeleverna. Den 

sociala integreringen är det sämst ställt med, enligt Sjöholm. Hon kan i sin undersökning 

konstatera att riksgymnasieeleverna har mycket liten kontakt med icke-funktionshindrade 

ungdomar. Vad gäller den samhälleliga integreringen bedömer Sjöholm den svår att utvärdera 

då eleverna fortfarande ingår i skolsystemet.  

 

Vid en jämförelse med Sjöholms resultat ser jag att förhållandena är i stort samma i min 

undersökning, med den skillnaden att eleverna i min undersökning är mindre integrerade 

också i fysisk mening. Deras undervisning sker i lokaler som endast används av 

riksgymnasiet, och de har tilldelats en egen del av matsalen. Att tala om en fullständig fysisk 

segregering är dock missvisande, eftersom riksgymnasiet är en del av en vanlig 

gymnasieskola och man trots allt har många utrymmen gemensamt med icke-

funktionshindrade ungdomar.  

 

En relevant aspekt av riksgymnasieelevernas tillvaro som inte framkommer av Sjöholms 

analysmodell, är att ungdomarna har lämnat sina hemmiljöer och att detta i sig innebär en 

form av segregation. Riksgymnasieeleverna må vara mer eller mindre fysiskt integrerade på 

riksgymnasieorten, men det är ju i de flesta fall en helt annan miljö de ”integrerats” i än vad 

som hade varit fallet om de inte hade varit funktionshindrade. Man får förmoda att ett nätverk 
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av relationer med icke-funktionshindrade personer finns i den hemmiljö som ungdomarna 

lämnat. Även om de flesta respondenter menade att de hade få kompisar på hemorten, så bör 

ju de flesta ändå ha haft ett nätverk av familj, släktingar, vänner till familjen och någon 

kamrat.  Eleverna lämnar alltså för fyra till fem års tid en ”normal” hemmiljö och hamnar i en 

miljö där majoriteten av alla människor de har daglig kontakt med är antingen 

funktionshindrade eller personal anställda för att arbeta med funktionshindrade.  

 

Man kan således konstatera att riksgymnasieeleverna är socialt segregerade från icke-

funktionshindrade ungdomar, och i viss utsträckning också fysiskt segregerade. De här bitarna 

hänger naturligtvis ihop – fysisk segregering omöjliggör social integrering. Därmed inte sagt 

att eleverna på riksgymnasiet skulle bli mer socialt integrerade om de bara fick använda 

samma klassrum som eleverna utan funktionshinder. Fysisk och funktionell integrering är 

relativt enkla åtgärder. Social integrering är svårare att åstadkomma. Det vet inte minst 

riksgymnasieeleverna själva, som berättar om hur de hela grundskolan varit fullt integrerade i 

fysisk och funktionell bemärkelse, men som trots det haft mycket lite kontakt med sina 

klasskamrater.  

 

Mycket av den forskning som finns kring integrering av funktionshindrade handlar främst om 

utvecklingsstörda personer. Riksgymnasieelevernas funktionshinder kan inte gärna jämföras 

med de utvecklingsstördas, men problembilden kring social integrering tycks vara likartad. 

Forskningen visar att utvecklingsstörda personer trots fysisk integrering i samhället i form av 

utflyttning från institutionerna, inte har etablerat fler sociala relationer med icke- 

utvecklingsstörda (Tideman 2004). Tideman förklarar detta med den generella kunskapen om 

att det oftast krävs mer än fysisk samvaro för att relationer ska uppstå. De flesta människor 

föredrar att umgås med personer som är lika dem själva. En annan grundläggande 

förutsättning är att kontakten upplevs som ”belönande” för båda parter. Människor som är fria 

att välja sina vänner väljer därför oftast inte personer med utvecklingsstörning till sina vänner. 

Detta kan uttryckas som ”vardagslivets naturliga segregering” (ibid.). Frågan är om detsamma 

kan antas gälla också för rörelsehindrade? Är riksgymnasieelevernas sociala segregation på 

skolan också ett uttryck för ”vardagslivets naturliga segregering”, eller finns det andra 

faktorer som påverkar?  Hur påverkar det ungdomarnas identitet och självbild att vara en del 

av en segregerad grupp? Jag kommer i den fortsatta analysen att belysa 

riksgymnasieelevernas sociala identitet som en segregerad grupp på skolan utifrån ett par 

aspekter.  
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5.2 Att inte umgås med ”de normala”  
 

Vad beror det då egentligen på att riksgymnasieeleverna umgås så lite med jämnåriga utan 

funktionshinder? Det är ingen lätt fråga att besvara. Några respondenter angav som orsak till 

att de inte umgicks med icke-funktionshindrade elever på skolan att de inte vågade ta kontakt 

med dem. De upplevde att det var lättare att börja prata med jämnåriga som också hade ett 

handikapp och att det föll sig mer naturligt. Samtidigt poängterade respondenterna att de var 

som alla andra ungdomar, att den enda skillnaden mellan dem och icke- funktionshindrade 

ungdomar var att de hade ett handikapp. Vad är det då i handikappet som skapar sådana 

barriärer? Är riksgymnasieeleverna verkligen ”som vem som helst”, bortsett från att de (de 

flesta av dem) sitter i rullstol?  Kan en rullstol verkligen göra så stor skillnad? Så här säger 

Jonas Franksson, f d ordförande för Unga Rörelsehindrade, med egen erfarenhet av att vara 

elev på riksgymnasiet.  

 
För många personer med rörelsehinder är inte det fysiska handikappet det stora utan 

det sociala handikappet, som man inte har från början men får genom att leva i en 

alltför skyddad och segregerad värld. Det är det som plågar människor med 

funktionshinder och får dem att må dåligt, inte det fysiska (Höglin 1999, s 18). 
 

Jonas Franksson talar om ett ”socialt handikapp” som utvecklas hos personer med 

funktionshinder på grund av omständigheter i miljön omkring dem. Han går så långt som att 

säga att det sociala handikappet är det som plågar funktionshindrade mest, inte det fysiska. 

Vad är då det ”sociala handikapp” som Franksson talar om? Att eleverna på riksgymnasiet 

skulle ha generellt dåligt självförtroende är knappast en tillräcklig förklaring, eftersom de inte 

har några problem med att ta kontakt med och umgås med varandra inom gruppen. Det 

sociala handikappet uppstår i kontakten med personer utanför den egna gruppen, det vill säga 

i mötet (eller snarare icke-mötet) med icke- funktionshindrade ungdomar.  

 

Sjöholm talar i sin analys av ungdomar på riksgymnasiet om någonting som hon kallar 

”handikappzoner”. Det är en omtolkning av ungdomsforskaren Thomas Ziehes begrepp 

”frizoner”, som innebär att ungdomar skapar utrymmen i sina liv som vuxna inte har tillträde 

till, där de är fria att skapa och utveckla sin egen identitet. Vad gäller funktionshindrade 

ungdomar har de svårare att skapa vuxenfria zoner, eftersom de på ett helt annat sätt än icke- 

funktionshindrade ungdomar är beroende av vuxna för att klara sin vardag. Sjöholms tolkning 
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är att det bland riksgymnasieeleverna i stället skapas ”handikappzoner” där ungdomarna 

utvecklar särskilda handikappidentiteter. Hon beskriver handikappidentiteten som en 

”kulturell pålagring”, som ungdomarna agerar utifrån i sin vardag (Sjöholm 1994). Teorin om 

handikappzoner menar jag fungerar bra som beskrivning av kulturen på riksgymnasiet, 

eftersom det så tydligt är en zon också i fysisk bemärkelse. Det tycks finnas områden på 

skolan som är reserverade för riksgymnasieeleverna, samtidigt som deras gemenskap är en 

social zon för enbart funktionshindrade.  

 

Kanske finns det hos många av riksgymnasieeleverna ett behov av en handikappzon, på 

samma sätt som ungdomar behöver frizoner från vuxna. Flera av mina respondenter talade om 

hur skönt det var att vara omgiven av andra ungdomar med funktionshinder, och att man 

förstod varandra på ett särskilt sätt eftersom man hade liknande bakgrunder. För en elev som 

Ola, vars grundskoletid präglats av utanförskap och mobbning, blir handikappzonen en frizon 

från omvärldens krav. Tidigare har han inte haft en chans att passa in bland sina 

klasskamrater, men på riksgymnasiet är utgångspunkten en annan.  

 

Jag tror även att riksgymnasiet tjänar som en frizon från vuxenvärlden för vissa av 

ungdomarna, eftersom de där kan vara relativt oberoende. De kan i högre utsträckning än i 

grundskolan välja när de vill ha hjälp och vilken assistent de vill ha hjälp av. Då lektioner och 

lokaler är anpassade efter deras behov blir friheten större, även om det är en beskuren frihet i 

jämförelse med icke- funktionshindrade ungdomars situation.  

 

Handikappzonen är inte definitiv eller tvingande – en del riksgymnasieelever rör sig även i 

andra zoner. Däremot kan det tänkas att den identitet som etableras i handikappzonen är svår 

att leva med i sammanhang utanför zonen. Kanske är det helt enkelt så att 

riksgymnasieeleverna inte vet hur man gör när man umgås med icke- funktionshindrade 

ungdomar? Det är troligt att många av dem har bristfälliga och kanske negativa erfarenheter 

av kamratkontakter från grundskolan, och att de därmed aldrig har socialiserats in i en 

ungdomskultur. När de kommer till riksgymnasiet är det första gången de har en gemenskap 

med sina klasskamrater och umgås med dem också på fritiden. Riksgymnasiet kan därför 

antas vara en viktig plantskola för elevernas identitet - som ungdomar och som 

funktionshindrade ungdomar.  
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Sjöholm (1994) kopplar ihop handikappzonen med Bourdieus habitusbegrepp. Sjöholm menar 

att ungdomarna på riksgymnasiet förvärvar ett handikapphabitus, som innebär att de bär 

handikappet inom sig som ett förhållningssätt till omvärlden.  Handikappet är alltså inte bara 

någonting som uppenbarar sig genom deras fysiska tillstånd eller som blir pålagt dem i och 

med omvärldens attityder. Handikappet blir även en inre strategi, som upprätthålls och 

förmedlas genom gruppen (ibid.). Jag tycker även att Bourdieus begrepp ”socialt kapital” är 

användbart för att göra bilden mer fullständig. I och med att många funktionshindrade 

ungdomar har begränsade erfarenheter av kontakter med jämnåriga har de ett bristande socialt 

kapital. ”Bristande” är kanske egentligen fel uttryck – snarare har de här ungdomarna ett 

annorlunda socialt kapital, som är mer präglat av kontakter med assistenter och 

habiliteringspersonal än med jämnåriga kamrater. Det är ett kapital som inte är särskilt 

gångbart i en normal ungdomsmiljö, men som däremot fungerar i en ”handikappzon”.  

 

Ungdomarna på riksgymnasiet får genom att umgås med varandra en social kompetens som 

fungerar i den aktuella miljön. Jag menar att deras tveksamhet inför kontakt med icke- 

funktionshindrade egentligen inte handlar om att de inte vågar på grund av blyghet, utan att de 

snarare är osäkra på om de är kompetenta nog att etablera kontakt med ”de vanliga”. Det var 

tydligt att respondenterna när de talade om de här frågorna själva tyckte att det var underligt 

att de inte umgicks med elever utanför riksgymnasiet. De var tveksamma till hur de skulle 

förklara att de inte umgicks med de andra eleverna på skolan, och ingen av dem föreföll helt 

nöjd med de orsaker de själva kunde uppge. Även Lang uppmärksammar i sin avhandling att 

det tycks finnas ett ”tomrum”, som hon uttrycker det, i elevernas sätt att tala om kontakten 

med de icke-funktionshindrade ungdomar som de är omgivna av. Lang menar att 

beskrivningarna hon fick var vaga och mindre nyanserade än när eleverna talade om sitt 

umgänge med andra funktionshindrade (Lang 2004, s 135).  

 

En del av anledningen till att frågan tyckts så ogripbar, tror jag är de motstridiga signaler som 

ungdomarna får från omvärlden om huruvida de är ”normala” eller inte. Eftersom de är 

uppväxta i ett samhälle som strävar efter normalisering, har de ständigt mött budskapet att 

funktionshindrade ”är som alla andra”. Samtidigt har de om och om igen blivit smärtsamt 

medvetna om att de inte är som alla andra. Diskrepansen mellan dessa signaler skapar en 

osäkerhet, som i högsta grad är en del av deras habitus. Ungdomarna har lärt sig att de är 

”normala” trots sitt handikapp, och har därför inga verktyg för att resonera kring den diffusa 

känslan av osäkerhet inför mötet med ”de vanliga”.  
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5.2.1 Subkultur på riksgymnasiet? 
 

Svensson (1996) använder sig i sin avhandling om narkomaners tillvaro av begreppet 

”subkultur” för att förstå den sociala identitet som gör att de väljer att stanna i missbruket. 

Han refererar till Albert Cohen som var den som systematiserade teorin om subkulturens 

betydelse för avvikande beteende. Nya kulturella former uppstår enligt Cohen när flera 

individer med likartade anpassningsproblem möts. Människor med anpassningsproblem 

saknar status i samhället och söker därför nya sätt att få respekt. Genom att sluta sig samman i 

en grupp och etablera sina egna normer, vilket är karaktäristiskt för subgruppen, ger 

individerna i gruppen varandra den status de tidigare saknat. Subgruppen får sitt 

existensberättigande genom att den löser individernas statusproblem. Individen får då sin 

status genom gruppen och dess egen hierarki, medan det omgivande samhället ofta betraktar 

dess medlemmar stereotypt (ibid.). 

 

Subkulturbegreppet har använts t ex för att förklara ungdomskriminalitet eller som i 

Svenssons tappning, narkomani. Det rör sig alltså om verksamheter där normerna på ett 

påtagligt sätt har förskjutits bort från det etablerade och laglydiga samhället. På vilket sätt är 

då teorin om subgrupper relevant för riksgymnasieeleverna? De är ju knappast en subgrupp i 

den bemärkelsen att de är en fara för det etablerade samhället. Tvärtom är de ju en av 

samhället organiserad grupp. Den relevanta kopplingen består i hur de på grund av att de mer 

eller mindre blivit utstötta från gemenskapen, bildat sin egen arena. Genom att säga att man 

inte är intresserad av kontakter med icke- funktionshindrade, stärker man den egna gruppen 

och kan förhålla sig neutral eller likgiltig inför omvärldens åsikter.  Teorin kan därmed vara 

en bidragande förklaring till det resignerade förhållningssätt som vissa av eleverna hade inför 

möjligheten att etablera kontakt med icke - funktionshindrade ungdomar.  

 

5.3 Att vara en stereotyp 
 

Flera av respondenterna upplevde det som att andra elever på skolan tittade snett på dem och 

betraktade dem som ”dumma i huvudet”.  De kände det som att de som grupp på skolan hade 

tämligen låg status.  Det är en del av riksgymnasieelevernas sociala identitet att tillhöra en 

grupp som på olika sätt sticker ut och behäftas med fördomar från andra människor. 

Funktionshindrade personer blir lätt stereotyper i andras ögon.   
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Goffmans teori kring stigmatisering har ett bra förklaringsvärde när det gäller hur 

riksgymnasieeleverna förhåller sig till sin omgivning. Faktum är att respondenterna själva 

använde termerna ”de normala” eller ”de vanliga” när de refererade till de icke-

funktionshindrade eleverna på skolan, något som väl tyder på att de upplever sig själva som 

en stigmatiserad grupp. Goffmans teori kan användas till att förklara såväl varför 

riksgymnasieeleverna inte vågar ta kontakt med ”de normala”, men belyser även 

respondenternas känsla av att de andra eleverna på skolan inte vågar närma sig dem. Lisa 

uttryckte det så här:  

 
Varför kan inte folk, alltså vanliga människor, se mig för den jag är och inte se 

rullstolen? De ser rullstolen först och då vågar de inte för då tror de att jag är dum i 

huvudet och inte förstår nåt (Lisa). 

 

Rullstolen ger föreställningar om vem individen är, som baseras på generella antaganden om 

funktionshindrade som ”dumma i huvudet”. När normala och stigmatiserade möts, menar 

Goffman, är den stigmatiserade individen mycket upptagen av vilket intryck han gör, 

eftersom han vet att han betraktas utifrån sitt stigma. Vad den stigmatiserade än gör kommer 

hans beteende att ses som märkvärdigt – antingen för att han är duktig som kan trots sitt 

stigma, eller för att det är synd om honom som inte kan. Att exponeras på det här sättet är 

påfrestande för honom, vilket kan medföra att den stigmatiserade undviker kontakt med 

”normala”. Det kan också leda till en aggressivitet gentemot de icke stigmatiserade i hans 

omgivning. Detta känner ”de normala” av, vilket leder till en obekväm spänning i mötet dem 

emellan (Goffman 1963).  

 

Respondenterna talade ibland om ”de normala” som fega och rädda. De menade att ansvaret 

inte bara låg på dem själva att ta kontakt med de andra eleverna, utan att dessa också borde ta 

initiativ. Anledningen till att kontaktinitiativen uteblev, förklarade man med att de andra 

eleverna var osäkra på hur de skulle bära sig åt i mötet med funktionshindrade människor. Om 

man applicerar Goffmans teori på den miljö som respondenterna befinner sig i, är det svårt att 

föreställa sig ett möte mellan riksgymnasieeleverna och övriga elever som inte skulle präglas 

av de svårigheter han beskriver. Som respondenterna själva säger, uppstår det sällan tillfällen 

då det känns naturligt att börja prata med de andra eleverna. Detta är i sig inte underligt – 

människor börjar sällan prata med varandra enbart på basis av att man går på samma skola. 
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Skulle en riksgymnasieelev trots det göra ett försök till spontan kontakt, skulle detta, om man 

får tro Goffman, bedömas utifrån hans eller hennes stigma. Stereotypa tolkningar som att den 

funktionshindrade var i behov av hjälp, att det var synd om honom eller att han var 

förståndshandikappad, skulle färga det sätt på vilket ”den normala” skulle besvara 

riksgymnasieelevens kontaktförsök. På samma sätt skulle den icke- funktionshindrade eleven 

inte kunna börja prata med riksgymnasieeleven utan att mötet präglades av misstanken om att 

”den normala” utövade ett slags välgörenhet.  

 

Lisa och Anders menade att de i egenskap av riksgymnasieelever fick en negativ stämpel 

eftersom vissa av de funktionshindrade på skolan var närmast förståndshandikappade. Detta 

gjorde deras stigmatisering ännu svårare, eftersom de misstänkte att de andra eleverna på 

skolan inte kunde skilja olika handikapp från varandra. Om en riksgymnasieelev var ”dum i 

huvudet” så var alla det. Det var naturligtvis viktigt för dessa respondenter att inte bli 

betraktade som jämställda med de mer lågpresterande eleverna. Man gjorde en markering 

inom gruppen där man skilde mellan dem som bara var rörelsehindrade och de som hade 

”psykiska problem”, det vill säga någon form av förståndshandikapp. Respondenterna 

betraktade således sig själva som relativt normala, men hade ingen möjlighet att ”bevisa” 

detta gentemot andra elever på skolan. De kunde inte undkomma sitt stigma eftersom de 

tillhörde gruppen. 

 

 Goffman menar att den stigmatiserade individen ofta jämför sig med andra som har svårare 

eller mer uppenbara stigman, och förhåller sig till dessa på samma sätt som de normala 

förhåller sig till honom själv. Den stigmatiserade har då införlivat majoritetssamhällets norm, 

samtidigt som han identifierar sig själv som en del av den oacceptabla gruppen. Detta leder 

till en svårhanterlig ambivalens, eftersom den stigmatiserade varken kan frigöra sig från 

gruppen eller till fullo identifiera sig med den. Han står så att säga mitt emellan två grupper 

och känner sig inte hemma i någondera. Ambivalensen blir särskilt svår i sammanhang då den 

stigmatiserade är i sällskap med normala och då möter en icke-acceptabel representant för sin 

egen grupp (ibid.). Den här motsättningen är ständigt närvarande för de riksgymnasieelever 

som har dubbla identifikationer. De befinner sig en miljö där de är omgivna av icke- 

funktionshindrade som de identifierar sig med på ett plan, men påminns ständigt om att de 

inte är en av dem, eftersom deras ”riktiga” tillhörighet är bland de funktionshindrade.  
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5.3.1 Att internalisera ett förtryck 
 

Förhållandet mellan funktionshindrade och ”normala” karaktäriseras av de normalas 

maktövertag. Den normala majoriteten bestämmer vad som är acceptabelt och inte och har 

därmed makt att förtrycka dem som inte lever upp till normen. Förtrycket upprätthålls genom 

att det införlivas i den funktionshindrades självuppfattning, menar Reeve (2002). Hon 

använder Foucaults maktperspektiv för att förstå hur funktionshindrade internaliserar 

omgivningens fördomar så att de blir en del av deras egen självbild.  Enligt Foucault utövas 

inte makt genom att en grupp kontrollerar en annan genom yttre repressalier, snarare tränger 

kontrollfunktionen in i individen själv. Det synliga handikappet ger omgivningen kunskap 

om, och därmed också makt, över den funktionshindrades kropp. Genom omgivningens 

blickar förmedlas fördomsfulla budskap om den handikappade kroppens oduglighet. 

Människor med funktionshinder reagerar olika starkt på omgivningens blickar, men på många 

har det en ”disciplinerande verkan” – de känner skam inför sig själva och hålls därmed ”på 

plats.” Det kan få effekten att människor med funktionshinder anpassar sig till omgivningens 

krav och tar på sig den förväntade ”handikapprollen” för att bli accepterade. Den 

funktionshindrade individen etablerar en handikappidentitet. Han eller hon kommer i första 

hand att identifiera sig själv som just handikappad, och förväntar sig inte att bli bemött som 

någonting annat (ibid.). Emmas uttalande att det är ”helt okej” så länge de icke-

funktionshindrade eleverna på skolan ”visar respekt så mycket som möjligt”, illustrerar 

kanske en sådan självbild. Hennes förhoppning stannar vid att inte behöva bli spottad och 

slagen på.  

 

Identitetsutvecklingen är central under tonårstiden. Den tysk-amerikanske psykoanalytikern 

Erikson menar att identiteten visserligen utvecklas under hela livscykeln, men om någon fas i 

livet ska anses viktigare så är det adolescensen. Kamratgruppen blir då viktigare som 

identitetsmarkör (Smith 2000). Det är naturligtvis omöjligt att säga vad miljön på 

riksgymnasiet gör med elevernas identitet, och vad som fanns där redan innan. Det kan inte 

uteslutas att de elever som börjar på riksgymnasiet redan från början i högre grad än andra 

funktionshindrade ungdomar identifierar sig med sitt handikapp, och att det därför känns 

naturligt för dem att börja på en skola som riktar sig särskilt till funktionshindrade som 

målgrupp. Oavsett vilket är gymnasietiden en tid då riksgymnasieeleverna precis som alla 

andra ungdomar definierar sig själva i förhållande till andra.  Att under denna avgörande tid 

vistas i en miljö där man ständigt är omgiven av och kopplas samman med andra personer 
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med funktionshinder, ökar möjligen risken för att en negativ handikappidentitet utvecklas. 

Respondenterna i min undersökning har kanske etablerat en handikappidentitet i olika grad – 

huruvida de gjort det eller inte vore väl vanskligt att säga bara utifrån en intervju. Det är 

tydligt att eleverna har olika sätt att hantera sin situation på, och deras olika förhållningssätt 

säger mycket om i vilken grad de ser sig själva som handikappade och accepterar det 

bemötande de får av andra människor.  

 

Emma berättade att det fanns tillfällen då hon tyckte det var pinsamt att gå på riksgymnasiet. 

Det var framförallt när hela klassen skulle iväg på studiebesök eller dylikt som medförde att 

de rörde sig som grupp tillsammans på stan. Hon upplevde det som jobbigt att gruppen drog 

till sig så mycket uppmärksamhet och att man var i vägen för folk med sina rullstolar.  
 

… Då kan man känna att fasen, varför går man här? Varför är jag utsatt för detta? 

/…/ Alla vänder sig om och tittar. Nu är jag inte sån som bryr mig så mycket om att 

folk tittar, men när man står i vägen för folk så de inte kommer förbi, och vissa inte 

flyttar på sig då kan man tänka, ’vad är det med dem, kan de inte flytta på sig?’ Då 

kan man känna att ’man är en av dem’. Och det vill man helst inte (Emma). 

 

Emma beskriver här en upplevelse av att hon får klä skott också för de andra i gruppen.  En 

rullstolsburen person rör sig trots allt ganska smidigt i de flesta miljöer, men en hel grupp av 

personer i rullstol väcker mycket uppmärksamhet. De blickar som en handikappad skulle 

utsättas för mångfaldigas när man är flera. När flera personer rör sig tillsammans i en grupp 

sänder man ut signaler till betraktaren som säger någonting om vilka man är. Var och en av 

individerna som tillhör en grupp där alla har funktionshinder, framstår sannolikt som mer 

handikappade än vad var och en av dem hade gjort om de setts i en ”mixad” grupp. Detta 

eftersom de bedöms utifrån gruppen som kategori med alla de fördomar som handikappade är 

behäftade med, snarare än som de individer de är. Till syvende och sist är det kanske just detta 

som är det mest problematiska med att ha en skolform som riktar sig särskilt till 

rörelsehindrade.   
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6. Slutdiskussion 

 
Mötena med eleverna som jag intervjuat och arbetet med uppsatsen har väckt många 

funderingar hos mig. Funderingar som fått gro under de veckor jag arbetat med att formulera 

och penetrera mina frågeställningar - och när jag nu i slutet av arbetet äntligen får skriva ned 

mina egna reflektioner är det inte utan viss lättnad.  

 

De slutsatser jag har kunnat dra utifrån min empiriska undersökning har egentligen inte 

överraskat mig, eftersom jag redan från början hade en förståelse av problemet som grundar 

sig i min tid som elevassistent. Jag hade dock inte väntat mig att få så tydliga resultat som jag 

faktiskt tycker att jag fått. Jag har försökt att förhålla mig öppen och verkligen lyssna till vad 

respondenterna hade att säga. För de hade mycket att säga och de berättade med stor omsorg – 

trots brister i min intervjuförmåga och trots att jag som främling plötsligt damp ner i deras 

värld en dag och ville ha svar på frågor som kan bli väldigt personliga. Jag tror att det 

perspektiv jag har haft på elevernas situation är fruktbart – jag har åtminstone lärt mig mycket 

för egen del genom att tillämpa socialpsykologiska och sociologiska teorier på den värld som 

är riksgymnasieelevernas. Det har framstått som tydligt för mig att det är en värld som skiljer 

sig mycket från den gängse gymnasieelevens  – samtidigt som skillnaderna på ett annat plan 

är obefintliga. För det är ju som eleverna på riksgymnasiet själva säger, att de är precis som 

alla andra ungdomar. Och ändå inte! Just däri tror jag hela problematiken ligger – det finns en 

otydlighet i samhället kring vilka de här ungdomarna egentligen är, vilka förväntningar man 

har på dem och vad de tillåts vara. Man säger att de funktionshindrade är ”normala”, men man 

behandlar dem som avvikare. Jag tror att det har en förödande effekt på människors 

självkänsla att ständigt mötas av den här diskrepansen mellan ord och handling.  

 

Respondenterna i min undersökning hade olika sätt att hantera sin situation på. Ola upplevde 

den inte som problematisk alls, medan Lisa stundtals kände ren och skär förtvivlan. Jag tycker 

att båda dessa elevers berättelser som motpoler på skalan mellan att bejaka och motsätta sig 

segregationen, är mycket talande.  De är överens om att de som riksgymnasieelever är 

segregerade (även om de inte använder det ordet) men lägger fullständigt olika värderingar i 

sitt utanförskap. Den fråga som jag tycker är relevant att ställa utifrån denna kunskap är: vill 

vi i vårt samhälle ha ett skolsystem där rörelsehindrade ungdomar separeras från andra 
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ungdomar?  På vilka grunder vill vi i så fall det?  Är riksgymnasiet till för att elever som 

liksom Ola blivit utfrysta under sin grundskoletid, ska få en frizon från icke- 

funktionshindrade ungdomar? Vad händer då med ungdomar som Lisa, som inget hellre vill 

än få åtminstone några vänner som inte är funktionshindrade? För ”det är ju bra att ha alla 

möjliga vänner, alla kan ju inte vara lika”, som hon uttryckte det.  

 

Vad är det då för fel med att bara umgås med andra funktionshindrade? Om personer med 

funktionshinder har samma värde som alla andra människor, vilket vi naturligtvis menar, så 

spelar det väl ingen roll om ens vänner går eller sitter i rullstol? Varför göra skillnad på 

människor? Under arbetets gång har jag ibland tänkt att det kanske är jag som gör onödiga 

och trångsynta kategoriseringar. Jag tror dock att det är naivt att avfärda problemet med en 

sådan ”alla är lika mycket värda”- förklaring. Den krassa sanningen är att funktionshindrade 

människor på olika sätt lever i marginalerna av vårt samhälle. Därför tror jag knappast att det 

är till gagn för rörelsehindrade ungdomar att hänvisas till varandra. Föreställningen att de på 

grund av sina funktionshinder måste särskiljas från andra ungdomar hinner rotas djupt under 

fyra gymnasieår. Med den erfarenheten i bagaget – vad är det som säger att det skulle bli 

annorlunda i yrkeslivet? Vad ska Ola göra när han gått ut riksgymnasiet? Hitta en ny frizon?  

 

Jag vill här knyta an till de resultat jag tidigare i uppsatsen refererade ur 

Riksförsäkringsverkets undersökning ”Ojämlikhet i levnadsvillkor”.  I undersökningen 

konstateras att funktionshindrade i Sverige idag är marginaliserade ur flera olika aspekter, 

varav det sociala umgänget är en. Personer med funktionshinder har avsevärt färre sociala 

kontakter utanför familjen än totalbefolkningen. Detta kan antas hänga ihop med att 

funktionshindrade också i mindre utsträckning är etablerade på arbetsmarknaden (RFV 2003). 

Ett flertal sociologiska studier bekräftar att funktionshindrade barn och ungdomar har svårt att 

etablera sociala relationer (Skär 2002, refererar till bl a Missiuna & Pollock 1991, Mulderij 

1996, Tamm & Skär 2000). Eftersom den här vetskapen om funktionshindrades sociala 

utsatthet finns, menar jag att samhället har ett stort ansvar att på alla sätt motverka processer 

som leder till exkludering. Det är ett komplext problem utan givna orsaker, men jag tror att en 

av anledningarna till att personer med funktionshinder riskerar att hamna utanför, är just att de 

tampas med sociala handikapp. Sociala handikapp som alltså inte finns hos de 

funktionshindrade från början, utan som drabbar dem på grund av att stigmatiseringen blir en 

allt överskuggande del av deras självbild.  
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Personligen tror jag att riksgymnasieverksamheten, trots goda avsikter, bidrar till att etablera 

en handikappidentitet hos sina elever. För att förtydliga: handikappet måste naturligtvis vara 

en del av de här ungdomarnas identitet – riksgymnasieeleverna är funktionshindrade och har 

allt att vinna på att acceptera detta faktum. Problemet uppstår när handikappidentiteten ”tar 

över” självbilden och den funktionshindrade individen börjar acceptera alla de attribut som 

tillskrivs handikappade. Jag tyckte det var skrämmande och sorgligt att se hur en del av 

respondenterna resonerade kring sin egen situation. Det är alarmerande att de tycks ha 

resignerat inför möjligheten att umgås med jämnåriga utan funktionshinder. I stället har de 

gjort sig hemmastadda i en ”handikappzon” som kanske är en trygghet för många av eleverna, 

men som knappast gagnar dem på sikt.  

 

Jag har stor respekt för den kunskap och professionalism som finns hos dem som arbetar på 

riksgymnasierna. Jag tror att det bedrivs ett bra och nödvändigt pedagogiskt arbete för de 

elever som är i behov av stort stöd. Huruvida detta stödbehov i fler fall borde kunna 

tillgodoses i elevernas hemkommuner är en annan, men högst intressant fråga. I 

”Funkisutredningen” fastslås att gymnasieutbildning i hemkommunen bör vara huvudprincip, 

och att undantag från denna princip bör vara få och väl motiverade (SOU 1998: 66, s 228). 

Jag kan bara instämma i resonemanget som ligger till grund för den policyn: att man inte i 

onödan bör särskilja funktionshindrade personer från andra (ibid.). För faktum kvarstår: även 

om riksgymnasiet är ett nödvändigt alternativ för många rörelsehindrade ungdomar så innebär 

denna skolform en form av exkludering. En skola som bedriver undervisning för elever med 

funktionshinder på ett sätt som medför att eleverna särskiljs från icke-funktionshindrade 

jämnåriga, har också ett ansvar att se till att eleverna inte blir socialt segregerade. Frågan är 

om riksgymnasieverksamheten tar detta ansvar?  
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