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Ett varmt tack till:

Alla ungdomar som varit så positiva och öppna och delat med sig av sina upplevelser och

berättelser om sig själva. Samtalen med dem har berört mig djupt och har givit mig inspiration

till nya tankar och frågor.

Kerstin Svensson på SISUS som hjälpt mig att ta fram alla personuppgifter.

Min arbetsgivare som givit mig möjlighet att genomföra studien och som följt mitt arbete med

intresse och ibland välbehövlig uppmuntran.
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Sammanfattning

Syftet med uppsatsen var att få kunskap om hur livssituationen ser ut för de funktionshindrade
ungdomar som inte genomgått sin gymnasieutbildning på riksgymnasiet. Mitt intresse riktade
sig mot ungdomarnas egen syn på sin situation. Syftet var att utifrån deras berättelser om sig
själva och sina upplevelser beskriva hur deras gymnasieutbildning blev och hur den fört dem
till den situation de befinner sig i idag. Har hemkommunen tagit sitt fulla ansvar och har man
kunnat lösa alla frågor på ett tillfredsställande sätt?

Eftersom uppsatsen skulle fokusera på ungdomarnas egen syn på sin tillvaro valde jag att
enligt kvalitativa metoder genomföra intervjuer med 10 ungdomar som sökt till, men aldrig
genomfört riksgymnasiestudier. De är födda mellan 1973 och 1979 och ansökan till
riksgymnasiet gjordes mellan 1991 och 1995.

Sammanfattningsvis visade undersökningen att alla fått någon form av gymnasieutbildning,
men att vägen dit och även själva utbildningstiden, för många varit förenad med svårigheter.
Ungdomarnas livssituation idag tycks, oavsett gymnasieutbildning, gestalta sig på ungefär
samma sätt. Boendesituationen är tillfredsställande och ofta fungerar assistansen bra. Det blir
också tydligt hur viktigt det är att få ett meningsfullt arbete/sysselsättning. Fritiden och
tillgången på vänner är en del av livet som för många är högst otillfredsställande.
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Abstract

The aim of this study was to achive knowledge about the situation in life for physically
disabled young people who has not got their education through The National Upper
Secondary School for Physically Disabled Students. My interest was focused towards how the
young people themselves looked upon their situation. The aim was to describe the stories of
their own and how they experienced their education and how they got to the situation and
circumstances they live under today. Has the local government of their "hometown" taken
their responsibility and have they been able to solve all the problems in a satisfactory way.

The disabled young peoble and the stories of their own was in focus and because of that the
method I choose was to interview ten physically disabled young persons according to
qualitative methods. They had made an application to The National Upper Secondary School
for Physially Disabled Students, but their application had been refused. They were born
between 1973 och 1979, and the applications were made between 1991 and 1995.

The study showed, that among these young people everybody had got some kind of education
at a senior school. But the way to get there and even to carry through the education was
associated with great difficulties. The situation in life today for these young people seems to
be equal to the situation of other young people who acctualy have got their education through
the National Upper Secondary School for Physically Disabled Students. The living conditions
and the way they get their assistance are mostly satisfactory. The importance of a meaningfull
work or occupation is obvious. The leisure time and to have friends are things in their lives
that are not always solved in a satisfactory way.
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1. INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Denna uppsats har sin utgångspunkt i och är fokuserad på frågor runt rörelsehindrade

ungdomars gymnasieutbildning och då speciellt den som ges på riksgymnasiet för elever med

rörelsehinder. För att få en bakgrund och kortfattad information om vad riksgymnasiet är

återges här två längre citat från regeringens proposition 1998/99:105.

"Riksrekryterande gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar finns idag i fyra
kommuner, Göteborg, Kristianstad, Umeå och Stockholm. Verksamheten bedrivs med stöd av
5 kap. 7§ skollagen (1985:1100) vari framgår att för svårt rörelsehindrade ungdomar får de
kommuner som regeringen bestämmer anordna speciellt anpassad utbildning i sin
gymnasieskola, s.k. Rh-anpassad utbildning". (Prop.1998/99:105, kap. 7)

Dessa regler infördes i skollagen 1991, men utbildningen startade som försöksverksamhet

redan 1964.

"Intagningen till den Rh-anpassade gymnasieutbildningen sköts genom nämnden för Rh-
anpassad utbildning, Rh-nämnden, som utses av Statens institut för handikappfrågor (SIH).
Utbildningen finansieras genom interkommunal ersättning och statligt
verksamhetsstöd./…/Verksamheten vid den Rh-anpassade utbildningen riktar sig, enligt 5
kap. 27§ Skollagen (1985:1100) till ungdomar som på grund av rörelsehinder, eller om även
annat funktionshinder föreligger, sitt samlade handikapp inte kan följa reguljär studiegång i
gymnasieskolan och som för att kunna genomföra gymnasiala studier behöver tillgång till
gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning och habilitering samt för vissa elever även
boende i elevhem och omvårdnad i boendet. Enligt 28§ samma kapitel har ungdomar som
avses i 27§ efter avslutad grundskoleutbildning eller motsvarande, rätt till gymnasieutbildning
på nationella program. Utbildningen skall påbörjas senast under första halvåret det
kalenderhalvår då eleven fyller 21 år./…/Av lagens förarbeten framgår att utbildningen skall
rikta sig till elever med komplicerade rörelsehinder för vilka det vardagliga livet och olika
former av behandling och habilitering tar mycket tid och kraft i anspråk". (Prop. 1998/99:105,
kap. 7).

SISUS (Statens institut för särskilt utbildningsstöd) ansvarar för statsbidraget till

omvårdnadsinsatserna, dvs. elevhemsboende och habilitering.

Innevarande läsår 99/00 finns c:a 180 elever inom riskgymnasieverksamheten.

1.2 PROBLEMFORMULERING

Sedan drygt fyra år arbetar jag som kurator vid riksgymnasiet för elever med rörelsehinder i

Göteborg. Jag ingår i det habiliteringsteam, bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast,

logoped, psykolog och kurator, som finns på varje riksgymnasieort.
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Eftersom jag dagligen möter ungdomar med olika typer av funktionshinder i mitt arbete, ville

jag med detta uppsatsarbete fördjupa mina kunskaper just gällande funktionshindrade

ungdomar och deras livssituation. Mitt intresse har då riktats mot de ungdomar som vi inom

riksgymnasiet aldrig kommer i kontakt med. Man kan konstatera att de ungdomar som

genomgår sin gymnasieutbildning inom riksgymnasiet får tillgång till mycket samlad

kompetens både pedagogiskt och behandlingsmässigt. Men hur går det för dem som aldrig får

till gång till allt detta? Det är frågor som då och då diskuteras på min arbetsplats. Min

nyfikenhet och önskan att få mer kunskap om den gruppen ungdomar har därför väckts och

blivit allt starkare.

Varje år söker ungefär 50 elever från hela landet till riksgymnasiet, av dessa blir ungefär 40

antagna. För att bli antagen måste eleven uppfylla vissa kriterier, bl.a. måste eleven ha behov

av anpassad studiegång och omfattande habilitering. Habilitering innebär att eleven har

möjlighet att få hjälp av sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog och logoped. De som

inte blir antagna har rätt att överklaga avslagsbeslutet, men trots det, blir det ändå ett visst

antal elever som av olika anledningar inte blir antagna. Det förekommer också att elever

avstår från erbjuden plats. Varje år ställs alltså ungefär tio ungdomar utanför

riksgymnasieutbildning och då ställer man sig frågan: hur har det gått för dem?

Det som också ligger till grund för min problemformulering är den statliga utredning som

tillsattes 1995 om funktionshindrade elever i skolan FUNKIS (SOU 1998:66), som hade till

huvuduppgift att utreda hur ansvaret för utbildning och omvårdnad för funktionshindrade

elever skall fördelas mellan stat, kommun och landsting samt vem som skall finansiera

verksamheten. Denna utredning resulterade slutligen i en regeringsproposition 1998/99:105.

Sammanfattningsvis konstateras att sedan handikappreformen och gymnasiereformen

genomfördes har kommunerna skyldighet att erbjuda alla sina ungdomar gymnasieutbildning.

"Den långsiktiga ambitionen måste, enligt regeringens mening, vara att alla ungdomar, även
de med komplexa och svåra funktionshinder, i så hög utsträckning som möjligt kan delta i
utbildning i hemkommunens gymnasieskola eller i någon av samverkansområdets
gymnasieskolor. Huvudregeln bör vara att nödvändiga anpassningar av elevens
undervisningssituation görs lokalt".(Prop. 1998/99:105, kap.7)

Man konstaterar också att Rh-anpassad utbildning fortfarande behövs men att den ska

förbehållas ett mycket begränsat antal svårt rörelsehindrade elever med behov av mycket

insatser och där hemkommunen inte har möjlighet att tillgodose dessa behov. Detta innebär
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alltså en skärpning av intagningskriterierna och tydligare avgränsning av personkretsen dvs.

den grupp ungdomar som har rätt till riksgymnasieplats.

Ytterligare en faktor som kommer att påverka den här gruppen ungdomar, är förändringen i

skollagen gällande behörighetskraven som kommer att skärpas. Eftersom endast nationella

eller specialutformade program erbjuds på riksgymnasiet gäller samma behörighetsvillkor

som för den övriga gymnasieutbildningen, dvs. godkända betyg från grundskolan i svenska,

engelska  och matematik. Men: "regeringen skall dock få meddela föreskrifter om avvikelser

från dessa behörighetsvillkor".(Prop. 1998/99:105, kap.7). Som konsekvens av detta kommer

de elever som inte är behöriga att söka till ett nationellt program att hänvisas till

hemkommunen. "Det individuella programmet ger hemkommunen goda möjligheter att

utforma en studiegång som är anpassad efter elevens förutsättningar". (Prop.1998/99:105, kap

7).

Sedan riksgymnasieverksamhetens tillkomst har alltså antagningsreglerna skärpts och

utvecklingen går troligen mot att fler och fler ungdomar blir kvar i sina hemkommuner och

genomför sin gymnasieutbildning där. Konsekvensen av denna utveckling har vi ännu inte

kunnat utläsa fullt ut.

1.3 UPPSATSENS SYFTE

Mot bakgrund av ovanstående ville jag få kunskap om hur livssituationen ser ut för de

ungdomar, som inte tagit del av riksgymnasiets alla resurser. Vilken roll spelar karaktären

eller utformningen av gymnasieutbildningen för ungdomarnas vuxenliv? Har hemkommunen

tagit sitt fulla ansvar och har man kunnat lösa alla frågor på ett tillfredsställande sätt? Hur kan

det se ut och hur kan det bli, med tanke på vad som sägs i nämnda proposition? (Prop.

1998/99:105). En trolig konsekvens är att antalet elever som blir kvar i sin hemkommun

kommer att öka.

Syftet är att utröna hur ungdomarna själva ser på sin situation, att utifrån deras egna

berättelser om sig själva och sina upplevelser beskriva hur deras gymnasieutbildning blev och

hur den har fört dem till den situation de befinner sig i idag. Detta är av intresse med tanke på

den troliga utvecklingen vad gäller riksgymnasieutbildningen i framtiden. Dels har ju

antagningsreglerna skärpts, men också med tanke på regeringens klart uttalade ambition att

alla ungdomar i högre utsträckning ska få sin gymnasieutbildning i hemkommunen.
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 1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR

• Vad var anledningen till ansökan och vilka förväntningar fanns på riksgymnasiet?

• Hur blev reaktionen på avslagsbeslutet?

• Vilka alternativa utbildningsvägar fanns och hur gjordes valet?

• Hur upplevdes den utbildningen? Gjordes nödvändiga anpassningar?

• Hur var bemötandet från lärare och kamrater?

• Hur ser livet ut idag i fråga om arbete/studier/eller annan sysselsättning?

• Hur fungerar boendet och eventuell assistans?

• Vänner och fritid?

• Tankar om framtiden?

1.5 METOD OCH URVAL

Eftersom tyngdpunkten i uppsatsen ligger mer på att förstå än att förklara och eftersom jag

vill spegla ungdomarnas egna utsagor om sina upplevelser och känslor har jag valt att enligt

kvalitativa metoder genomföra intervjuer/samtal med ungdomarna. Den kvalitativa

forskningsintervjun passar bra, då den ofta har karaktären av ett vardagligt samtal, där

intervjuaren leder och fokuserar intervjun till ett begränsat antal viktiga ämnesområden

(Carlsson, 1996). Ett annat skäl till varför jag valt denna metod är mitt intresse av

ungdomarnas djupare tankar om några specifika frågor, snarare än ett ytligt samtal om många

olika ämnesområden. Förutom den verbala informationen får man dessutom intressant

information via kroppsspråk och stämningar under själva samtalet (Svensson, Starrin, 1996,

kap. 2, Starrin och Renck). Utöver dessa intervjuer har jag också bedrivit en del

litteraturstudier.

För att få personuppgifter på ungdomarna kontaktade jag SISUS(Statens institut för särskilt

utbildningsstöd) och Rh-nämnden som ju också måste ge sitt tillstånd att undersökningen

gjordes. Då jag ville få kunskap om ungdomarnas situation efter genomförd skolgång,

koncentrerade jag mig på den grupp där det hade gått minst ett år efter slutförd

gymnasieutbildning. Det innebär att ansökningen till riksgymnasiet skulle ha gjorts 1995 eller

tidigare. Eftersom dessa ansökningshandlingar  och avslagsbeslut redan var arkiverade på

Riksarkivet fick jag åka upp till Stockholm. Tillsammans med min "kontakt" på SISUS,
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Kerstin Svensson, gick jag igenom de arkiverade handlingarna. Då ungdomarna kommer från

hela landet var det nödvändigt att göra ett urval utifrån vad som var möjligt rent

praktiskt/ekonomiskt och geografiskt. Eftersom intervjuerna skulle genomföras "öga mot öga"

fick närhetsprincipen råda. Detta innebar att sexton ungdomar boende i Västsverige och i

Stockholmstrakten "plockades ut". Ungdomarna är födda mellan 1973 och 1979 och

ansökningarna gjordes mellan 1991 och 1995.

Huruvida denna urvalsmetod kan ha påverkat tillförlitligheten är svårt att säga. De flesta

bodde med en storstad inom räckhåll, ingen bodde direkt på landsbygden och det var igen

som kom från norra hälften av Sverige. En annan aspekt om tillförlitligheten gäller det faktum

att intervjuerna genomfördes av mig som en representant från riksgymnasiet. Det är möjligt

att ungdomarnas svar påverkades av att jag inte är en helt neutral person.

1.6 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Rh-nämnden formulerade sedan ett brev som förklarade bakgrunden till undersökningen och

anledningen till varför de skulle bli kontaktade av mig. Brevet skickades sedan till dessa

sexton ungdomar.  Här hade jag naturligtvis en möjlighet att låta ungdomarna själv höra av

sig om de ville delta i undersökningen. Men av tidsskäl och för att möjligen få fler ungdomar

intresserade av att delta, valde jag att själv kontakta dem via telefon efter några dagar. Jag

informerade på nytt om vad undersökningen och intervjun gick ut på och naturligtvis att det

byggde på helt frivilligt deltagande. Ungdomarna var överlag mycket intresserade och tio av

dem ställde sig positiva till att medverka.

Vi kom sedan överens om var och när intervjuerna skulle genomföras. Det utföll så att åtta av

dem genomfördes i ungdomarnas respektive hem och två av intervjuerna genomfördes per

telefon. Telefonintervjuer blir av naturliga skäl inte så djuplodande så dessa tog inte så

mycket tid i anspråk,  det blev ungefär 30 minuter/intervju. Intervjuerna "öga mot öga"  tog

däremot betydligt längre tid, 1 tim-2,5 tim. Dessa bandades, vilket ej skedde med

telefonintervjuerna. Jag träffade ungdomarna vid ett tillfälle och de flesta var ensamma med

mig under samtalet. Några hade sina mödrar eller personliga assistenter vid sin sida, som ett

stöd.

Intervjuerna/samtalen styrdes (Carlsson, 1996) av specifika frågeområden eller teman, som

presenteras under rubriken "Frågeställningar" sid. 9. Ett problem som blev ganska tydligt hos
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några av ungdomarna var minnessvårigheter. Funktionshindret kan ju förutom rörelsehinder

också omfatta minnesproblem. Detta märktes framförallt i frågor som rörde förhållanden flera

år tillbaka i tiden.

Det är anmärkningsvärt hur öppna och villiga att prata om sig själva ungdomarna visade sig

vara. Jag fick en känsla av att de tog tillfället i akt att få vara i centrum och att "bli sedda".

Här väcktes då frågor hos mig runt etik, individskydd och forskning. Detta behandlas i

HSFR:s (Humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet) anvisningar,1990. Det gäller

alltså att vara uppmärksam på den roll man har som intervjuare och plötsligt inte byta roll och

bli terapeut. Man får inte heller inge förhoppningar hos den man intervjuar om fortsatt

kontakt. Det gäller också att gå varligt fram så att den intervjuade inte känner sig pressad att

lämna ut för mycket av sig själv.

En annan etisk fråga gäller identitetsskyddet. Eftersom "handikappvärlden" är en relativt

begränsad och liten grupp kan det vara svårt att behålla sin anonymitet. För att i möjligaste

mån undvika att ungdomarnas identitet blir röjd har jag valt att inte namnge t.ex.

folkhögskolor och dyl. Alla ungdomarna beskrivs också som "hon".

Det var oerhört värdefullt att banda intervjuerna. (Carlsson ,1996). Att lyssna på intervjun

igen och höra deras röster hjälper en att man minnas stämningen under intervjun. Alla

intervjuer skrevs ut ord för ord, det ligger för övrigt ett värde i att göra det själv, man tvingas

då återuppleva intervjun igen.

Alla intervjuerna hade olika karaktär och ungdomarnas berättelser om sig själva var i högsta

grad individuella. Något direkt mönster i allt intervjumaterial var svårt att se. Jag har därför

valt att dela upp materialet efter de frågeområden eller teman som intervjuerna följde.

1.7 UPPSATSENS UPPLÄGGNING

Uppsatsens titel är ett citat som hämtats från en av intervjuerna:

"Det här att vara handikappad är faktiskt inte så lätt som man tror, det är så många personer

som spelar in. Det är många kontakter och dom bollar med mig. Ibland vet man inte var man

hör hemma. Ibland har jag känt att, nej jag vill inte vara med om det här en gång till."

I kapitel två följer en redovisning av den teoretiska ramen  och tidigare forskning inom

området.
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I kapitel tre redovisas det empiriska materialet med kommentarer.

I kapitel fyra presenteras analysen.

I kapitel fem avslutas uppsatsen med slutdiskussion.

2. AVHANDLING AV PROBLEMET

2.1 TEORETISK RAM

Inledningsvis vill jag göra vissa definitioner runt handikapp-funktionshinder.: (Ungdomstid 3.

1995, sid. 108)

"Funktionsnedsättning är den begränsning en människa har när det gäller att utföra en
aktivitet på ett sätt som kan anses normalt. Funktionsnedsättningen är i de flesta fall en direkt
följd av sjukdom eller skada. Handikapp är den nackdel eller den begränsning som
funktionsnedsättningen eller skadan innebär för individen i hans sociala roll. Handikappet är
därför beroende av den kultur eller sociala miljö individen befinner sig i samt tillgången på
hjälpmedel. Ordet handikapp knyts alltså både till individen och hans omgivning, medan
funktionsnedsättningen bara knyts till individen.
Funktionshinder kan vara föränderligt och den enskildes behov av samhällsstöd kan därmed
variera."

Psykosocial teori om identitetsutveckling.

Här får man ta hjälp av de teorier som finns beträffande den psykiska utvecklingen gällande

icke-funktionshindrade barn och ungdomar.

Psykoanalytikern Erik Homburger Eriksson (Hwang, 1996) menade att människors utveckling

pågår hela livet. Han delar in utvecklingen i åtta faser som var och en kännetecknas av en

speciell konflikt eller kris som måste lösas. Detta leder till att personligheten formas på olika

sätt. Under tonårstiden kretsar uppmärksamheten ofta kring frågor om vem man är och vem

man skulle kunna vara. Eriksson kallar detta för "identitet-rollförvirring". Nästa fas under de

senare ungdomsåren och tidiga vuxenåldern betecknas som "närhet- isolering". Här gäller det

att kunna växla mellan att vara nära en annan människa men också att kunna vara ensam.

Klarar man inte detta dvs. har man en icke integrerad jagbild kan det resultera i rädsla både

för sig själv och andra. Detta påverkar relationer som kärlek, vänskap och i arbetslivet.

Eriksson talade om behovet av "psykosocialt moratorium", ett slags andrum under

ungdomstiden som ger förutsättningar att "hitta sig själv". En lång obligatorisk utbildningstid

underlättar detta, en tid för ungdomar att pröva olika roller, identiteter och beteendemönster.
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Detta beskriver också Björn Wrangsjö (1995) som anlägger ett psykoanalytiskt och

utvecklingspsykologiskt perspektiv på tonårsutvecklingen hos icke-funktionshindrade

ungdomar.

Berit Lagerheim (1998) behandlar också vuxenblivandet. Hon konstaterar att

tonårsutvecklingen hos funktionshindrade kompliceras av att de inte har samma självkänsla,

självsäkerhet och kroppsuppfattning. Ofta saknar de också kamrater i samma situation att dela

sina upplevelser, erfarenheter och känslor med. Att vara beroende av bl.a. föräldrarnas hjälp

försvårar också självständighetsutvecklingen.

Här vill jag också nämna två i sammanhanget viktiga regeringspropositioner,  1998/99:105

och 1999/2000:79.

I proposition 1998/99:105 föreslås bl.a. vissa ändringar i skollagen (1985:1100), dessutom

aviseras vissa satsningar på bl.a. kompetensutveckling och forskning gällande elever i behov

av särskilt stöd bl.a. elever med funktionshinder. Propositionen innehåller också vissa förslag

om gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade elever, bl.a. föreslås en ändrad finansiering.

I propositionen 1999/2000:79 föreslås nationella mål och inriktning för handikappolitiken.

Insatserna bör koncentreras till tre huvudområden: att se till att handikapperspektivet

genomsyrar alla samhällssektorer, att skapa ett tillgängligt samhälle samt att förbättra

bemötandet. På bl.a. utbildnings- och arbetsmarknadsområdet aviseras uppdrag och

utredningar. Regeringens bedömning är att elever med funktionshinder bör ha möjlighet att bo

med sina föräldrar och gå i sin skola i närheten av hemmet. Frågor om attityder och

bemötande är viktiga. Här kommenteras också att det är viktigt att underlätta för

funktionshindrade att bedriva högskolestudier.

2.2 TIDIGARE FORSKNING

En intressant sammanställning över "Svensk forskning om handikapp" finns att läsa i

Socialvetenskapliga forskningsrådets rapport (1994) Hjelmquist mfl. Här konstaterar man att

den sociala forskningen om handikapp under 1970 och 1980-talet främst fokuserat på att

utvärdera de reformer som genomförts, t.ex. avvecklingen av vårdinstitutionerna,

integreringen i skola och boende. Under 1990-talet har fokus flyttats mot sociala relationer,

handikapp i vardagen, inflytande för människor med funktionsnedsättningar. Vidare

konstaterar man att det saknas forskning runt de föreställningar, attityder och värderingar som
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människor med funktionsnedsättningar möter i samhället. Det offentliga hjälpsystemet har

inte heller varit föremål för analys.

Mårten Söder (1989) poängterar att självständighet och oberoende är två centrala begrepp i

vuxenblivandet för ungdomar med funktionsnedsättningar. Begreppen har olika innebörder.

Dels betyder det att man självständigt kan utföra olika uppgifter och vardagssysslor

oberoende av hjälp från någon annan. Dels betyder det att man har möjlighet att själv påverka

och göra självständiga val, utan att självständigt faktiskt utföra alla vardagssysslor.

Vuxenblivandet innebär att ungdomen blir kapabel att frigöra sig från beroendet. För

ungdomar med funktionshinder, som är beroende av hjälp i vardagen, blir denna process

svårare. Söder hänvisar till Mazet, fransk psykoterapeut, med erfarenhet av terapi med

ungdomar med funktionshinder. Han menar att tidiga funktionsnedsättningar kan påverka

barnets självbild som i sin tur försvårar ett autonomt vuxenliv. Enl. Söder (1989, sid. 157) har

"den integrering som genomförts i skolan som framträdande motiv haft rätten till

undervisning på lika villkor och tillsammans med andra/…/Det finns risk att man bemöter

elever med funktionsnedsättningar som om de inte hade någon sådan(funktionsnedsättning)".

Han konstaterar att när dessa ungdomar ska ut i arbetslivet kommer de att uppleva ett helt

annat bemötande, med krav på kompetens och träning av förmågor, dvs. en fokusering på

oförmågan. Söder pekar också på problemet med samordning av service för ungdomar med

funktionshinder. För många krävs kontinuerlig kontakt med en rad olika myndigheter och

organ, det kan i många fall uppgå till dussinet olika kontakter.

Mohamed Chaib (1995) spinner vidare på temat oberoende eller autonomi i boken "Strömmar

i tiden". Under rubriken "Självbild och självbestämmande" beskriver han den diskurs som de

unga handikappade ger uttryck för. Hans avsikt är att ge en djupare förståelse "av de sociala

representationer som bär upp de unga handikappades, speciellt synskadades, egen bild av

makt, maktutövning och strävan efter oberoende och autonomi i en stigmatiserande, seende

miljö" (Chaib, 1995 sid.88) Han jämför också i sin studie Goffmans stigmatiseringsteori och

Moscovicis teori om sociala representationer. Ett gemensamt drag i dessa teorier är

människans kommunikationsformer vari ingår den självbild som förmedlas till omvärlden.

Goffmans teori handlar då om den individuella självbilden, medan Moscovicis teori handlar

om den kollektiva självbilden. Han lyfter också fram Michel Foucaults (fransk filosof och

idéhistoriker)teorier om maktrelationer i samhället. Chaib sammanfattar sin studie bl.a. med

orden: "det finns påtagliga relationer mellan Foucaults, Goffmans och Moscovicis teorier när
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de tillämpas vid analys av de unga handikappades diskurs./…/I denna självbild  träder viljan

tydligt fram till oberoende från den osynliga makten som utövas genom stigmatisering".

(Chaib,1995 sid. 122)

I en FoU-rapport (1988:2) från centrum för rehabiliteringsforskning gör Chaib en kunskaps-

och forskningsöversikt om "Handikappade ungdomars delaktighet i samhället" (jfr

Mannergren 1993). Han belyser där integration och delaktighet som två aspekter på relationen

mellan handikapp och samhälle. Han inleder med Mårten Söders definitioner på integration

(Chaib, 1988 sid.7):

1. Den fysiska integrationen i skolan (gemensamma lokaler).
2. Den funktionella integrationen (samutnyttjande av resurser).
3. Den sociala integrationen (gruppgemenskap och spontana kontakter mellan handikappade

och icke handikappade).
4. Den samhälleliga integrationen (den vuxne handikappade har samma möjligheter och

social samhörighet som alla andra i samhället).

I rapporten  för han fram grundtanken att (Chaib,1988 sid. 12):

"Vill forskarna förändra de handikappade ungdomarnas sociala och kulturella situation bör de
satsa på forsknings- och utvecklingsprojekt som utgår från ungdomarnas vilja till mobilisering
och förändring. I det vetenskapliga arbetet betraktas handikappet ofta som ett statiskt fenomen
och studeras som sådant. Problemformulering utgår ofta från handikappet som begränsning
och hinder för ett normalt liv medan hindret här, i själv verket, ligger i samhällets villkor."

Karin Barron (1997) redogör bl.a. om övergången mellan ungdom och vuxenliv för

funktionshindrade unga människor. I fokus står bl.a. att identifiera sociala hinder för autonomi

i vardagslivet. Ett av dessa hinder är professionell makt, vilket bl.a. kan innebära att de

professionella definierar problemen och löser dem utan ungdomarnas delaktighet. Ytterligare

ett exempel är yttre hinder dvs. bristfällig fysisk anpassning. Hennes studie visar också att

budskapet från samhället idag till unga med funktionshinder är att (Barron,1997 sid. 41) "de

är som alla andra fast annorlunda".

Tullie Rabe och Anders Hill (1996) har i ”Boken om integrering” en intressant artikel skriven

av Karl-Gustav Stukát. Här ges en översikt av internationell forskning om integration av

elever med rörelsehinder. Studien belyser hur eleverna uppfattar och värderar sig själva i olika

skolmiljöer, hur kunskapsutvecklingen påverkas etc. För det första konstaterar man att

beteckningen ”elever med rörelsehinder” ger en delvis missvisande uppfattning om gruppen

eftersom den är mycket heterogen. Dels varierar själva rörelsehindret, dels förekommer

kombinationer med andra funktionsstörningar. Med  detta och med stöd av forskning
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motiverar författaren sin åsikt att det inte är meningsfullt att för pedagogiska syften skapa

segregerade grupper av elever med röreslehinder.

Malena Sjöberg (1996), frilansjournalist och författare, skriver om funktionshindrade

ungdomars frigörelse och vuxenblivande. Boken är i första hand ämnad att användas som

kurslitteratur i bl.a. folkhögskolornas fritidsledarutbildning. Sjöberg har intervjuat fem

ungdomar med olika typer av funktionshinder. Återgivningen av dess intervjuer speglar på ett

levande sätt hur det är att vara ung och ha ett funktionshinder. Boken innehåller också en del

fakta bl.a. om samhällets stöd till funktionshindrade.

Annika Jacobsson (1996) belyser i sin avhandling funktionshindrade människors

levnadsförhållanden och då specifikt rörande dem som är beroende av personlig assistans.

Hon har ett intervjumaterial på 14 personer och hon beskriver dessa människors erfarenheter,

tankar och känslor. Hon vill visa hur deras speciella livssituation påverkar deras innersta.

Jacobsson konstaterar att hennes resultat kan appliceras på alla människor som mer eller

mindre är beroende av andra. Det som dock är specifikt för funktionshindrade människor är

att beroendet av assistans är livslångt. Dessutom ger beroendet en känsla av maktlöshet och

intrång i den personliga integriteten. Detta påverkar i sin tur hela livssituationen.

Lang (1995) redogör i sin rapport för resultatet av en intervjustudie som genomfördes 1994 i

samband med att sju elever påbörjade sina studier på riksgymnasiet i Kristianstad. Studien

berör bl.a. frågor runt vilka förväntningar eleverna hade och vad anledningen var till ansökan.

Studien visar ingen enhetlig bild av ungdomarnas förväntningar eller grad av behov. Gruppen

är alltså inte homogen, vilket i sin tur ställer stora krav på personalen som förväntas ha bred

kompetens och stor lyhördhet.

Lang (1996) fortsätter sin studie och denna rapport beskriver hur samma ungdomar upplevt

sitt första år på riksgymnasiet. Resultatet visar  bl.a. att i stort sett alla ungdomar anser sig ha

genomgått en psykisk utveckling som visar sig i högre grad av självständighet och

ansvarstagande. De upplever också en förbättrad inlärningsförmåga, skoltröttheten har

minskat och därmed minskar också skolket. Här påpekas också att ungdomarna inte utgör en

homogen grupp.
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Helen Easterling (1997) redogör i sin rapport för resultatet från den uppföljning hon gjort av

29 rörelsehindrade riksgymnasie-elever vid Angeredsgymnasiet från åren 1986-1994.

Eleverna som vid intervjutillfället var vuxna beskriver sin gymnasietid men också sin aktuella

situation som vuxen rörelsehindrad i Sverige på 1990-talet. Easterling konstaterar bl.a. vilken

radikal försämring, vad gäller samhällets stöd, som inträffar i övergången till vuxenlivet.

Studien visar också att människor med funktionshinder drabbas särskilt svårt på den allt mer

hårdnande arbetsmarknaden.

Ann-Christine Sjöholm (1994) har i sin studie undersökt vad det innebär att vara ung med

funktionshinder i det  moderna samhället. Den är skriven utifrån ungdomarnas egna

upplevelser i ett kulturteoretiskt perspektiv.

Ett exempel på hur man kan underlätta för övergången mellan skola och arbete ges i boken

"Vägen till arbete" (Hernes, 1996). Där beskriver man en norsk rehabiliteringsmodell - Arbete

med bistånd - en modell för integrering av personer med olika handikapp i arbetslivet.

I Socialstyrelsens rapport (SoS 1997) "Steget före arbete" slutredovisas projektet "Den öppna

dörren", en kartläggning av de insatser som görs främst inom kommunerna vad gäller

verksamheter för att ge personer med omfattande funktionshinder möjlighet till meningsfull

sysselsättning.

2.3 PRESENTATION AV EMPIRISKT MATERIAL                                                                                           

2.3.1 MEDICINSK BAKGRUND

De intervjuade ungdomarna har olika typer och svårighetsgrad av funktionshinder. Det

varierar alltifrån en person som endast förflyttar sig med hjälp av elektrisk rullstol och som

har personlig assistans hela dygnet, till en annan som klarar sig helt utan hjälpmedel eller

assistans. Funktionshindren hos ungdomarna orsakas av CP-skada, ryggmärgsbråck eller

förvärvad hjärnskada efter t.ex. trafikolycka.

”Cerebral pares,  CP,(”förlamning från hjärnan”) är ett följdtillstånd efter en
skada/utvecklingsstörning i den omogna hjärnan under dess tidiga utveckling
(från fosterstadiet till och med 2 års ålder). CP-skadan ger upphov till många typer av
funktionsnedsättningar. Även graden av funktionsnedsättning varierar starkt beroende på var
skadan sitter./---/
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Ryggmärgsbråck (MMC-myelomeningocele) är en medfödd missbildning som beror på en
bristande slutning av ryggmärgskanalen. De hinnor som omger ryggmärgen ligger blottade
och buktar ut som en större eller mindre säck, ett bråck./…/Beroende på vilken del av
ryggmärgen som är engagerad i bråcket, och i vilken utsträckning nervtrådarna är skadade, får
förlamningen olika utbredning alltifrån total förlamning av nedre extremiteterna till endast lätt
svaghet i fotmuskulaturen.” (Bille, Olow, 1996, sid 61 och 104).

2.3.2 GRUNDSKOLEBAKGRUND

Ungdomarnas skolgång före valet av gymnasieutbildning varierade. Flertalet hade gått

”vanligt högstadium”. Någon hade dessutom fått extratimmar för speciallärare eller hjälp av

elevassistent. Några hade gått i s.k. Rh-klass dvs. särskild undervisningsgrupp för

rörelsehindrade.

”Gick åttan och nian i Rh-klass mycket för kompisarnas skull. Jag var lite tyst. Men jag blev

nästan lite för isolerad med Rh-kompisarna”.

Ytterligare någon gick redan på gymnasiet när skadan inträffade.

Kommentar

När man tittar på ungdomarnas tidigare skolgång kan man inte se något mönster som skulle

kunna förklara deras val av gymnasieutbildning. Det är inte så att nio år i rh-klass automatiskt

innebär fortsatta studier inom t.ex. riksgymnasiet.

2.3.3 ANSÖKAN TILL RIKSGYMNASIET OCH REAKTIONERNA PÅ

ANTAGNINGSBESKEDET.

Av de tio intervjuade ungdomarna var det åtta som fick avslag på sin ansökan och två som

blev antagna men som avstod från sin plats. Ansökningarna gjordes under perioden 1991-

1995, någon har dessutom ansökt två gånger med tre års mellanrum.

En av ungdomarna sökte egentligen i första hand till vårdgymnasiet men möttes av oförståelse

och tveksamhet  över om det skulle vara genomförbart. Parallellt med detta gjordes också en

ansökan till riksgymnasiet. Hon fick avslag på båda ansökningarna. Hon tolkade avslaget till

riksgymnasiet som att ”jag var för frisk”. Hon blev arg och besviken men mest för att hon

inte kom in på vårdutbildningen.

Några av ungdomarna kommer inte ihåg hur det var när de sökte till riksgymnasiet. Detta är

ofta fallet när ansökningstillfället ligger långt bak i tiden. Några vet inte ens om att en
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ansökan gjordes. I flera fall sköttes ansökan troligen från skolan via SYO-konsulenten eller

någon lärare. I något fall informerades inte ungdomen själv om att ansökan gjordes utan allt

sköttes via föräldrarna. I dessa fall blir det naturligtvis inte heller någon reaktion på

avslagsbeskedet från ungdomarnas sida. Däremot blev besvikelsen hos föräldrarna mycket

djup i det fallet där ansökan helt sköttes av dem.

Flera ungdomar hade besökt något av riksgymnasierna under en s.k. besöksvecka. Detta är ett

tillfälle för eventuella framtida elever att få ”pröva på”. Eleven deltar i undervisningen och får

också bo på elevhemmet under en vecka. Denna besöksvecka förläggs oftast innan eleven ska

göra sin ansökan.

En av ungdomarna som fullföljde en besöksvecka tyckte allt verkade mycket bra, men  kände

att det inte passade henne eftersom hon inte har något större funktionshinder. Hon gjorde

visserligen en ansökan, men var aldrig inställd på att börja. Avslaget gjorde henne inte heller

besviken, ”det var ju mest skolan som tyckte jag skulle gå där”.

Det fanns ytterligare någon som var på besöksvecka för att tillfredsställa önskemål som den

gamla skolan uttryckte. Men hon kände direkt att det kändes fel att vara där, eftersom hon

egentligen hade bestämt sig för att aldrig gå sin utbildning inom riksgymnasiet. Hon har en

mycket bestämd åsikt att: ”Det är stor skillnad på vad man lär sig i Rh-klass och vanlig klass,

man lär sig inte lika mycket”.

Besöksveckan kan också resultera i en annan reaktion.:

”Jag var på besöksvecka och bodde också på elevhemmet, men jag hann inte med tempot. Jag

ansökte ändå och blev antagen, men tackade nej. Jag var inte mogen att flytta hemifrån. Det

kändes skönt när jag hade tackat nej. Det var synd att inte tempot anpassades till mig, det

hade jag hoppats på. Det är inget att göra åt nu. Jag kände att det inte passade mig att vara

här nere och att flytta”.

Efter att ha besökt riksgymnasiet under en vecka bestämmer sig en annan av ungdomarna för

att söka, dels för att hon trivdes bra och dels för att hon också hoppades på att det skulle

förbättra hennes chanser till framtida arbete. Hon fick dock avslag, vilket tog henne hårt. ”Det

tog mig en vecka att komma över, det var tufft”.
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En av ungdomarna tycker hon fick mycket dålig information på grundskolan när hon stod

inför valet av gymnasieutbildning. Hon är inte helt klar över hur ansökan gick till, varför hon

inte heller minns hur hon reagerade inför avslaget. Klart är dock att hon är mycket besviken

på den dåliga informationen.

Kommentar

Eftersom ansökningstillfället för många känns ganska avlägset har känslan de då hade fallit i

glömska. Det är också flera av ungdomarna som inte själva var särskilt delaktiga i ansökan,

den gjordes kanske till och med för att tillfredsställa någon annan. Några uttryckte besvikelse

över avslaget och det fanns också besvikelse över att skolan inte motsvarade hennes behov.

Men det fanns också känslan av befrielse att få tacka nej till sin plats.

2.3.4 VAD BLEV ALTERNATIVET TILL RIKSGYMNASIET?

Den eleven som egentligen helst ville gå vårdutbildningen fick så småningom sin önskan

uppfylld efter att först ha studerat en termin på annat nationellt program och därefter

ungdomspraktik. Hon fick alltså till slut sin treåriga vårdutbildning, dock förlagd till en

grannkommun med pendlingsavstånd.

Två av ungdomarna gick direkt till treårig allmän linje på folkhögskola på relativt långt

avstånd från hemmet. Detta innebar också elevhemsboende.

Efter ett års studier, inklusive praktik, på individuella programmet inom hemkommunens

gymnasium, började en annan elev en tre-årig utbildning på folkhögskola. Detta innebar

elevhemsboende.

En av ungdomarna gick först praktisk/yrkesinriktad linje på vanligt gymnasium i sin

hemkommun. Fortsatte sedan sin utbildning först två år på en folkhögskola och därefter

ytterligare ett år på en annan folkhögskola. Detta innebar också elevhemsboende.

Vägen till folkhögskolestudier såg olika ut. En av ungdomarna gick först tre år på en

internatskola som bedriver undervisning enligt specialinriktad pedagogik. Därefter följde tre

år på folkhögskola. Båda dessa skolor låg på långt avstånd från hemmet, vilket innebar

elevhemsboende.
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Ytterligare en annan elev gick först ett yrkesinriktat gymnasieprogram med både

verkstadspraktik och studier och därefter två-årig social linje på ”vanligt gymnasium” i

hemkommunen.

Två elever gick direkt till ”vanligt gymnasium”, varav den ena gick två-årig linje ”handel och

kontor” och den andra tre-årig humanistisk linje, båda i hemkommunen.

För en av ungdomarna gjorde man första ”gymnasieåret” en speciallösning. Man skapade en

liten undervisningsgrupp för endast två elever. Därefter slutförde hon sina studier inom

gymnasiesärskolan. Allt detta gjordes inom hemkommunen.

Kommentar

Ungdomarnas utbildningsalternativ till riksgymnasiet var alltså ganska varierat. Hälften av

ungdomarna gjorde någon del av sin utbildning på en folkhögskola. Vägen dit såg också olika

ut från individ till individ. Alla hade sina individuella lösningar. Resten av ungdomarna

stannade i sina hemkommuner där man löste utbildningsfrågan på olika sätt alltifrån

gymnasiesärskola till nationellt program på "vanligt" gymnasium.

2.3.5 UPPLEVELSER AV

STUDIERNA/ANPASSNINGAR/BEMÖTANDE/KAMRATER

Den elev som till slut fick gå vårdutbildningen fick kämpa mot oförståelse och skepticism

från den första gymnasieskolan, där hon också vantrivdes. Ingen trodde att hon med sitt

handikapp skulle klara en vårdutbildning. När hon till slut fick gå vårdutbildningen gick det

bra och hon trivdes. Några speciella anpassningar behövde inte göras. Hon har aldrig haft

några problem med kamrater.

En av de ungdomar som kom direkt till folkhögskola uttrycker sig så här:

” Det gick åt skogen, det gick inte alls bra, jag var för ung. Det var fel tidpunkt inser jag nu.

Fick inte så mycket ut av skolan, men den gav mig någon slags erfarenhet/…/det var mest

festande”. Hon blev godkänd i alla ämnen, men fick ingen hjälp att ta sig igenom

svårigheterna. Det fanns möjlighet till fysisk träning hos sjukgymnaster på skolan, vilket hon

uppskattade, hon jobbade mycket med styrkan  Hon hade svårt med kontakten med

personalen och de andra eleverna men ingen kunde hjälpa henne med detta. Hon ville bli
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bemött med respekt, men hon kände sällan det. Eftersom hon hade svårt med kontakten till de

övriga eleverna hade hon inte heller så mycket kamrater.

En annan elev har inte så mycket minne från sin tid på gymnasiets praktiska program.

Däremot beskriver hon den första tiden på folkhögskola som ”jobbig” det var bara okända

människor. ”Det var pinsamt med nya klasskamrater för jag kände ju inte dom. Sedan trivdes

jag bättre. Men jag längtade hem ibland. Dom flesta var handikappade och mer lika mig.

Men det är inte lätt att börja på ny skola”. Hon tycker undervisningen var bra och hon hade

hela tiden någon att prata med både bland personalen och bland kamraterna. Sedan

återupplevde hon samma sak när hon fortsatte på en annan folkhögskola.

Den elev som till en början gick individuella programmet beskriver hur hon kom igång med

de teoretiska studierna först under de två sista månaderna. Den första tiden ägnades åt praktik

vilket hon också tyckte var bra. Hon fick helt nya klasskamrater, förutom en kamrat som

också hade gått i Rh-klassen på högstadiet. Därefter flyttade hon till folkhögskola. Hon gick

först grundkursen och sedan har hon gått två år av tre. För tillfället är hon hemma och är

föräldraledig med ett nyfött barn:

”Folkhögskolan innebar ett helt nytt liv. Det var helt underbart. Jag var helt salig.

Gemenskapen med de andra, alla möts alla sorters människor. Det är alltifrån 50-åringar till

18- åringar. Alla sorter är välkomna. Lärarna är jättebra, undervisningen var också bra”.

Den enda anpassningen hon behövde var dator som skrivhjälpmedel.

Ytterligare en elev som gått folkhögskola uttrycker sig enl. följande:

"Assistenterna jag hade där fick mitt liv att börja existera igen. Dom lärde mig bl.a. att om

man vill ha något så får man skaffa det själv. I början hade jag hjälp på lektionerna, för jag

hade dåligt minne och var sen när det gällde att skriva och så. Bemötandet var alla tiders!

Dom ställde krav på mig. Dom sa alltid: försök. Jag gillade det  inte vid tillfället, men nu ser

jag ju vilket resultat det har gett. Alla hade individuella scheman och det var mycket

individuell fysisk träning. Jag hade några kompisar som jag gillade där, men har ingen

kontakt med dom idag".

Beskrivningarna från skoltiden varierar starkt. En elev tycker att hon aldrig haft några

problem med sin skolgång. Hon har heller inte haft några problem med sitt handikapp. Hon

fick automatiskt elevassistent som hjälpte henne att skriva och vid förflyttningar. Hon
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behövde aldrig kämpa för att få den hjälpen. Lektionerna förlades till bottenvåningen så att

hon slapp gå i trappor. Undervisningen var bra och hon fick extra stöd av sin elevassistent i ett

ämne som hon hade svårt för. ”Jag fick det jag behövde”. Hon har heller aldrig haft problem

med kamrater och har oftast umgåtts med ”friska” barn.

Den enda elev som gick i gymnasiesärskola berättar hur spänd hon var att möta de andra

eleverna. Hon var ängslig över hur de skulle uppfatta hennes handikapp, de övriga eleverna

hade visserligen också någon form av funktionshinder men hon var den enda som använde

rullstol. Hon tycker att undervisningen var bra eftersom den höll ett lugnare tempo och det

gick bra att hinna med.” Det var nytt alltihop. Men jag hade inte så mycket utbyte av

klasskamraterna. Lärarna var bra och dom förstod mig och mina behov. Förstår inte lärarna

behovet tycker jag att det är något galet. Då blir det väldigt svårt. När man fattar på en gång

och hänger med, då går livet mycket lättare”. Familjen fick kämpa en hel del för att

skolgången skulle bli bra. Innan hon började på gymnasiesärskolan hade man skapat en lite

grupp på två elever vilket också föll ganska väl ut. Sedan gick hon in i en befintlig klass med

fler elever. Det var först då som hon fick lite kontakt med andra kamrater. ”Då var det en del

som pratade med mig”.

”När jag tog studenten sa jag till mamma och pappa: nu är jag fullärd”.

Den eleven som kände sig dåligt informerad vad gäller riksgymnasiet, uttrycker även att hon

känner sig lurad beträffande den linje (två-årig handel och kontor) hon gick på sitt

"hemgymnasium". Hon säger sig inte fått information om att linjen hon valde inte gav

behörighet till att studera vidare på högskola. Hon har alltid varit intresserad av utbildning och

kände sig studiemotiverad. Trots allt tycker hon att gymnasiestudierna var bra och hon trivdes

utmärkt.

En elev hade ett klart uttalat mål med sin gymnasiestudier, hon var studiemotiverad, ambitiös

och ville få tillräckliga kunskaper för att klara universitetsstudier. Hon valde det "vanliga

hemgymnasiet" eftersom hon har uppfattningen att Rh-anpassade gymnasiestudier inte ger

tillräcklig kompetens och betyg för högskolan. Det som oroade henne var att det skulle bli

jobbigt med själva studierna, eftersom hon under hela sin tidigare skolgång gått i Rh-klass och

därmed inte befann sig på samma nivå som klasskamraterna. Det skulle dock visa sig att det

var "den sociala biten" som blev mest bekymmersam. Det var svårt i början med

kamratkontakten och hon kämpade hårt för att få kamrater. Till slut bröts isen i samband med
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att hon började gå ut i klasserna och informera  om sin skada. "Hela första året fick jag ägna

åt att studera folk hur dom gjorde för att ta kontakt med andra och framförallt lära mig

studieteknik. Detta fick jag inte hjälp med och jag stod ju inte på samma nivå som mina

kompisar/…/Den mest värdefulla kunskapen tror jag egentligen inte var ämnena utan det var

det här att lära sig hur man beter sig, social kompetens". Hon upplevde alla typer av

bemötande både från lärare och kamrater. "Det fanns några lärare som inte förstod att jag

inte var utvecklingsstörd utan att jag bara hade ett rörelsehinder. Det var jobbigt att bli

särbehandlad". Lokalerna och schemat fick anpassas men det tog tre år innan det var klart.

Av brandsäkerhetsskäl ville hon inte ha lektioner på övervåningen, men det var svårt att få

igenom. Hon hade också elevassistent. "Studenten kommer jag aldrig att glömma. Det är nog

det häftigaste jag gjort i mitt liv, det var slutet på ett långt mål. Det hade ju varit väldigt tufft

men jag hade lyckats. Det fanns folk som inte trott jag skulle klara det".

En elev understryker hur hon redan i högstadiet blev väl omhändertagen och då man bl.a.

arbetade mycket med minnesträning och minnesbok. Hon kom sedan till en form av

internatskola med specialpedagogik. Omställningen dit var väldigt svår, det tog lång tid för

henne att acceptera den nya situationen. De flesta av hennes klasskamrater var

utvecklingsstörda varför mycket av undervisningen låg på särskolenivå kompletterat med

grundskolestudier. "Jag fick läsa om trots att jag hade gått i grundskolan". Efter tre år hade

hon åldern inne(18 år) att börja folkhögskola. De två första åren gick hon i en afasigrupp trots

att hon kunde prata och göra sig förstådd. Sista året gick hon allmän linje. Även här fick hon

kämpa för att acceptera sin situation. Förutom vanliga skolämnen hade hon också

pianolektioner och social orientering. Under hela skoltiden har hon haft personliga assistenter

"både bra och dåliga". Hon beskriver kontakten med flera andra elever som mycket bra och

givande, vilket har betytt mycket för henne. "Dom hade svårt att förstå, som alla har svårt att

förstå, att jag inte kan lära mig deras namn, men jag känner dom ändå. Man kan aldrig sätta

sig in i en annan människas handikapp. Dom var väldigt hyggliga mot mig, dom tog ut mig på

nattfester och sånt där".

Kommentar

Sammanfattningsvis kan man konstatera att alla har haft det mer eller mindre "kämpigt" med

sin skolgång. De elever som flyttade hemifrån för att gå folkhögskola har haft det svårt att

acklimatisera sig i den nya miljön med okända människor omkring sig. De har ibland möts av

oförståelse både från lärare och andra elever och beredskapen att hantera problem har inte
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alltid funnits. Detta gäller också den kommunala utbildningen. Någon har fått kämpa för att få

sina behov tillgodosedda, t.ex. vad gäller anpassningar av lokaler och schema. Men det finns

också exempel på ungdomar som bara har positiva omdömen om sin skolgång.

2.3.6 VAD GÖR DU IDAG? STUDIER/ARBETE/BOENDE/FRITID/VÄNNER

FRAMTID?

Eleven som gått vårdutbildningen fick omgående arbete som personlig assistent hos ett litet

barn. Hon jobbade där i 4½ år. Nu har hon nytt jobb som kanslist på ett handikappförbund och

trivs mycket bra. Hon bor i egen lägenhet och klarar det helt utan hjälp. Hon tycker hon har de

vänner hon behöver både rörelsehindrade och inte. Fritiden ser ut som för de flesta ungdomar,

en del sport och umgänge med vänner. I framtiden vill hon bilda familj, kanske studera

vidare, ev. flytta utomlands.

En av eleverna som gått folkhögskola flyttade sedan hem till föräldrarna och började på

yrkesinriktad daglig verksamhet. Därefter gick hon en termin på vanligt Komvux och läste

datakunskap och textbehandling. Hon fick då hjälp av elevassistent. Hon fick bra betyg,

datorer är ett stort intresse, hon var också studiemotiverad då. Hon är nu arbetslös och vill nog

egentligen inte ha något arbete utan kan tänka sig att studera hela livet. Under en period var

hon ute och informerade i skolorna om sin skada. Hon bor i egen lägenhet och har hemhjälp

två dagar/veckan. Hon lagar sällan mat utan köper färdiglagat. Hon har ett fåtal vänner och på

fritiden lyssnar hon på musik, skriver poesi, går på krogen. Hon tycker tillvaron är

meningslös. Hon har inga direkta framtidsplaner: "Tror inte på framtiden". Trots allt har hon

sökt ny folkhögskola till hösten igen. Eftersom hon gillar att jobba med ungdomar vill hon gå

fritidsledarlinjen. Hon vill skapa ett nytt liv, och börja om en gång till. Målet är också att ta

körkort.

Ytterligare en elev som studerat på folkhögskola flyttade hem till eget boende. Hon bor nu i

handikappanpassad lägenhet med personlig assistans 1. Hon går på Särvux och daglig

                                                                
1 LSS-lagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, SFS1993:387. I lagens 1§
klargör man vilka som till hör personkretsen, "vissa funktionshindrade", dvs. personer med:
1. Utvecklingsstörning, autism etc.
2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen

ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. (Forts. nästa sida)
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verksamhet och trivs mycket bra med det. Hon har ett fåtal vänner och hon umgås en del med

sina grannar som också är handikappade. Hennes personliga assistenter fungerar nästan som

kompisar. På fritiden går de på stan´ tillsammans, hon gillar också att laga mat och baka. På

somrarna åker hon ibland på läger. Hon har inte tänkt så mycket på framtiden. Hon tycker hon

bor bra och har bra sysselsättning och bra assistenter. Eventuellt skulle hon vilja göra en resa

till ett varmare land.

En elev fortsatte att studera på Komvux efter studenten. Trots att hon hade fullständigt betyg

från gymnasiet, läste hon allt från grunden igen eftersom hon kände att hon behövde ”lite

extra” i vissa ämnen. Därefter följde en del datautbildningar också på Komvux. För

närvarande är hon arbetssökande, söker jobb som PC-samordnare. Hon deltar också i en

”jobbsökarkurs” på arbetsförmedlingen, vilket hon tycker känns bra eftersom det ger en

inkörsport till jobb. Hon har varit arbetslös i flera omgångar och har aldrig varit ute på

arbetsmarknaden. Därför känns det skönt med regelbunden sysselsättning eftersom tillvaron

kan bli trist ibland. ”Vissa dagar har gått rätt så bra, vissa dagar har känts meningslösa”.

Hon bor i en egen anpassad lägenhet och har hemhjälp varannan vecka. Dessutom får hon en

del hjälp av sina kompisar. Hon har aldrig haft personlig assistans men har ledsagare några

timmar i månaden. Det har aldrig varit något problem med kompisar och hon har nästan bara

”icke-handikappade” vänner. De träffas ganska ofta, men det går i perioder. På fritiden

lyssnar hon på musik, tittar på film och umgås med kompisar. De närmaste framtidsplanerna

är att få ett jobb. Sedan vill hon bilda familj, och ta körkort. ”Jag är nöjd med mitt liv, man

gör vad man vill med sitt liv".

En elev har fortfarande ett år kvar på sina folkhögskolestudier, just nu är hon föräldraledig.

Hon bor i lägenhet tillsammans med sin sambo och lille son. Hon klarar allt på egen hand men

det tar lite längre tid. Hon har det bra med vänner och kompisar även om de inte är så många.

Sonen tar den mesta tiden så det blir inte så mycket fritid. Hon håller dessutom på att försöka

ta körkort. Hon är nöjd med tillvaron, men är bekymrad när det gäller jobb. Hon vill gå

                                                                                                                                                                                                          
3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på

normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

En av de insatser man kan få med stöd av lagen är personlig assistans. 9§ 2.: Biträde av
personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del
behovet av ekonomiskt stöd inte täcks av assistansersättning enligt lagen (1993:389) om
assistansersättning.
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omvårdnadsutbildning, men där kan handikappet var ett hinder, eftersom allt tar lite längre tid

för henne. "Efter omvårdnadsprogrammet kan man ju fortsätta till sjuksköterska. Jag vill ta

hand om andra och helst vill jag jobba med äldre. Men först ska jag gå klart folkhögskolan

till hösten”.

Efter studenten började en annan elev först på ett dagcenter, sedan fortsatte hon jobba på ett

företag som säljer begåvningshjälpmedel. Hon sitter i växeln och jobbar med datorn som hon

använder som skrivhjälpmedel. Hon jobbar fyra dagar i veckan och trivs mycket bra. Hon bor

i egen anpassad lägenhet med personlig assistans. Trots omgivningens motstånd drev hon

igenom eget boende. Hon hade gott stöd av bl.a. föräldrarna. ”Men man tänkte att hur ska det

gå när allt folk motarbetade först, med det har gått. Jag har bott här i tre år , jag är inne på

mitt fjärde, det ångrar jag inte/…/I och med att jag inte är ute så mycket så har jag lite svårt

att skaffa kompisar själv. Men jag tycker väl att det går bra som det gör. Någon gång eller så

kan jag sakna kompisar, men det är väldigt sällan”. Fritiden tillbringar hon mest hemma,

lyssnar på musik, framförallt dansbandsmusik. Ett annat intresse hon har är den egna katten

som hon deltagit med på några kattutställningar. Hon är medveten om att hon egentligen

borde ha lite fysisk träning. ”Jag har inte sjukgymnastik, men jag har en tippbräda som jag

försöker stå i någon gång ibland när lusten faller på. Vanlig sjukgymnastik gillar jag inte, för

dom ska ha mig på mage och lite på alla sidor./…/Det här att vara handikappad är faktiskt

inte så lätt som man tror, det är så många personer som spelar in. Det är många kontakter

och dom bollar med mig, ibland vet man inte var man hör hemma”. (jfr Söder 1989 sid.158)

”Framtiden har jag faktiskt inte tänkt på, men nästa steg är väl att skaffa kille. Jag tar dagen

som den kommer, sen får vi se. Jag är väldigt nöjd med min tillvaro just nu. Så här långt

trodde jag inte att jag skulle komma".

En annan av ungdomarna valde att gå datautbildning för handikappade på en folkhögskola

efter studenten. Därefter fortsatte hon sina studier på ytterligare en folkhögskola. En del

psykiska problem har gjort situationen svår och hon har problem att minnas. Problemen har

också haft negativ inverkan på studierna och hon kunde heller inte fullfölja den sista

folkhögskolekursen. Påbörjad körkortsutbildning fick avbrytas sedan hon genomgått några

tester som visade att hon var olämplig som förare. Långa perioder har hon inte haft någon

sysselsättning. Sedan två år deltar hon i Komvux-utbildning som är speciellt anpassad för

dyslektiker. "Jag trivs väldigt bra där. Kommer att gå där så länge jag får". Hon har haft eget

boende sedan gymnasietiden och har också flyttat runt en del. Sedan tre år bor hon i en
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anpassad lägenhet och trivs jättebra. "För ungefär två år sedan fick jag personlig assistent

och det förändrade mitt liv totalt. Jag får hjälp dagtid både i skolan och hemma.

Assistenterna är kom-ihåg och bollplank". Hon går och tränar 2 ggr/veckan och har gjort stora

framsteg. Tidigare tränade hon i perioder men sedan några år har träningen blivit mer intensiv

och regelbunden, den har blivit som ett fritidsintresse. Hon är engagerad i

handikappidrottsförbundets idrottsskola och detta kan kanske på sikt leda till ett arbete. Hon

har bara ett fåtal vänner. "Men det hänger en del på mig själv, är lite passiv och tystlåten. Så

det skulle kunna vara bättre, även fritiden kunde nog bli bättre".  Hon ska fortsätta på

Komvux, och hon fortsätter också med träningen. Hon ska försöka bli mer aktiv på fritiden

och också ta mer egna initiativ. "Jag tycker min tillvaro är mycket bra, den kan ju alltid bli

bättre. Det är jag som måste visa att jag vill någonting, annars går det ju inte. Ska kanske

skaffa ledsagare så att jag kommer ut lite mer".

Efter folkhögskolan flyttade hon hem till föräldrarna och började "prya" på Samhall. Sedan

fick hon arbete inom kommunal service, "fick göra sån´t ingen annan ville göra". Numera

arbetar hon på ett kommunalt återvinningsföretag (jfr SoS 1997), där hon hjälper till med

frakter och transporter. Hon är stark och orkar mycket. "Jobbet är kul."  Hon känner att hon är

till nytta med sin styrka. Hon arbetar halvtid eftersom hon inte orkar hålla koncentrationen

längre. Hon bor i egen lägenhet och har hemtjänst 1ggr/veckan för städning. Hon lagar aldrig

någon mat utan äter på arbetet. Hon har ett fåtal gamla kompisar varav en fungerar som

ledsagare. Henne träffar hon en gång i veckan. Då sitter de mest och pratar, ibland blir det

kanske något sportevenemang. Hon vill inte störa sina kompisar eftersom många av dem

börjar bilda familj. Hon tycker att tillvaron är meningslös efter skadan. "Den gamla-----är

död. Jo, det som nog mest har varit jobbigt att komma över, det är att före olyckan

nedvärderade jag handikappade, något rejält, men så blir man en själv och då känner man

sig knappt värd ett nickel. Jag accepterar inte den jag är, men jag försöker jobba mig till ett

så normalt liv som möjligt". Till hösten söker hon till en ny folkhögskola belägen långt

hemifrån. Hon vill gå en tre-årig utbildning. Hon ser fram emot att börja läsa igen, vill utbilda

sig vidare för att lättare få arbete.

Efter att ha varit hemifrån för studier i sju år flyttade hon hem till föräldrarna. Fem dagar i

veckan är hon på ett resursteam för människor med förvärvade hjärnskador. Verksamheten

består både av studier, praktiskt arbete samt minnesträning. Hon trivs med människorna där,

men känner sig begränsad i sin rörelsefrihet. Hon bor fortfarande kvar i föräldrahemmet, men
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har en önskan att få eget boende, men har ännu inte fått något sådant erbjudande. För att hon

ska klara eget boende krävs mycket hjälp av personlig assistent. Det är också något hon inte

fått löfte om ännu. Hon har idag en assistent som kommer för att följa med henne på fritids-

sysselsättningar. Hon har inga gamla vänner kvar, men har kompisar på resursteamet, dock

ingen som hon träffar på fritiden. Pianot är den bästa vännen. Hon sitter vid pianot minst en

timme varje dag. Hon är ofta ut och springer och har deltagit i flera lopp, bl.a.

"Göteborgsvarvet". Dessutom spelar hon tennis. Hon är bitter över sin situation. "Det är

omöjligt att lära sig att leva med det här". Hon möter mycket oförståelse eftersom hennes

minnesskada inte syns, hon har inga fysiska funktionshinder. Hon har haft nödvändig

psykologkontakt en tid som nu oförklarligt ska dras in. Vad gäller framtiden säger hon: "Mina

drömmar är att jag haft samma kapacitet som innan olyckan/.../att jag ska ha hus, man och

två barn, fast inkomst". Hon har haft djupa funderingar om möjliga yrkesval och hon har en

lång lista på detta. Överst på listan har hon skrivit: pianolärare.

Efter studenten fortsatte hon till Komvux för att komplettera med några ämnen samt för att

försöka höja betyget i ett annat ämne. Hon fick kämpa på samma sätt som på gymnasiet för att

få lokalerna anpassade. Sedan gick hon kvällskurser parallellt med arbete under två terminer.

Arbetet, som var ett kommunalt projekt med lönebidrag, bestod i att vara ute i skolorna och

informera om sin skada. Under en period på fyra månader var hon arbetslös, vilket hon

upplevde som mycket jobbigt. Räddningen var att hon kunde engagera sig mer i sitt

handikappförbund. För tillfället har hon en provanställning på ett assistansförmedlingsföretag,

dessförinnan arbetade hon några månader på en nystartad internettidning. "Mitt arbete idag

består i att jag jobbar med stöd och råd. Jag trivs, det är jättekul, men det är tufft

känslomässigt". Hittills har hon bott hos föräldrarna, men ska i dagarna flytta till eget boende

med personlig assistans. Även hos föräldrarna har hon haft personliga assistenter. Nu ser hon

fram emot att få "rå sig själv". Hon har ganska många vänner både funktionshindrade och

inte. Hon påpekar att även pojkvännen är funktionshindrad vilket hon tycker är en fördel,

eftersom förståelsen för varandra blir större. Hon har fullt upp att göra både på fritiden och

med jobbet. Mycket av tiden går åt till hennes engagemang i handikappförbundet. Förutom att

umgås med pojkvännen och vänner läser hon mycket på fritiden. I framtiden hoppas hon att så

småningom nå målet att komma in på psykologutbildningen. Hon är för tillfället nöjd med att

ha ett intressant och bra arbete och hon är också glad att få flytta till eget boende.
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Kommentar

De flesta av ungdomarna har någon form av arbete/sysselsättning/studier eller

föräldraledighet. Två är arbetslösa/arbetssökande. Man kan inte se att valet av

gymnasieutbildning avgör hur tiden efter studierna blir. Nio av tio ungdomar har eget boende,

med eller utan hjälp av personlig assistans. Även hos den ungdomen som fortfarande bor

hemma finns en stark önskan att få eget boende. Men då kommunen inte kunnat erbjuda ett

lämpligt boendealternativ med assistans, är den frågan ännu inte löst. Många av ungdomarna

uttrycker saknad efter fler vänner och kanske en mer innehållsrik fritid. Framtidsplaner har de

flesta av ungdomarna och det som dominerar är en önskan om ett bra arbete och att komma in

på fortsatta studier, flera uttrycker också en önskan om familj. Hälften av ungdomarna

uttrycker dock att de är ganska nöjda med sin tillvaro idag.

3. ANALYS

Analysen är indelad i avsnitt med rubriker hämtade från presentationen av det empiriska

materialet.

3.1 Ansökan till riksgymnasiet och reaktionerna på antagningsbeskedet.

Flera av de intervjuade ungdomarna har själv inte varit delaktiga i själva

ansökningsförfarandet (jfr Barron 1997 om professionell makt). Detta kan förklara varför de

inte heller har så god minnesbild av hur situationen var då. Dessutom har det ju förflutit

ganska lång tid sedan ansökan gjordes. Lang (1995) däremot finner att nästan samtliga elever

själva tagit eget initiativ till ansökan eller att de inspirerats i samråd med någon vuxen.

Flera av de intervjuade ungdomarna har varit på besöksvecka vilket har varit en viktig faktor i

beslutsprocessen. Detta gäller även ungdomarna i Langs rapport. Ungdomarna har stärkts i sitt

agerande, antingen har de aktivt gjort ansökan eller så har de tackat nej till erbjuden plats.

Man kan konstatera att för de elever som varit delaktiga i ansökan har reaktionerna på

antagningsbeskedet blivit starkare, jämfört med dem som var mer passiva.

3.2 Upplevelser av studierna

Att lämna den relativt trygga och skyddade världen i grundskolan och fortsätta till gymnasiala

studier sammanfaller med den period i tonåren då identitetsutvecklingen (jfr Hwang, 1996) tar
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mycket plats i ungdomarnas liv. Det är en orolig tid vilket gör att övergången till mer "vuxna"

och krävande studier kan bli svår och påfrestande. Detta konstaterande stärks av ungdomarnas

egna utsagor. I stort sett alla har på olika sätt fått kämpa sig till en "plattform" och en

fungerande skolsituation. Men efter denna "kamp" har de också fått en fungerande och relativt

tillfredsställande skolsituation. Två av ungdomarna förmedlar också en mycket positiv bild av

sin tid på folkhögskola. När de väl kom till folkhögskolan fick de en bra skolsituation.

Bemötande från lärare och kamrater har varit både bra och dåligt.

En aspekt när det gäller val av utbildningsväg är integreringsfrågan (jfr Mårten Söders

definition av olika integrationsbegrepp. Chaib, 1988). En av de intervjuade ungdomarna valde

att gå helt integrerat i en "vanlig gymnasieklass". Hon gör det valet med motiveringen att man

får mer och bättre kunskap, framförallt social kompetens, och dessutom menar hon att

betygen är mer värda. Hon gick igenom all fyra "integrationsstegen" innan hon till slut i sista

årskursen var helt integrerad i kamratgänget.

Dessa frågor behandlas också av Karl-Gustav Stukát (Rabe, 1996) som anser att det inte är

meningsfullt att för pedagogiska syften skapa segregerade grupper av elever med

rörelsehinder. Jfr Höglin (1999 sid. 15-23) här intervjuas en f.d. riksgymnasieelev som bl.a. är

kritisk mot att det skapas speciella utbildningar för funktionshindrade ungdomar.

Värt att notera är alltså att gruppen ungdomar med funktionshinder inte på något sätt är

homogen, eller att det finns en gemensam ståndpunkt inom gruppen inför bl.a.

utbildningsfrågorna. Detta framkommer tydligt i intervjuerna.

Lang (1996) skriver i sin rapport om riksgymnasieelevernas första år i Kristianstad. Det tycks

som om det har gått mer smärtfritt och utan så mycket kamp att finna sig tillrätta på

riksgymnasiet. Men de eleverna poängterade att de under introduktionsperioden fick lämna ut

alldeles för mycket information om sig själva. För övrigt var de överlag positiva och kan se

hur de utvecklats till ökande grad av självständighet och ansvarstagande. Man vill och vågar

vara sig själv. De har ökat kunskapen om sina egna funktionshinder och de upplever en

förbättrad inlärningsförmåga. Många har de flesta av sina vänner på riksgymnasieorten, några

har släppt sina gamla, medan några har sina gamla vänner kvar.
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Sammanfattningsvis kan man säga att de intervjuade ungdomarna till slut fick en relativt

tillfredsställande utbildningssituation, men att vägen dit vara lång och fylld med kamp. Ofta

fick både den unge själv men även föräldrarna strida för att få sina behov tillfredsställda.

Detta slipper riksgymnasieeleverna som möts av större beredskap och en samlad kompetens

inom området rörelsehinder.

3.3 Vad gör du idag?

Här är det intressant att titta på den uppföljning som gjordes av Easterling (1997) av 29 f.d.

riksgymnasieelever. En del av studien behandlar deras nuvarande situation där ungefär samma

frågeområden berörs som i denna uppsats.

Av 29 f.d. riksgymnasieelever har 18 någon form av arbete eller praktik, en elev studerar, en

elev är föräldraledig och nio är arbetslösa (varav två inom kort skulle få arbete/praktik).

Majoriteten av dem som arbetar/praktiserar gör det på deltid och de flesta är nöjda med sin

sysselsättning. Det är visserligen svårt att jämföra "rakt över" till "mina" ungdomar men det

tycks som om sysselsättningsgraden är högre i "min grupp". Vad detta kan bero på är svårt att

säga, men det kan noteras att det endast var två av ungdomarna som hade arbete på den öppna

arbetsmarknaden. De som intervjuats i mitt material uttrycker också att de trivs med sin

sysselsättning. Ett annat observandum är att ingen i de båda grupperna studerade eller hade

studerat på högskola. (En elev i "min" grupp hade dock detta som mål).

När det gäller boendet var det 19 av de 29 eleverna som bodde i egen lägenhet medan 10

bodde kvar i föräldrahemmet (bland dessa var det tre som ville ha eget boende). Mer än två

tredjedelar är nöjda med att bo själva med motivationen att det ger frihet och möjlighet till

självbestämmande. Även dessa elever hade hjälp  av någon slags assistans och omfattningen

varierade stort. Som framgått tidigare var det nio av tio av "mina ungdomar" som hade eget

boende, vilket de också var mycket nöjda med. Även här är alltså "siffrorna" bättre än 1997-

års uppföljning.

Flera av de intervjuade ungdomarna beskriver också sina upplevelser runt personlig assistans

och det är överlag en positiv bild. Det är tydligt att för flera är det förutsättningen för att klara

ett eget boende. Någon uttrycker också att det har höjt hennes livskvalité. Ibland får den

personliga assistenten rollen som kompis, vilket kanske inte alltid är helt lyckat. (jfr

Jacobsson 1996) "Röster från en okänd värld". Där beskrivs "hur människor med fysiska
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funktionshinder och omfattande hjälpbehov upplever sina existensvillkor". Det är en

intressant studie som bl.a. belyser frågor om balansen mellan personlig integritet och behovet

av omfattande assistans, relationen mellan den som får och den som ger assistans och hur

identiteten påverkas hos den som får assistans. Samma frågor belyses också av Sjöberg (1996

sid.119).

När det gäller vänner och innehållet i fritiden varierar det naturligtvis inom båda grupperna,

men det tycks som om de delar samma erfarenhet, dvs. saknad efter fler vänner och en mer

innehållsrik fritid.

Till sist kommer vi till ungdomarnas tankar om framtiden. Eftersom det inte finns något

jämförelsematerial hos Easterling får de intervjuade ungdomarnas tankar stå för sig själva.

Överlag skiljer sig ungdomarnas framtidsönskningar inte så mycket från andra ungdomars

önskningar. Det handlar om ett bra arbete, att hitta en partner och att bilda familj.

Men det finns också några som över huvudtaget inte har tänkt så mycket på framtiden. De tar

"en dag i sänder" och är ganska nöjda med sin tillvaro. Ett framträdande drag syns dock hos

dem med förvärvade skador. Här märks en bitterhet och en avsaknad av framtidstro.

4. AVSLUTNING

Att arbeta med denna uppsats har varit mycket givande och intressant på många sätt.

Framförallt att samla in det empiriska materialet har varit tankeväckande och ibland nästan

omskakande. Det har varit fantastiskt att möta dessa människor och höra berättas om alla

deras olika livsöden. Alla har varit intresserade och tycks också ha uppskattat att få berätta om

sig själva. Deras livsöden varierar starkt och ofta har jag känt mig djupt berörd av vad jag fått

ta del av.

Syftet med uppsatsen var att få kunskap om funktionshindrade ungdomars egen syn på sin

gymnasieutbildning och nuvarande livssituation. Genom denna kunskap kan vi få en

uppfattning om hur det kommer att bli i framtiden då allt fler funktionshindrade ungdomar

blir hänvisade till gymnasieutbildning i sina hemkommuner. Jag tycker att jag fått en bra bild

av hur det kan se ut för ungdomar med funktionshinder som inte gått riksgymnasiet. Alla har

till slut fått någon form av gymnasieutbildning och ofta har den av ungdomarna själva

upplevts som tillfredsställande. Vägen dit och även  själva utbildningstiden har dock varit
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förenad med  svårigheter och många gånger en tung kamp både för ungdomarna och deras

föräldrar. Riksgymnasie-eleverna har däremot erbjudits "gräddfilen", eftersom det där finns

stora möjligheter att omedelbart få sina behov tillgodosedda både pedagogiskt och vad gäller

habiliteringsinsatser. Med tanke på vad som sägs i Prop.1998/99:105 om att alla ungdomar i

första hand ska få sin gymnasieutbildning i hemkommunen kommer allt fler svårt

funktionshindrade ungdomar att utestängas från riksgymnasiet. Den grupp som "mina"

ungdomar tillhör kommer alltså att bli större. Kommer även dessa ungdomar att möta samma

typ av svårigheter? För att tillgodose deras individuella behov och för att bemöta dem på ett

professionellt sätt krävs en hög grad av kompetens ute i kommunerna.

Denna fråga uppmärksammas bl.a. i Prop.1999/2000:79 kap.10, "Från Patient till medborgare

- en nationell handlingsplan för handikappolitiken". Här fastslår man på nytt att elever med

funktionshinder ska ha möjlighet att bo med sina föräldrar och få sin utbildning nära hemmet.

Vidare säger man att statens ansvar är att ge stöd till kommunerna så att dessa elever får en

"anpassad skolsituation av god kvalitet". En statlig stödorganisation kommer att förbättra

kommunernas förutsättningar att ge utbildning till denna grupp. Man kommer att satsa på

kompetensutveckling både vad gäller pedagogik och bemötande. "Gymnasieskolan skall

kvalificera eleverna i tre avseenden: för ett demokratiskt samhällsliv, för ett utvecklande

arbetsliv och för ett livslångt lärande". (Prop.1999/2000:79, kap 10 sid. 106)

Studien visar att vuxenlivet för funktionshindrade ungdomar är likartat oavsett vilken typ av

gymnasieutbildning de genomgått. Det är när de blir vuxna de verkliga problemen börjar!

När man fokuserar på ungdomarnas situation idag blir det tydligt hur viktigt det är att ha ett

arbete eller i varje fall någon form av meningsfull sysselsättning. Det tycks som om

samhällets omsorger om ungdomarna minskar drastiskt när de går in i vuxenlivet. Det är t.ex.

inte alltid man lyckas skapa meningsfull sysselsättning för dem och då har

gymnasieutbildningens utformning inte så stor betydelse.
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