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Therése Mineur är pedagog och har sin yrkesbakgrund 
inom förskolan och gymnasiesärskolan, men är numera 
verksam vid Sektionen för Hälsa och Samhälle på Hög-
skolan i Halmstad. Boken är en doktorsavhandling inom 
ämnet handikappvetenskap.

Gymnasiesärskolan är en av flera skolformer inom det 
svenska skolsystemet. Skolformen ska vara särskilt anpassad 
för elever som bedömts ha en intellektuell funktionsnedsätt-

ning. I avhandlingen fokuseras gymnasiesärskolans verksamhet ur elevernas 
perspektiv. 

Syftet med studien är att öka kunskapen om elevers erfarenheter av sin 
skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan, i förhållande till hur verk-
samheten på deras respektive skolor organiseras. Studien har genomförts med 
hjälp av olika datainsamlingsmetoder. Inledningsvis genomfördes en riks-
täckande enkät som riktade sig till rektorer med ansvar för gymnasiesärsko-
leverksamhet. Enkätresultaten fungerade sedan som underlag för urvalet av 
de fem skolor som ingår i den kvalitativa datainsamlingen. Verksamheten på 
skolorna har följts på nära håll genom återkommande besök och upprepade 
intervjuer med 26 elever.

Elevers erfarenheter av gymnasiesärskolan kännetecknas av medvetenhet, 
trygghet respektive osäkerhet medan deras förhållningssätt till skolforms-
tillhörigheten yttrar sig i form av uppgivenhet och/eller beslutsamhet. Detta 
synliggör skolformens komplexitet, bland annat i förhållande till hur funk-
tionshinder både reduceras och konstrueras i gymnasiesärskolan. Analysen 
visar även att kunskap om olika sätt att organisera verksamheten ökar för-
ståelsen för att elevers erfarenheter och upplevelser av skolvardagen skiljer sig 
åt. Trots olika sätt att organisera verksamheten är det mycket som är likt på 
skolorna, vilket kan beskrivas som en särskild skolkultur. Genusrelaterade 
skillnader, i fråga om personalens bemötande och förväntningar på elever-
na, är också något som bidrar till att elevers erfarenheter av tillhörigheten i 
gymnasiesärskolan yttrar sig på olika sätt. 
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