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Abstract 

 
Participation is considered important when High School students with intellectual disabilities 

are educated with their peers in regular secondary school. The aim was to study High School 

student perceptions of participation while being educated with their peers in regular High 

School. The theoretical framwork was Molins (2004) model of participation. Focus groups 

interview were used and eleven students participated in three focus group interwiews. Content 

analysis was used to analyse and code the collected data. The result shows a diversity of 

perceptions of participation. High School students with intellectual disability expressed 

perceptions of double belongings to the special school and the regular secondary school. 

These double belongings were conceived to carry opportunities as well as challenges. 

Education with peers without intellectual disabilities brings more friends and contact outside 

the special school settings and the education were percived to be more fun and varied. 

Challenges being expressed was lack of support and adjustments which were percived to lead 

to negative perceptions of participation. 
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Sammanfattning 

 
När elever i gymnasiesärskolan samläser med elever i den reguljära skolan betraktas 

delaktighet ha central betydelse. Syftet var att studera några gymnasiesärskoleelevers 

uppfattningar om delaktighet vid samläsning. Studiens teoretiska utgångspunkt var Molins 

(2004) delaktighetsmodell. Metoden var fokusgruppsamtal och 11 elever har deltagit i tre 

fokusgruppsamtal. Samtalsintervjuerna bearbetades med innehållsanalys. Resultatet visar på 

en mångfald av uppfattningar om delaktighet. De intervjuade gymnasiesärskoleeleverna gav 

uttryck för en dubbel tillhörighet till gymnasiesärskolan och till klassen där de samläste. De 

dubbla tillhörigheterna uppfattades föra med sig både möjligheter och utmaningar. 

Samläsning leder till fler kontakter och kompisar samt roligare och mer varierad 

undervisning. Utmaningarna handlade om att inte få tillräckligt med stöd och studiero, vilket 

uppfattades påverka uppfattningarna om delaktighet negativt.  
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1. Inledning 

I arbetet som speciallärare inom särskolan kommer man dagligen i kontakt med olika fråge-

ställningar som rör delaktighet. Delaktighet är ett centralt begrepp inom funktionshinderområ-

det (Molin, 2004). Särskolan är en särskild skolform som riktar sig till elever med utveckl-

ingsstörning. I samhället finns samtidigt utbredda föreställningar mot särlösningar och inklu-

deringstanken har idag fått internationell spridning. Vid flera gymnasiesärskolor runt om i 

Sverige organiseras samläsning i olika ämnen och andra skolrelaterade aktiviteter genomförs i 

samverkan mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. Samläsning innebär att eleverna i 

gymnasiesärskolan undervisas tillsammans med elever från den reguljära gymnasieskolan. 

Det är mot denna bakgrund som det blir intressant att studera några gymnasiesärskoleelevers 

uppfattningar av delaktighet när de samläser. De erfarenheter jag har med mig i arbetet som 

speciallärare inom gymnasiesärskolan är att organiseringen av undervisning kan se olika ut 

från skola till skola. Jag har också med mig flera erfarenheter som spelat roll för examensar-

betets forskningsdesign. Vid lektioners slut och strax innan lektioner börjar förekommer inte 

sällan dova och ganska intensiva samtal eleverna emellan. Ibland har jag råkat överhöra delar 

av samtalen. Tanken har slagit mig att dessa samtal måste vara betydelsefulla för eleverna och 

det har varit tydligt att jag som lärare inte varit en av samtalsdeltagarna. En nyfikenhet kring 

elevers samtalskulturer har spelat roll för forskningsansatsen i detta examensarbete.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Examensarbetets syfte är att studera några gymnasiesärskoleelevers uppfattningar om delak-

tighet vid samläsning mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. Övergripande fråge-

ställningar som varit vägledande i studien är: 

 Vilka uppfattningar om formell och informell tillhörighet ger några gymnasie-

särskoleelever uttryck för när de samtalar om samläsning? 

 Vilka uppfattningar om engagemang ger några gymnasiesärskoleelever uttryck för 

när de samtalar om samläsning? 

 Vilka uppfattningar om social interaktion ger några gymnasiesärskoleelever ut-

tryck för när de samtalar om samläsning? 

 Vilka uppfattningar om autonomi ger några gymnasiesärskoleelever uttryck för när 

de samtalar om samläsning? 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs framväxten av särskolan och samverkan mellan skolformerna. I avsnit-

tet redogörs också för diagnosen utvecklingsstörning och mottagande i särskolan.  

 

2.1 Särskolan och samverkan mellan skolformerna 

Under 1800-talet infördes den obligatoriska skolan i Sverige. Redan då uppmärksammades att 

vissa elever hade svårt att nå skolans mål och passa in i skolan. Detta ledde till att eleverna 

slutade komma till skolan. Det är troligt menar Szöniyi och Tideman (2008) att dessa elever 

idag skulle kategoriseras som elever med utvecklingsstörning. Under 1900-talet uppstod en 

strävan att elever i skolsvårigheter skulle inkluderas i vanliga klasser. Särskolan kom då att bli 

lösningen på delaktighetsproblemet. Nästa steg i strävan efter delaktighet handlade om rätten 

att få sin undervisning integrerat med andra elever utan funktionsnedsättning (Szöniyi & Ti-

deman, 2008). Salamancadeklarationen under 1990-talet medförde ett internationellt genom-

brott för inkludering och man tog ställning mot särlösningar för barn i skolsvårigheter (Skol-

verket, 2015).  

I och med ett förändrat sätt att se på delaktighet och gemenskap startade en livlig debatt om 

särskolan (Szönyi & Tideman, 2008). I debatten som förs diskuteras hur särskolan och olika 

särlösningar påverkar eleverna och deras fortsatta liv. Kritikerna menar att segregering i en 

särskild skolform leder till en negativ känsla av utanförskap bland särskolans elever och ett 

fortsatt stödbehov i vuxenlivet. Elever i särskolan utmanas inte heller tillräckligt i sin kun-

skapsutveckling då särskolan har för stort fokus på omsorg. Centralt i debatten är att båda si-

dor lyfter fram delaktighet som ett argument för sina olika ståndpunkter. De som försvarar 

särskolan som en egen skolform använder också delaktighet som argument. Särskolan lyfts då 

fram som det bästa sättet att förbereda elever med utvecklingsstörning för ett meningsfullt och 

rikt vuxenliv. Särskolan anses vara den skolform som bäst förmår elever med utvecklingsstör-

ning att nå kunskapsmålen. Motiven bakom särskolan som en egen skolform är att eleverna 

ska öka sina möjligheter att utveckla en god självkänsla och ett gott självförtroende i mindre 

grupper. Som integrerad elever riskerar särskolans elever att jämföra sig med elever som har 

andra intellektuella förutsättningar att nå kunskapsmålen i grund- och gymnasieskolan. Inom 

särskolan får elever tillgång till specialutbildad personal som anpassar undervisningen efter 

elevens behov (Szönyi & Tideman, 2008).  Enligt Szönyi och Tideman (2008) är delaktighet 

ett komplext begrepp som kan ha många olika betydelser. Författarna menar att delaktighet 

ensidigt kommit att handla om delaktighet tillsammans med elever utan utvecklingsstörning i 

den vanliga grund- och gymnasiekolan. Detta har lett till ett snävt sätt att se på delaktighet. 

Det är viktigt att också erkänna och synliggöra den gemenskap och kunskapsprogression som 

sker i särskolan (Szönvi & Tideman 2008).  

Särskolan är en egen skolform för elever som har en utvecklingsstörning och som inte förvän-

tas nå målen i grund- eller gymnasieskolan. Särskolan är en rättighet och inget krav. Elever 

mottagna i särskolan går vanligtvis i särskoleklass och eleven har rätt till undervisning utifrån 

särskolans ämnesplaner (Skolverket, 2015). Enligt Skolverket (2015) är det viktigt att tänka 
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på att formerna för samverkan och lärares förhållningsätt kan påverka elevernas självbild. Det 

är inte alltid säkert att en elev integreras på elevens villkor. Det är därför viktigt att organisa-

toriska hinder undanröjs och att verksamheten ges resurser och möjligheter att låta elever i 

gymnasiesärskolan samläsa (Skolverket, 2015).  

I en rapport från Skolverket om samläsning definieras samläsning som ”undervisning som är 

gemensam mellan gymnasiesärskola och gymnasieskola” (Skolverket, 2017, s. 15). Studien 

pekar på flera positiva effekter för elever som samläser. Fördelarna uppges vara att elever vi-

sat sig klara mer än förväntat och att de blir delaktiga i ett större skolsammanhang. Segregat-

ionen bryts och elevernas möjligheter att få jobb i ett framtida arbetsliv ökar. Till svårighet-

erna som uppmärksammas i studien hör organisatoriska utmaningar att få schemat att fungera 

för eleverna samt avsaknad av klassgemenskap inom gymnasiesärskolan. Det uppstår även 

svårigheter kopplat undervisning utifrån två olika ämnesplaner (Skolverket, 2017). 

Formerna för samläsning ser olika ut. På vissa skolor anser man inte att samläsning är möjlig 

för alla elever på gymnasieskolans nationella program. På 28 procent (67 av 235) av landets 

gymnasiesärskolor förekommer samläsning där endast vissa gymnasiesärskoleelever samläser 

i några gymnasiekurser. 179 gymnasiesärskoleelever berörs av denna typ av samläsning. På 

andra gymnasiesärskolor samläser elever enligt gymnasiesärskolans ämnesplaner. Det före-

kommer på 24 procent (57 av 235) av gymnasiesärskolorna och 223 gymnasiesärskoleelever 

omfattas. Denna form av samläsning innebär att lärare undervisar efter olika ämnesplaner. 

Samläsning förekommer också i form av att elever från gymnasieskolan samläser gymnasie-

kurser eller grundskolekurser tillsammans med elever i gymnasiesärskolan. Detta sker på 16 

procent (37 av 235) av gymnasiesärskolorna. Läraren bedriver då undervisning efter olika äm-

nesplaner och 152 gymnasiesärskoleelever deltar i denna typ av undervisning (Skolverket, 

2017).  

Kännetecknade för skolor där elever samläser är att skolformerna oftast är fysiskt integrerade. 

I de fall då rektorn ansvarar för både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan förekommer 

samläsning i större utsträckning (Skolverket, 2017). Det är oftast lärare, rektorer och studie- 

och yrkesvägledare som tar initiativ till samläsning. Skälen som ofta anges är att elever utma-

nas att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt. Elevens intresse är också ett skäl som 

anges. På några skolor förklaras det låga elevantalet på gymnasiesärskolan som skäl för sam-

läsning (Skolverket, 2017).   

Enligt Skolverket (2015) är det viktigt att diskutera skillnaden mellan begreppen integrering 

och inkludering eftersom begreppen inte är entydiga. Integrering förstås ofta som den fysiska 

placeringen av elever och begreppet för därmed med sig en uppdelning mellan vi och dem. 

Bilden som begreppet integrering för med sig är elever som knackar på dörren och ber om att 

få vara med. De integrerade eleverna riskerar att betraktas som avvikande eftersom den fy-

siska skolmiljön inte från början är anpassad för alla elever. De röster som förespråkar använ-

dandet av begreppet inkludering vill istället att skolan ska vara en självklar plats för alla ele-
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ver (Skolverket, 2015). I detta arbete kommer begreppet samläsning att användas för att be-

nämna undervisning som är gemensam för elever med intellektuell funktionsnedsättning och 

elever som går i reguljär skola.  

2.2 Perspektiv på utvecklingsstörning 

Innebörden av begreppet utvecklingsstörning är inte entydig, menar Granlund och Göransson 

(2008). Definitionen av utvecklingsstörning varierar mellan olika kulturer och över tid. En all-

män uppfattning och en uppfattning som delas av forskare är att det handlar om ”svårigheter 

att ta in och bearbeta information, bygga kunskap och tillämpa kunskap” (Granlund & Gö-

ransson 2008, s. 12). Utvecklingsstörning innebär också svårigheter att klara sig själv i var-

dagslivet (Granlund & Göransson, 2008; Kylen, 2012).  

Granlund och Göransson (2008) beskriver två perspektiv på utvecklingsstörning. Utvecklings-

störning kan betraktas som något som uppkommer i samspelet mellan miljön och person-

egenskaper. Det kan också betraktas som en personegenskap. Enligt Granlund och Göransson 

(2008) är variationer i innebörden av utvecklingsstörning delvis kulturbunden. Variationerna 

beror även på syftet med kategoriseringen. När man skiljer ut en grupp människor med dia-

gnosen utvecklingsstörning kan framförallt tre olika syften urskiljas. Dessa är diagnosticera, 

klassificera och planera för stödåtgärder (Granlund & Göransson, 2008). Syftet med diagnos-

tisering kan vara att göra bedömningar om en elev har rätt till stödåtgärder till exempel rätt till 

särskola eller rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Klassi-

ficering syftar till att skilja mellan olika grader av utvecklingsstörning: lindrig, medelsvår, 

svår eller grav. Med en sådan indelning vill man kunna planera resurser samt uppskatta beho-

vet av stöd och särskilda insatser. När syftet är att diagnostisera och klassificera betraktas ut-

vecklingsstörning som en personegenskap. När åtgärder planeras betraktas inte utvecklings-

störning som en personegenskap. Då uppfattas utvecklingsstörning som svårigheter som upp-

står på grund av att miljön inte är anpassad till individens förmågor. Detta perspektiv kallas 

det relationella perspektivet (Granlund & Göransson, 2008).  

För att en elev ska ha rätt att mottas i särskolan måste det först genomföras flera utredningar: 

en pedagogisk, psykologisk, social och medicinsk. Om eleven inte bedöms kunna nå kun-

skapsmålen i grund- eller gymnasieskolan har eleven rätt att mottas i särskolan eller gymnasi-

esärskolan. Föräldrarna måste sedan ge sitt medgivande till att låta sitt barn gå i särskola. 

Först då kan ett beslut om tillhörighet i särskolan fattas (Skolverket, 2013; Granlund & Gö-

ransson, 2008). Det samma gäller även de personer som av andra orsaker än utvecklingsstör-

ning fått bestående funktionsnedsättning (Skolverket, 2013).  
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3. Forskningsöversikt 

I kommande avsnitt redovisas en forskningsöversikt över nationell och internationell forsk-

ning inom studieområdet som vetenskapligt granskats. I översikten redovisas forskning som 

studerar relationerna och samspelsmönstren mellan elever med utvecklingsstörning och deras 

klasskamrater från den reguljära skolan. Ett annat forskningsområde är elevers engagemang 

när de undervisas tillsammans med elever från den reguljära skolan. Slutligen redovisas för 

forskning om autonomi i skolan för elever med utvecklingsstörning.  

3.1 Social interaktion vid samläsning 

Garrote (2017) studerar förhållandet mellan sociala förmågor och social interaktion hos elever 

med utvecklingsstörning. Bakgrunden till studien är utbredda föreställningar om att det skulle 

vara elevers bristande sociala förmågor som är den främsta orsaken till varför elever med ut-

vecklingsstörning möter svårigheter när de läser tillsammans med elever från den reguljära 

skolan. Enligt Garrote (2017) finns det ingen utbredd eller accepterad definition av sociala 

förmågor. Syftet med studien är att bidra till att klargöra relationen mellan sociala förmågor 

och social interaktion hos elever med utvecklingsstörning (Garrote, 2017).  

De sociala förmågorna och den sociala interaktionen skattades av elevernas lärare i lärarenkä-

ter och av eleverna själva i kvalitativa intervjuer. Totalt ingick 692 elever ingick i studien. De 

sociala förmågor som studerades var självorienterade förmågor som att kunna sätta gränser 

och säga nej, ledaregenskaper som att kunna organisera lekar och aktiviteter och förmågor 

som handlar om att kunna föra samtal med sina klasskamrater. Även sociala förmågor riktade 

mot andra studerades. Dessa förmågor handlade om att hjälpa andra och att kunna samarbeta 

och hantera konflikter (Garrote, 2017).   

Resultatet visar inte på ett samband mellan sociala förmågor och social interaktion för elever 

med utvecklingsstörning. Eleverna med utvecklingsstörning skattades som mindre socialt 

kompetenta men de verkade ha andra förmågor som gynnade interaktionen med klasskamra-

terna från den reguljära skolan. Eleverna med utvecklingsstörning var inte var populära och 

de hade färre vänner i jämförelse med eleverna utan utvecklingsstörning. De var ändå accep-

terade av sina klasskamrater. Isolerade elever utan utvecklingsstörning var i lägre grad accep-

terade. Slutsatsen som Garrote (2017) drar är att alla elever i klassen gynnas av ingripanden 

från skolans sida för att öka det sociala deltagandet bland alla elever i klassrummet.  

Carter, Hughes, Guth och Copeland (2005) studerar vad som påverkar den sociala interakt-

ionen bland gymnasieelever med utvecklingsstörning och övriga gymnasieelever. Bakgrunden 

till studien är den centrala betydelse som sociala relationer har för ungdomars intellektuella, 

sociala och akademiska utveckling. Sociala relationer är lika viktiga för ungdomar med ut-

vecklingsstörning. Några studier visar att elever med utvecklingsstörning interagerar väldigt 

lite med sina klasskamrater i den reguljära gymnasieskolan ( Carter et al. 2005). Syftet med 

deras studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar den sociala interaktionen mellan 
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elever med utvecklingsstörning och deras klasskamrater i den reguljära gymnasieskolan. Me-

toden som användes var observation och deltagarna var 16 gymnasieelever med mild till svår 

utvecklingsstörning. Observationerna genomfördes i olika situationer under skoldagen. Varje 

elev observerades 10 minuter vid 20 tillfällen under en fyramånadersperiod. Data analysera-

des med multivariatanalys (Carter et al. 2005). 

Resultatet visade att social interaktion mellan elever med utvecklingsstörning och deras klass-

kamrater i den reguljära gymnasieskolan var ovanligt. Carter et al. (2005) fann att den sociala 

interaktionen mellan eleverna ökade i mindre integrerade miljöer där andelen elever från den 

reguljära gymnasieskolan var mindre än 50 procent. Resultatet visade också att lärare inte ak-

tivt verkade för ökad social interaktion mellan de studerade elevgrupperna. En slutsats som 

studien drar är att lärares medvetna strategier för att öka den sociala interaktionen är viktig 

och har stor betydelse för den sociala interaktionen mellan elever med utvecklingsstörning 

och deras klasskamrater i den reguljära gymnasieskolan (Carter et al. 2005).   

Webster och Carter (2013) studerar vilka slags relationer som formas mellan elever med ut-

vecklingsstörning och deras klasskamrater i olika skolmiljöer. Bakgrunden till studien är före-

ställningen att gemensam undervisning och skolgång möjliggör goda relationer mellan ele-

verna. Det finns få studier om relationer mellan elever med utvecklingsstörning och deras 

klasskamrater i den reguljära skolan. Föräldrar till elever med utvecklingsstörning har uttryckt 

att relationer till klasskamrater är viktigare än akademisk utveckling. Syftet med studien var 

att beskriva olika beteendemönster som formas i relationerna mellan elever med utvecklings-

störning och deras klasskamrater från den reguljära skolan i olika skolmiljöer. Intervjuerna 

genomfördes med 25 elever med utvecklingsstörning och de tre klasskamrater som stod dem 

närmast. Även elevernas lärare och deras föräldrar intervjuades (Webster & Carter, 2013). 

Varje intervjufråga var förknippad med en viss typ av relation och resultatet visade att de stu-

derade elevernas relationer till sina klasskamrater kännetecknades av ömsesidig acceptans, lek 

och delade intressen. Eleverna hade inte relationer som kännetecknades av att dela känslig in-

formation och de umgicks inte hemma hos varandra på fritiden. Detta var kännetecknande för 

bästa kompisar relationer vilka förklaras vara mer intima (Webster & Carter, 2013). 

Cooney, Jahoda, Gumley och Knott (2006) jämför elever med lindrig utvecklingsstörning som 

får sin undervisning tillsammans med elever från den reguljära skolan med elever som går i 

segregerade specialskolor vad gäller deras upplevelser av stigma, sociala jämförelser med 

andra elever och uppfattningar om sina framtida möjligheter (Cooney et al. 2006). Studien ba-

sers på 60 elevers självrapporterade upplevelser i strukturerade intervjuer. Av de studerade 

eleverna var 28 elever placerade i reguljära skolor, medan 32 elever var placerade i segrege-

rade skolor. Eleverna som studerades var mellan 15-17 år och elever med autism och språk-

svårigheter ingick inte i studien. De elever som fick undervisning tillsammans med elever från 

den reguljära skolan hade högre IQ i jämförelse med de elever som gick en segregerad skol-

gång (Cooney et al. 2006). 
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Resultatet visar att elever med lindrig utvecklingsstörning som fick sin undervisning i den re-

guljära skolan någon gång upplevt sig stigmatiserad i skolan medan elever i segregerade sko-

lor inte uppgav att de känt sig stigmatiserade i skolan. Typen av stigma som eleverna beskri-

ver är fysiskt våld, osynliggörande, lärare som inte vill eller vägrar att hjälpa, lärare som blir 

arga när elever med utvecklingsstörning gör fel samt upplevelser av att bli förlöjligad av lä-

rare (Cooney et al. 2006). Deras resultat pekar på att lärare exkluderar elever med lindrig ut-

vecklingsstörning som undervisas tillsammans med elever från den reguljära skolan. Förfat-

tarna menar att dessa resultat är djupt oroande (Cooney et al. 2006). När det gäller sociala 

jämförelser visar resultatet på att de studerade elevgrupperna jämför sig mer positivt i förhål-

lande till elever med svårare utvecklingsstörning. Resultatet visar också att elever med lindrig 

utvecklingsstörning inte jämför sig negativt med elever utan utvecklingsstörning. Författarna 

menar att det inte går att dra några säkra slutsatser av dessa resultat då författarna varit försik-

tiga och eleverna i ren självbevarelse kan ha valt att undvika negativa sociala jämförelser med 

elever utan utvecklingsstörning. Författarna har också varit försiktiga och inte velat utsätta 

eleverna för obehagliga frågor i samband med intervjuerna (Cooney et al. 2006).  

Alexandersson (2011) studerar kommunikation och social interaktion mellan en flicka med 

utvecklingsstörning, som kallas Sofia, och hennes klasskamrater i den reguljära skolan. Sofia 

observerades i undervisningssituationer tillsammans med elever i den reguljära skolan. Syftet 

var att studera hur Sofia interagerar och kommunicerar med andra elever och hur det påverkar 

hennes lärandeprocesser. Sofias kommunikativa förmåga beskrivs vara begränsad, vilket leder 

till att hon använder icke-verbala sätt att uttrycka sig när hon interagerar och kommunicerar 

med andra (Alexandersson, 2011).  Datainsamlingsmetoden var deltagande observation och 

videoinspelningar. Resultatet visar på flera olika sätt att interagera och kommunicera i sam-

band med undervisning. Alexandersson (2011) menar att situationerna som Sofia placerar sig 

i är beroende av vilket stöd hon får.  

Alexandersson (2011) beskriver flera svårigheter som Sofia möter i lärandesituationer. I vissa 

situationer har Sofia svårt att delta i den sociala interaktionen och klasskamraterna verkar ha 

svårt att förstå Sofias icke-verbala kommunikation. Dessa situationer benämns som vid-sidan-

av situationer (Alexandersson, 2011). Andra situationer kännetecknas av att Sofia studerar si-

tuationer och försöker förstå vad klasskamraterna gör. Dessa situationer kännetecknas av am-

bivalent eller otillräckligt stöd för att Sofia ska kunna delta i interaktionen. Dessa situationer 

benämns att vara i rörelse mellan att vara deltagande och att stå vid sidan om. När Sofia del-

tar i interaktionen och får mycket stöd betraktas hon vara medskapare av interaktionen be-

nämns att vara i lärandeaktiviteten. Alexandersson (2011) menar att lärare pendlar mellan att 

vara aktiv och att vara passiv i sitt stöd till Sofia. Med passiv menar Alexandersson (2011) lä-

rares medvetna strategi att uppmuntra Sofia att själv ta initiativ till interaktion. Alexandersson 

(2011) drar slutsatsen att studien inte utmanar tidigare antaganden om inkludering. 
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3.2 Elevers engagemang 

Guner-Yildiz (2015) studerar lärare och elever med utvecklingsstörning när de får sin under-

visning tillsammans med elever från den reguljära skolan. I studien undersöktes i vilken om-

fattning elever med lindrig utvecklingsstörning engagerade sig i undervisningen. Guner-Yildis 

(2015) studerade även lärares bemötande och i vilken grad de anpassade undervisningen för 

att möta elevernas olika behov. Metoderna som användes var enkät och observation och totalt 

ingick 54 lärare och 54 elever med lindrig utvecklingsstörning i studien (Guner-Yildiz, 2015). 

Resultatet visar att elever med utvecklingsstörning i genomsnitt var engagerade i skolarbetet 

50 procent av tiden. Övrig tid ägnade eleverna åt andra aktiviteter som inte var skolrelaterade. 

Guner-Yildiz (2015) fann också att lärarna inte gjorde tillräckligt för att öka elevernas enga-

gemang och att de oftare var mer kritiska än uppmuntrande mot elever med utvecklingsstör-

ning som fick sin undervisning tillsammans med elever från den reguljära skolan. Vid 184 av 

totalt 216 observerade lektioner förekom inga anpassningar alls för elever med utvecklings-

störning. Författaren tolkning av resultatet är att lärarna brister i att anpassa undervisningen 

för elever med utvecklingsstörning som undervisas tillsammans i den reguljära skolan (Guner-

Yildiz, 2015).  

Wilson, Woolfson, Durkin och Elliott (2016) studerar hur lärares attityder, normer, intentioner 

och personlighet påverkar deras beteenden när de undervisar elever med utvecklingsstörning 

som får sin undervisning inom den reguljära skolan. Metoden som används är enkätundersök-

ning där 145 lärares uppfattningar studeras. Resultatet visar att lärares uppfattningar och per-

sonlighet påverkar deras beteenden när de undervisar elever med utvecklingsstörning tillsam-

mans med elever från den reguljära skolan. Lärare som hade större tilltro till sin förmåga att 

undervisa elever med utvecklingsstörning också var mer motiverade att undervisa elever med 

utvecklingsstörning tillsammans med elever från den reguljära skolan (Wilson et al. 2016).  

Sermier-Dessemontet, Bless och Morin (2012) studerar hur elever med utvecklingsstörning 

påverkas av att vara placerade i en reguljär klass och undervisas tillsammans med elever från 

den reguljära skolan. Sermier-Dessmont et al. (2012) jämförde 34 elever med utvecklingsstör-

ning som fick sin undervisning inom den reguljära skolan med 34 elever som fick sin under-

visning i segregerade skolformer. Elevernas studieresultat och adaptiva beteenden jämfördes 

över två års tid och byggde på föräldraskattningar och lärares bedömningar (Sermier-Desse-

montet, 2012). Resultatet visar inte på några signifikanta skillnader mellan elevgrupperna när 

det gäller matematik och adaptiva beteenden. En liten signifikant skillnad kunde ses i läs- och 

skrivutvecklingen där elever placerade inom den reguljära skolan utvecklades mer positivt. En 

slutsats som författarna drar är att placeringen av elever i reguljär klass inte har så stor effekt 

på elevernas studieresultat och adaptiva beteenden. Eleverna utvecklades positivt oavsett vil-

ken skolform de var placerade i (Sermier-Dessemontet, 2012).  
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3.3 Elevers autonomi 

Melboe Sagen och Ytterhus (2014) studerar självbestämmande i skolan för elever med ut-

vecklingsstörning. Självbestämmande är en viktig aspekt av demokrati. Studien utgår från ett 

rättighetsperspektiv och alla människors rätt till självbestämmande (Melboe Sagen & Ytter-

hus, 2014). Syftet med undersökningen var att studera hur självbestämmande praktiseras och 

kommer till uttryck i skolans vardag. Metoderna som användes var kvalitativa intervjuer kom-

binerat med observation av 10 elever med utvecklingsstörning (mild till måttlig) i åldrarna 13-

16. Även vårdnadshavare och skolpersonal intervjuades. Datamaterialet analyserades i enighet 

med hermeneutiska principer (Melboe Sagen & Ytterhus, 2014). Författarna menar att själv-

bestämmande handlar om att utveckla olika förmågor som målmedvetenhet, problemlösning 

och självkontroll. Praktiserandet av självbestämmande på de undersökta skolorna verkade ha 

både positiva och negativa effekter. De studerade elevernas självbestämmande var ofta slump-

mässigt och utan utbildningssyfte. Elevernas röster blev inte heller hörda i formella demokra-

tiska sammanhang. Som medborgare i ett samhälle är det viktiga kunskaper, menar författarna 

(Melboe Sagen & Ytterhus, 2014). Exempel på positiva effekter av självbestämmande som 

kunde ses på skolorna var elevernas självbestämmande i samband med tidningsläsning. Ele-

verna fick välja tidningsartiklar som de sedan läste och diskuterade tillsammans. Detta menar 

författarna genererade värdefulla medborgarkunskaper och var ett gott exempel på hur själv-

bestämmande kan praktiseras i skolor (Melboe Sagen & Ytterhus, 2014). Studiens resultat vi-

sade att elever med utvecklingsstörning i låg grad deltar i formella demokratiska beslutssam-

manhang och att de sällan är involverade vid större beslut som rör dem själva. När det gäller 

mindre informella beslut verkar gruppen elever med utvecklingsstörning ges större inflytande 

jämfört med elever utan utvecklingsstörning (Melboe Sagen & Ytterhus, 2014).   

Selanikyo, Yalon-Chamovitz och Wintraub (2015) studerar deltagande i klassrummet för ele-

ver med utvecklingsstörning. Bakgrunden till studien är elevgruppens lägre deltagande i jäm-

förelse med elever utan utvecklingsstörning. Selanikyo et al. (2015) menar att det finns lite 

forskning om anpassningar för elever med utvecklingsstörning och deras deltagande i skolan. 

Metoden som användes var observation av elevers deltagande. Tre former för elevernas delta-

gande observerades: kommunikation, val och initiativ. I studien jämförs elevernas deltagande 

i klasser där lärarna får handledning av en arbetsterapeut med en kontrollgrupp som inte får 

tillgång till handledning. I studien ingick 37 lärare, 69 elever med lindrig utvecklingsstörning 

och en arbetsterapeut. Studiens resultat visar att handledning för att implementera lärarnas 

kunskaper i klassrummet förbättrade elevernas kommunikation, val och initiativ i undervis-

ningen (Selanikyo et al. 2015). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie används Molins delaktighetsmodell som teoretisk referensram. Molin (2004) 

studerar delaktighetens betydelser för ungdomar som går i särskolan och studien syftar till att 

utveckla ett vetenskapligt delaktighetsbegrepp. Att studera vilka innebörder som ungdomar 

ger delaktighet i skolan är intressant då särskolemiljön utgör en viktig del i ungdomars var-

dagsliv, menar Molin (2004). Nedan redogörs för Molins delaktighetsmodell av delaktighets-

former (Molin 2004).  

4.1 Delaktighet och funktionshinder  

Tidigare forskning om funktionshindrades delaktighet i skolan handlar ofta om typ av delak-

tighet och graden av delaktighet. Tidigare forskning visar också att begreppet delaktighet är 

mångdimensionellt. Molin (2004) menar att intrapersonella (egenskaper inom individen) och 

interpersonella (relationer och samspelet mellan individer) är olika former av delaktighet som 

är viktiga att ta hänsyn till. Andra former av delaktighet är formell och informell delaktighet. 

Att vara formellt delaktig handlar exempelvis om att tillhöra en skolklass, medan informell 

tillhörighet handlar om att verkligen känna sig accepterad i en viss gemenskap. Molin (2004) 

menar dessutom att en viktig aspekt i begreppet delaktighet handlar om förutsättningar för 

delaktighet. Det räcker inte att ha vilja, förmåga och engagemang (intrapersonell form av del-

aktighet) för att delta i en aktivitet. Det krävs också att det finns möjligheter i den omgivande 

kontexten (externa förutsättningar) att engagera sig i en aktivitet. Därför måste studier av del-

aktighetsmönster ta hänsyn till delaktighetsformernas kontext. Molin (2004) beskriver hur in-

tensiteten i olika former av delaktighet kan variera från minimal delaktighet till maximal del-

aktighet. I studiet av delaktighetsmönster kan formerna, intensiteten och kontexten påverkar 

varandra på olika sätt (Molin, 2004).  

Molin (2004) utgår ifrån en modell över delaktighetens former och delaktighetens domäner. 

Delaktighetens domäner är skola, hem, fritid, sysselsättning/arbete och politik. I detta arbete 

är delaktighetens domän avgränsat till de tillfällen då samläsning sker.  

Den första formen av delaktighet i modellen benämns aktivitet och handlar om vad personen 

gör i aktiviteten. Molin (2004) skiljer mellan vad en person gör i en aktivitet och med vilket 

engagemang personen har för uppgiften. Aktivitet och engagemang betraktas som två skilda 

delaktighetsformer. Detta för att en person kan vara aktiv i en situation utan att för den skull 

uppleva sig engagerad. Tvärt om kan en person hålla en låg profil men ändå uppfatta sig själv 

som engagerad och aktiv. Detta beror på att man inom handlingsteorin även ser tänkandet som 

en handling. Det blir då tillräckligt med en subjektiv uppfattning av en handling för att delak-

tighet ska föreligga. Då aktiviteter kan genomföras utan engagemang väljer Molin (2004) att 

särskilja delaktighetsformerna aktivitet och engagemang. Delaktighetsformen engagemang 

handlar om hur en person genomför sin aktivitet och med vilken intensitet. Engagemanget 

kan graderas som högt eller lågt (Molin, 2004). I denna studie kommer elevernas uppfatt-

ningar om sitt engagemang avgränsas till aktiviteten samläsning. 
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En annan form av delaktighet är formell tillhörighet. Den formella tillhörigheten legitimerar 

ett deltagande i olika sammanhang (Molin, 2004).  Samverkan mellan skolformerna gymnasi-

esär- och gymnasieskolan föregås troligtvis av ett formellt beslut fattat av rektorn. Ofta är for-

mella beslut juridiskt bindande och bygger på beslut från någon auktoritet. Vem som tar beslu-

ten och när beslutet gäller är viktiga frågor att ställa menar Molin (2004). Hur individer för-

håller sig till formella beslut är en viktig aspekt när upplevelser av tillhörighet studeras. Molin 

(2004) menar att den subjektiva upplevelsen av att tillhöra något ryms inom delaktighetsfor-

men formell delaktighet. 

Även om formell tillhörighet inte föreligger kan en individ ändå känna sig delaktig. Molin 

(2004) tillför därför en subjektiv dimension till begreppsanalysen av delaktighet. Den subjek-

tiva upplevelsen av att vara accepterad i ett sammanhang benämns informell tillhörighet. Den 

informella tillhörigheten är horisontell och handlar ofta om relationer mellan individer på 

samma nivå. I denna studie har delaktighetsformen informella och formella tillhörighet defi-

nierats som elevernas uttryckta subjektiva uppfattningar om sin formella och informella tillhö-

righet till gymnasiesärskolan och till klassen där de samläser.  

Delaktighetsformen autonomi handlar om individers möjlighet att göra egna val och be-

stämma över sin situation. Molin (2004) skiljer mellan begreppen oberoende och autonomi då 

det förra ofta förknippas med möjligheten och förmågan hos personer med funktionsnedsätt-

ning att utföra vardagssysslor utan stöd. För att inte riskera ett individualistiskt synsätt an-

vänds istället begreppet autonomi. Delaktighetsformen autonomi innefattar sociala situationer 

och omgivningens attityder för att individen ska ha möjlighet att träffa egna val och själv be-

stämma över sin situation. Autonomi handlar också om huruvida individer fogar sig i situat-

ioner eller inte (Molin, 2004). I denna studie definieras autonomi som elevernas uttrycka upp-

fattningar om sina möjligheter att föra fram sina åsikter och utöva inflytande i undervisning 

där samläsning sker.   

De flesta delaktighetsformer som tidigare nämnts kan existera utan social ömsesidighet mel-

lan deltagarna. Därför behövs delaktighetsformen social interaktion tillföras begreppsmo-

dellen. Med interaktion menas sociala relationer som kännetecknas av ett ömsesidigt givande 

och tagande. Den subjektiva upplevelsen av social interaktion är att verkligen känna tillhörig-

het Molin (2004). Social interaktion har i denna studie definierats som de samspelsmönster 

som eleverna ger uttryck för när de samtalar om samläsning. 
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5. Metodologiska utgångspunkter 

Den metodologiska ansatsen påverkas av studiens syfte och frågeställningar (Trost, 2005). 

Om syftet handlar om hur ofta, hur vanligt och hur många, det vill säga om studien handlar 

om att ange frekvenser och procent bör den metodologiska ansatsen vara kvantitativ. Om in-

tresset istället är förståelseinriktat och handlar om människors sätt att resonera eller reagera är 

en kvalitativ studie rimlig (Trost, 2005). Syftet i detta examensarbete är att studera några 

gymnasiesärskoleelever uppfattningar av delaktighet när de samläser. Med utgångspunkt i 

syftet valdes en kvalitativ ansats framför en kvantitativ.  

Med en kvalitativ ansats finns flera metoder att välja mellan. I denna studie valdes intervju 

framför observation då det är elevernas uppfattningar som är intresseområdet i arbetet. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) söker den kvalitativa forskningsintervjun förstå världen utifrån 

undersökningspersonernas synvinkel och samtal är en grundläggande form av mänsklig inter-

aktion. Det är genom samtal vi interagerar med andra och skapar mening i våra liv. Forsk-

ningsintervjun skiljer sig från vardagliga samtal då det är ett professionellt samtal. Utifrån in-

tervjupersonernas livsvärld har forskaren som mål att fånga mening och innebörd ur deltagar-

nas erfarenheter och sätt att se på världen (Kvale & Brinkmann, 2014). Det finns olika slags 

intervjumetoder och enligt Wibeck (2015) är valet av intervjumetod en fråga om djup eller 

bredd i undersökningen. Fördelarna med en fokusgruppintervju som metod i jämförelse med 

en enskilda intervjuer är att ämnet för intervjun blir bredare belyst då fler intervjupersoners 

synvinklar får komma till tals och diskuteras.  

5.1 Fokusgruppintervju 

Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) beskriver fokusgruppintervjun som en specifik forsk-

ningsmetod med egna metodologiska kriterier och fördelar. Centralt för fokusgruppsmetoden 

är interaktionen mellan deltagarna. Fokusgruppsintervjun kan definieras som ett samtal i 

grupp där man på ett fokuserat sätt diskuterar olika aspekter av en företeelse (Dahlin-Ivanoff 

& Holmgren, 2017). Metoden söker skapa kunskap om gemensamma erfarenheter och variat-

ioner av dessa vilket kan leda till en kollektiv förståelse av studieområdet.  

Fokusgruppintervjun växte fram redan under andra världskriget och startade Robert K Mer-

tons undersökningar. Merton upptäckte att människor är mer benägna att samtala om känsliga 

frågor tillsammans med andra människor som har gemensamma erfarenheter. I samband med 

fokusgruppintervjuer är det därför en fördel om gruppen är homogen, det vill säga att gruppen 

delar gemensamma erfarenheter (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Intervjupersonerna i 

denna studie är särskoleelever på gymnasiet. Att valet av metod föll just på fokusgruppsinter-

vjuer beror på möjligheterna att skapa trygga samtal i en förtroendefull miljö samt metodens 

möjligheter att nå en kollektiv förståelse av elevernas olika uppfattningar.  

När man intervjuar personer med utvecklingsstörning bör man enligt Höybråten Sigstad och 

Garrels (2017) göra vissa anpassningar för att möjliggöra ett deltagande på likvärdiga grun-

der. Författarna menar att det är viktigt att personer med utvecklingsstörning får möjlighet att 
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delta i forskning på likvärdiga grunder. Kvalitativa studier om subjektiva upplevelser bör inte 

exkludera människor med utvecklingsstörning med hänvisning till att anpassningarna utmanar 

traditionella metodregler (Höybråten Sigstad & Garrels, 2017).  

Tre intervjutekniker lyfts fram som särskilt viktiga för att inkludera personer med utveckl-

ingsstörning (Höybråten Sigstad & Garrels, 2017). För det första bör intervjuaren låta inter-

vjupersonen (IP) få tid att tänka på sitt svar. Att repetera frågan igen kan störa IPs reflektion. 

Intervjuaren kan under tiden som intervjupersonen funderar ge positiv respons via icke-ver-

bala uttryck genom att t. ex. nicka. Anpassningar kan också handla om att omformulera frågor 

med andra ord eller att göra hänvisningar till en mer konkret kontext. Intervjuaren kan också 

repetera frågorna och summera vad IP sagt. Detta för att göra det möjligt för IP att höra sitt 

svar och därmed ges möjlighet att göra korrigeringar. Ytterligare en anpassning för att göra 

intervjuerna tillgänglig är att omformulera IPs svar. Omformulering innebär att intervjuaren  

omtolkar IPs svar. Detta kan leda till att IPs svar klargörs och bearbetas ytterligare under in-

tervjun (Höybråten Sigstad & Garrels, 2017).  

Personer med utvecklingsstörning har ofta kognitiva och språkliga begränsningar (Höybråten 

Sigstad, 2014). Det kan ta sig uttrycket att den som intervjuas ofta svarar ja på frågor som 

uppfattas som svåra att förstå eller som man saknar förmåga att svara på. En enkel utväg är då 

att bara svara ”ja” på frågan (Höybråten Sigstad, 2014). Vid sådana tillfällen kan det vara bra 

om intervjuaren omformulerar frågan så att den blir mer konkret eller på annat sätt blir en-

klare att besvara. Intervjuaren måste också vara beredd på att ibland ställa ledande frågor och 

leda samtalet på ett sätt som vanligtvis inte är accepterat inom kvalitativ forskning. Höjbråten 

Sigstad (2014) menar att det krävs en särskild inställning hos den som intervjuar personer 

med utvecklingsstörning. Istället för att söka efter svårigheter och hinder bör intervjuaren 

istället inta en attityd som riktar sig mot att verkligen försöka förstå vad den som intervjuas 

försöker säga. Det blir då viktigt att intervjuaren är särskilt observant på hur intervjupersonen 

verkar förstå frågorna och att intervjuaren är beredd på att ställa bra följdfrågor som är enklare 

att förstå och besvara.  

I denna studie var datainsamlingsmetoden fokusgruppintervjuer. En av möjligheterna med 

metoden är att IP får lyssna till andras beskrivningar av sina upplevelser. Detta kan möta de 

särskilda behov som personer med utvecklingsstörning har och på så vis inkludera samtalsdel-

tagare med diagnosen.  

5.2 Genomförande 

I detta avsnitt redovisas hur fokusgruppintervjuerna genomförts från val av informanter, för-

beredelser och själva genomförandet av samtalen till bearbetning av materialet.  

5.2.1 Val av informanter  

Urvalskriteriet för val av samtalsdeltagare var gymnasiesärskoleelever som samläser eller har 

sämläst tillsammans med elever från den reguljära gymnasieskolan. Urvalsförfarandet startade 



 

 14 

med att tio gymnasiesärskolor kontaktades via mejl. Gruppstorleken har betydelse vid fokus-

gruppintervjuer och i litteraturen beskrivs fyra deltagare som ett lämpligt antal (Wibeck, 

2010; Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). I detta arbete har antalet samtalsdeltagare varierat 

mellan tre till fyra samtalsdeltagare. På flera av de gymnasiesärskolor som kontaktades fanns 

inte tillräckligt många elever som samläser eller har samläst. Tre skolor hade tillräckligt 

många gymnasiesärskoleelever. En av de tre skolorna meddelade senare att eleverna befann 

sig på praktik under större delen av vårterminen. Två skolor återstod. Den ena skolan var be-

lägen i en stad och den andra skolan i en mindre tätort. På skolan i staden genomfördes två fo-

kusgruppintervjuer och på den mindre skolan genomfördes en fokusgruppintervju. 

Eleverna på skolorna fick mitt missivbrev via en kontaktperson på respektive skola (Se bilaga 

1). Därefter fick eleverna tid att fundera på om de ville delta i studien. 11 elever deltog i stu-

dien (sju tjejer och fyra killar). Två elever tackade nej till att delta. Eleverna som deltagit i fo-

kusgruppsamtalen gick olika program. Sammansättningen av elever i den första fokusgruppen 

var elever från Fastighet, anläggning och byggnation, Hälsa, vård och omsorg, Administrat-

ion, varuhantering och handel samt Hotell, restaurang och bageri. Elevsammansättningen i 

den andra fokusgruppen var elever från Administration, varuhantering och handel och Hälsa, 

vård och omsorg. Sammansättningen i den tredje fokusgruppen var elever från Hotell, restau-

rang och bageri.  

5.2.2 Förberedelser och genomförande av intervjuer 

En intervjuguide konstruerades med utgångspunkt från arbetets övergripande frågeställningar 

(se bilaga 2). Fokusgruppintervjuerna var semistrukturerade och intervjuguiden har fungerat 

som ett stöd för att säkerställa att samtalen riktas mot studieområdet. Enligt Wibeck (2015) 

finns vissa risker med allt för ostrukturerade fokusgruppintervjuer där deltagarna stimuleras 

att diskutera fritt med varandra. Wibeck (2015) menar att en blandform mellan ostrukturerade 

och strukturerade fokusgrupper är att föredra. Fokusgruppintervjuer fungerar bäst när grupp-

deltagarna får diskutera fritt med varandra men där gruppledaren har frågor i beredskap och 

kan gå in och leda tillbaka diskussionerna till ämnet (Wibeck, 2015).  

Intervjusamtalen spelades in och eleverna verkade snabbt glömma bort att de var inspelade. 

Eleverna verkade känna sig bekväma i situationen och med varandra. Eleverna gav uttryck för 

sina uppfattningar och de höll med varandra i vissa sammanhang medan de i andra gav ut-

tryck för olika uppfattningar. Innan fokusgruppintervjuerna diskuterades att man kan hålla 

med varandra, men att man också kan ha olika uppfattningar. Syftet med fokusgruppsamtal är 

inte att nå fram till en samsyn utan att låta olika uppfattningar komma till uttryck. Gruppdyna-

miken under fokusgruppsamtalen kännetecknades av öppenhet och acceptans. Anteckningar 

av interaktionen mellan samtalsdeltagarna genomfördes och skrevs ner efter att intervjusamta-

len avslutats. Det är bra om forskningsdeltagaren för antecknar hur deltagarna samspelar med 

varandra då de kan användas i dataanalysen menar (Wibeck, 2015).  
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Samtalen varade mellan 40 -50 minuter och genomfördes i grupprum respektive fikarum. En-

ligt Wibeck (2015) bör gruppledaren se till att alla deltagare får talutrymme. Under intervju-

samtalen visade det sig viktigt att uppmärksamma alla elevers talutrymme genom medvetna 

strategier som t ex att vända blicken mot de som ännu inte uttryckt sig i frågan eller ställa frå-

gor som ”vad tycker ni andra om det som sägs?”  

 

5.2.3 Bearbetning av material 

Databearbetningen startar redan med datainsamlingen och det som sägs under intervjun, me-

nar Kvale och Brinkman (2014). Intervjuerna spelades in och samtalen transkriberades orda-

grant. Pauser samt vissa emotionella uttryck skrevs också ner. Detta för att komma åt de mer 

subtila aspekterna av gruppsamtalen. Att transkribera samtal i skrift är en fortsättning på den 

analytiska processen menar Kvale och Brinkman (2014). De varnar för att betrakta intervjuer 

som utskrifter. Utskrifterna bör istället betraktas som verktyg för tolkning av det som sagts 

under intervjun. Utskrifterna bör därför betraktas som hybrider mellan muntlig och skriftlig 

diskurs (Kvale & Brinkman, 2014).  

Wibeck (2015) föreslår att man inleder sitt analysarbete med vanlig innehållsanalys. Denna 

metod för bearbetning handlar om att koda materialet och dela upp utskrifterna i olika ämnes-

aspekter. De transkriberade intervjusamtalen i denna studie kunde i ett första steg kodas över-

gripande utifrån delaktighetsformerna formell respektive informell tillhörighet, sociala relat-

ioner, engagemang samt autonomi. De transkriberade intervjuerna färgkodades efter delaktig-

hetsformerna. En noggrann kodning av utskrifter tvingar forskaren att lära känna materialet på 

ett mer detaljerat sätt och kodning leder senare över till kategorisering, menar Kvale och 

Brinkman (2014). De transkriberade samtalen ordnades i färgkoder och klipptes sedan isär. 

Utifrån de olika delaktighetsformerna har flera kategorier framträtt ur materialet. De katego-

rier som generarats från det insamlade datamaterialet redovisas i studiens resultatavsnitt. 

Detta innebär att varje kategori hämtar sin betydelse ur det insamlade materialet, det vill säga 

de intervjuade eleverna har gett kategorierna innehåll och betydelse.  

5.2.4 Etiska överväganden 

Forskningsetik handlar om relationen mellan forskning och etik. Det handlar om etiska krav 

på forskaren, forskningsinriktningen samt hur forskningen genomförs (Vetenskapsrådet, 

2017). Vetenskapsrådet (2017) har formulerat några allmänna forskningsetiska regler som 

detta examensarbete har följt. Reglerna handlar om att du som forskare alltid ska tala sanning 

och öppet kunna redovisa din forskning under hela forskningsprocessen. Det är också viktigt 

att vara noggrann och dokumentera och arkivera sitt forskningsmaterial. Vetenskapsrådet 

(2002) menar också att det är viktigt att forskningen följer huvudreglerna för individskydds-

kravet. Det handlar då om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. För att leva upp till informationskravet i detta arbete har deltagarna informe-

ras om syftet med examensarbetet. Deltagarna har också gett sitt samtycke till att delta i inter-

vjuerna och informerats om att de när som helst kan avbryta samtalen. Informationen om syfte 
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och samtycke gavs i ett missivbrev (se bilaga 1). För att säkerställa att deltagarna förstått syf-

tet med arbetet och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande togs frågorna även upp 

muntligt vid samtalstillfället. Konfidentialitetskravet handlar om att alla personuppgifter ska 

förvaras på ett säkert sätt och förstöras när arbetet är avklarat. Ljudinspelningarna och det 

transkriberade materialet kommer förstöras och har förvarats på ett sådant sätt att inga obehö-

riga kunnat få tillgång till det. Det har även varit viktig i detta arbete att resultatet redovisas på 

ett sådant sätt att deltagarens identitet inte röjs. Nyttjandekravet handlar om att de insamlade 

uppgifterna inte får användas till andra ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Det insamlade 

materialet i detta examensarbete används inte för något annat ändamål. Under samtalsinter-

vjuerna blev samtalen ibland lite känsligare. När eleverna pratade om vänner och uppfatt-

ningar om sig själva har det varit viktigt att låta eleverna få tolkningsföreträde och inte ställa 

frågor med värdeladdade ord som kunde uppfattas definiera elevgruppen eller relationerna till 

andra elever. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) menar att samtalsledaren inte får bli för 

engagerad när känsliga frågor diskuteras utan låta samtalen hållas igång av deltagarna själva. 

Vid känsligare samtalsämnen ställdes därför inga direkta eller fördjupade följdfrågor för att 

inte riskera att eleverna upplevde obehag.  

5.3 Studiens tillförlitlighet och giltighet 

En fara för giltigheten vid fokusgruppstudier är att deltagarna inte säger vad de tycker på 

grund av exempelvis grupptryck. Fokusgruppintervjuer ställer därför krav på gruppledaren att 

skapa en förtroendefull miljö där deltagarna våga ge uttryck för missnöje och svårigheter som 

annars inte skulle komma till uttryck (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Under fokusgrupp-

samtalen var stämningen god och eleverna verkade känna sig trygga och bekväma i situat-

ionen.  

Giltigheten ökar om flera deltageras perspektiv kontrolleras genom tolkande och uppföljande 

frågor som ”Förstår jag er rätt när ni säger…”. Samtalsledaren kan på detta sätt försäkra sig 

om att man uppfattat rätt. Under fokusgruppsasamtalen ställdes ofta följdfrågor. Samtalsdelta-

garnas svar bekräftades genom att upprepa det som nyss sagts. Detta för att säkerställa att det 

som eleven gav uttryck för uppfattats på rätt sätt. Eleverna fick då en chans att komma med 

ytterligare synpunkter eller korrigera sitt svar. Giltigheten i fokusgruppen ökar också i och 

med deltagarna ifrågasätter och bekräftar varandra när de diskuterar (Dahlin-Ivanoff & Holm-

gren, 2017). Vid samtal om mer närgångna och känsliga frågor ställdes inga direkta följdfrå-

gor av etiska skäl. Detta bedöms vara en brist som kan påverka studiens giltighet negativt.  

Det är också viktigt att kvalitativ forskning är tillförlitlig. Tillförlitligheten handlar om hur på-

litlig forskaren är. Det är viktigt att forskaren inte låter sina egna värderingar påverka resulta-

tet. Forskningsprocessens olika faser bör av den anledningen också vara öppen för gransk-

ning. I fokusgruppintervjuer motverkas forskarpåverkan av de intervjuades delaktighet och 

interaktion med varandra, menar Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017). I detta examensarbete 

har en medveten strategi varit att låta eleverna uppfattningar komma till uttryck och låta ele-

verna få definitionsföreträde i alla frågeområden. Detta har varit en bärande tanke i samtliga 

delar av undersökningen. Det har varit viktigt att låta elevernas uppfattningar få komma till 
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uttryck och att resultatet genererats ur data. Enligt Wibeck (2015) är ett sätt att försäkra sig 

om undersökningens tillförlitlighet är att låta någon analysera en slumpvis utvald textmassa 

av den transkriberade intervjun. På så vis kan man avgöra om den som analyserar är på rätt 

spår (Wibeck 2015). En brist i denna studie är att ingen oberoende bedömare analyserat någon 

del av de utskrivna intervjuerna. För att öka transparensen har forskningsprocessens olika de-

lar redovisats så detaljerat och öppet som möjligt.  
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6. Resultat och analys 

De transkriberade intervjusamtalen kunde på ett övergripande plan kodas utifrån delaktighets-

formerna formell respektive informell tillhörighet, sociala relationer, engagemang samt auto-

nomi. Delaktighetsformerna analyserades och flera kategorier har framträtt ur de olika utfalls-

rummen. 

6.1 Formell tillhörighet 

I det insamlade datamaterialet har några kategorier av formell tillhörighet identifierats. Dessa 

är trygghetsgemenskap till gymnasiesärskolan, benämnandet av sig själv samt de dubbla till-

hörigheternas möjligheter och utmaningar. Eleverna som deltagit i fokusgruppsamtalen till-

hör formellt gymnasiesärskolan. I samtalen gav eleverna uttryck för en trygghetsgemenskap 

inom gymnasiesärskolan. Denna trygghetsgemenskap kommer till uttryck på flera sätt. Ele-

verna berättar att de återvänder till läraren på särskolan för att få hjälp att klara kursmålen när 

samläsning sker. 

M: Ja, jag hade lektioner med dom i ettan och tvåan och nu i trean har jag också ämnen med dom.  

I: Då läste ni tillsammans? 

M: Ja och (läraren på särskolan) hjälpte till så jag klarade betygen. 

I: Följde hon med på lektioner eller jobbade ni efter lektioner? 

M: Men, hur ska jag förklara, jag fick samma uppgifter som dom och sen så skulle jag göra dom och 

sen så fick vi prov på dom. Och så hjälpte (läraren på särskolan) mig med hur jag skulle göra. Och om 

jag inte förstod något så kunde hon hjälpa mig.  

 

Eleverna menar att de får stöd av sin lärare på gymnasiesärskolan för att klara kurserna när de 

samläser. På frågan hur en bra lärare ska vara menade några elever att en bra lärare ska vara 

som deras lärare på gymnasiesärskolan. De beskriver att läraren på gymnasiesärskolan har 

kunskap om deras behov och har utbildning för att möta dem på ett bra sätt. Läraren uppfattas 

också vilja deras bästa. På dessa sätt ger de intervjuade eleverna uttryck för trygghet i relation 

till läraren inom gymnasiesärskolan. 

I: Hur tycker ni att en bra lärare ska vara då? 

B: Ja ungefär som (läraren på särskolan). 

I: Som (läraren på särskolan)? 

P: Ja, hon är bra lärare, hon har utbildat sig såhär och hon vet hur man ska vara. Hon är en väldigt bra 

lärare. Hon vet hur man ska formulera sig och allting sådant.  

M: Och det som är bra är ju att hon vill ju vårt bästa. 

 

Eleverna ger uttryck för att känna trygghet i relation till andra elever inom gymnasiesärsko-

lan. På frågan om skillnader mellan samläsning i klass och undervisning i mindre grupp inom 

gymnasiesärskolan svarar eleverna att man kan vara mer öppen och mer sig själv med klass-

kamraterna i den mindre gymnasiesärskolegruppen. Att uppfatta sig kunna vara öppen och att 

kunna vara mer sig själv tillsammans med klasskamraterna inom gymnasiesärskolan kan tol-

kas som uttryck av trygghetsgemenskap mellan eleverna inom gymnasiesärskolan. 

P: Här kan man vara mer öppen och i en sån här grupp kan man bli mer sig själv.  

A: Ja, i en liten grupp kan man bli mer sig själv. 
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Eleverna uttrycker en trygghetsgemenskap i elevgruppen på gymnasiesärskolan. I gymnasie-

särskolegruppen kan man vara mer sig själv. Den formella tillhörigheten till gymnasiesärsko-

lan uttrycks i en trygghetsgemenskap till både lärare och eleverna.  

Den formella tillhörigheten uttrycks också i elevernas sätt att benämna sig själva. Under fo-

kusgruppsamtalen benämnde eleverna sig själva med utgångspunkt från sin diagnos och sina 

stödbehov.  

N: Det är väl att jag koncentrerar mig mer i mindre grupper. Jag känner… jag är mer mig själv då. Då 

vet jag att dom andra har ungefär samma som jag.  

Eleverna ger uttryck för att kunna vara sig själv tillsammans med andra som har ”ungefär 

samma som jag”. Eleven syftar på sin diagnos och sina stödbehov och relaterar till de andra 

eleverna inom gymnasiesärskolan. Eleverna benämner även sig själva i relation till sin dia-

gnos. I samtal om fördelarna med samläsning menade en elev att det handlar om att få lära 

känna andra som inte har någon diagnos. 

N: Det är väl att man får lära känna andra som inte har någon viss diagnos. Det är väl det som gör att 

alla kan jobba tillsammans. 

 

Eleverna uttryckte uppfattningar om att de andra eleverna i klassen där de samläste inte kände 

till deras behov eller att de gick i gymnasiesärskolan. Eleverna menade att deras funktions-

nedsättning inte var något som syntes på utsidan.  

N: Jag tror inte dom andra i klassen vet om att vi har svårigheter.  

I: Nej 

N: Utan dom tror att vi kan allt som dom kan, typ. Det är det jag tror dom tror. Det är därför dom inte 

lyssnar på oss när vi säger åt dom att vi behöver längre tid. Dom vet inte vilka vi är. Det syns inte på 

oss. 

De intervjuade eleverna ger uttryck för att tillhöra gruppen gymnasiesärskoleelever när de be-

skriver sig själva. De benämner sig själva som en grupp elever med liknande svårigheter och 

att de har andra behov i jämförelse med de andra eleverna i den reguljära gymnasieskolan. 

Eleverna använder uttrycken ”oss” och ”dom” när de beskriver sig själva i relation till klass-

kamraterna som de samläser med. Elevernas benämner sig själva som en grupp elever med 

tillhörighet till gymnasiesärskolan. 

Under fokusgruppsamtalen uttrycker eleverna olika sätt att förhålla sig till dubbla tillhörig-

heter. Eleverna ger uttryck för att tillhöra både gymnasiesärskolan och klassen där de samlä-

ser. Under intervjuerna uttrycktes tillhörigheten till klassen där de samläser. Eleverna ut-

trycker att de trivs i klassen och att de har flera kompisar. De ger också uttryck för att också 

vilja tillhöra en större klassgemenskap. Att endast tillhöra gymnasiesärskolan kan bli för trå-

kigt och ensidigt menar eleverna.  

Jag trivs med en större grupp, men jag skulle vilja, alltså det är tråkigt att vara i samma klass-

rum, jag tycker det är tråkigt att vara med samma personer hela tiden, jag vill liksom komma 

ut. Förut var jag ju mycket med min stora klass och det är ju roligare och jag lärde mig mera 

och jag hade ju många vänner. Det är roligare än att vara i liten grupp för då tycker jag att, nej 

men det är för tyst. Jag vet inte men jag tycker inte det är typ lika kul. 



 

 20 

 

Eleverna gav uttryck för att känna formell tillhörighet till klassen där de samläser. De 

benämner klassen där de samläser ”min stora klass”. Eleverna menar att det kan bli för 

tyst och tråkigt att bara vara i gymnasiesärskolan. De menar också att de har flera kom-

pisar i klassen och att undervisningen är roligare och bättre i helklass. Eleverna ger ut-

tryck för fördelar med att tillhöra en gymnasieklass samtidigt som eleverna tillhör gym-

nasiesärskolans gemenskap. I samtal om var man helst får sin undervisning gav eleverna 

uttryck för att man lär sig lika mycket på gymnasiesärskolan som i vanlig klass när man 

samläser. Eleverna menade också att det är roligare med samläsning i klass. 

 

M: Det är ju både roligt, fast alltså jag typ lär mig lika mycket när jag läser med andra elever. 

I: Du lär dig lika mycket? 

M: Ja 

A: Jag lärde mig lika mycket och det är roligare med större grupper. Det är ändå roligt här. Matten har 

jag svårt för. 

 

Eleverna menar att det är roligt och lärorikt var man än får sin undervisning. De uppskattar 

samläsning i klassen men också inom gymnasiesärskolan. Eleverna påminner samtidigt om 

sitt stödbehov inom gymnasiesärskolan. Eleverna uttrycker flera fördelar med tillhörigheten 

till en gymnasieklass parallellt med tillhörigheten till gymnasiesärskolan. Vissa uppfattningar 

som kom till uttryck handlar också om utmaningar förknippade med de dubbla tillhörighet-

erna. På frågan om vad de skulle säga till elever i årskurs nio om sin utbildning gav eleverna 

uttryck för uppfattningen att samläsning endast är möjligt för vissa gymnasiesärskoleelever.  

 

…då kanske ni har möjlighet att vara med dom andra i större klasser när ni läser vissa ämnen…Det är 

ju bra om du har lätt för att lära för då kanske man lär sig mer också. 

 

Eleverna gav uttryck för att inte alla elever på gymnasiesärskolan har möjlighet till sam-

läsning. Vem som får möjlighet till samläsning eller störst utbyte av samläsning kopplas 

samman med inlärningsförmågan. På de besökta skolorna var det inte alla elever som 

fick möjlighet att samläsa.  De intervjuade eleverna gav uttryck också för andra utma-

ningar som samläsning förde med sig. Eleverna menade att klasserna var för stora och 

att de inte fick studiero. Eleverna försökte finna andra klassrum att vara i. De försökte 

undkomma de klassrumssituationer där man samläste.  

 

F: När vi är alla tillsammans, då är det för stor grupp. 

I:  Du tycker det. 

C: Många tycker det. 

K:  Och det är bättre när dom försöker dela upp oss. För att då blir vi mindre grupper och då är det 

lättare att koncentrera sig.  

I: Det är lättare att koncentrera sig då. Så ni vill hellre ha mindre grupper? 

F och C:  Ja.  

I: Finns det fler i klassen som verkar tycka så? 

F: Jag tror det. 

C: Mmm 

I: Finns det elever som tycker om större grupper? 

C: Det gör det nog också. Vissa tycker att det är jobbigt och vissa tycker att det är lugnt med det.  
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Eleverna gav uttryck för att samläsning i helklass inte fungerade särskilt bra. De menade 

att klasserna var för stora och att de inte fick studiero eller tillräckligt mycket stöd. Ele-

verna menade att samläsning fungerade bättre när klasserna delades upp i mindre grup-

per. Eleverna uttrycker på så vis svårigheter att förena den dubbla tillhörigheten till 

gymnasiesärskolan och klassen där de samläser.  

 

6.1.1 Sammanfattning formell tillhörighet 

Eleverna uttryckte sin formella tillhörighet till gymnasiesärskolan i en trygghetsgemenskap. 

Gymnasiesärskolan uppfattades som en plats där eleverna fann studiero och där de kunde få 

stöd av speciallärare för att klara kurserna när de samläser. Gymnasiesärskolan uppfattades 

vara en förutsättning för att klara av studierna vid samläsning. Eleverna gav även uttryck för 

en trygghetsgemenskap i uppfattningar om att man kunde vara sig själv i den lilla gymnasie-

särskolegruppen. Den formella tillhörigheten kom till uttryck i elevernas sätt att benämna sig 

själva. Eleverna benämnde sig själva med utgångspunkt från sina svårigheter, sin diagnos och 

sina behov av stöd. Eleverna uttryckte sig då i termer av ”oss” och ”dom” när de samtalade 

om sitt deltagande vid samläsning. Den formella tillhörigheten kom också till uttryck i upp-

fattningar om de dubbla tillhörigheternas möjligheter och utmaningar.  Under samtalen ut-

tryckte eleverna tillhörighet till ”min klass” där de samläser. Eleverna lyfte fram flera möjlig-

heter med denna dubbla tillhörighet. I klassen får de lära känna fler kompisar och får roligare, 

bättre och mer varierad undervisning med behöriga lärare. Det framkom även uppfattningar 

som tyder på vissa utmaningar med den dubbla tillhörigheten. Uppfattningar om oklarheter 

kring vem som får möjlighet att samläsa uttrycktes under samtalen. Denna möjlighet till sam-

läsning kopplades samman med den egna inlärningsförmågan. Det var inte alla gymnasie-

särskoleelever som fick möjlighet till samläsning. Eleverna gav på flera sätt uttryck för att 

lärmiljön inte var anpassad efter deras behov när de samläste. Eleverna menade att de inte får 

den studiero och det stöd som de behöver. Eleverna uttryckte uppfattningar om att utmaning-

arna med samläsning blev för stora.  

6.2. Informell tillhörighet 

Den informella tillhörigheten handlar om den subjektiva känslan av att vara accepterad av 

andra i gruppen. I det insamlade datamaterialet har några kategorier av informell tillhörighet 

kunnat identifieras. Dessa är uppfattningar kring gemensamma normer och regler vid samläs-

ning och tillhörigheten till en större skolgemenskap.  

Under intervjuerna gav eleverna uttryck för förväntningar kring normer och regler för hur 

man uppför sig i klassrumssituationer där samläsning sker. Eleverna menar att man ska räcka 

upp handen innan man pratar och låta mobiltelefonerna vara under lektionstid. 

C: Det blir mycket pratigt och dom tar upp mobilerna hela tiden.  

I: Är det någon gång som det inte är pratigt? 

(Tystnad) 

C: Det är när vi inte är i så himla stor grupp. Då är det mindre prat. 
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I: Så det är prat hela tiden, vad ni än gör på lektionen. Bara ni är en stor grupp så blir det pra-

tigt? 

T: Ja 

 

Eleverna menade att det ofta blir pratigt när de samläser i helklass. Samläsning fungerar bättre 

när klassen delar in sig i mindre grupper. Eleverna menar att man inte bör prata i munnen på 

varandra utan vänta på sin tur och respektera varandras åsikter så att det inte uppstår dålig 

stämning i klassen när man samläser. 

L: Det är väl ibland när man ska ha diskussioner. 

I: När man har diskussioner? 

L: Ja. 

I: Då kan det bli dålig stämning? 

L: Ja 

N: Ja 

I: Mellan eleverna? 

L: Ja, alltså… 

N: Alla pratar i mun på varandra. 

L: Ja, alla pratar i mun på varandra.  

I: Alla pratar i mun på varandra och det blir ingen bra stämning. Verkar läraren förstå det? 

L: Ingen aning. 

N: Det vet jag inte.  

 

De intervjuade eleverna menade att de övriga eleverna i klassen från den reguljära skolan inte 

respekterar normer och regler. Gymnasiesärskoleeleverna gav uttryck för att inte uppfatta sig 

informellt tillhöriga klassen där de samläser. Eleverna menade att övriga elever i klassen inte 

respekterade andras önskan om studiero i samband med undervisning.  

N: Jag kan tycka att det är lite jobbigt när vi är så många... (…) Jag kan tycka att det är irriterande för 

det stör oss andra som vill ha undervisning. (…) Dom lyssnar inte när man säger åt dom och det kan 

jag tycka är jobbigt.  

I: Är det det som du tycker är mest jobbigt? 

N: Ja 

U: Ja, jag håller med. Det är störigt när dom inte lyssnar på läraren. Dom har ingen respekt.  

 

Eleverna uttrycker sig i termer av vi och dom och menar att gruppstorleken spelar stor roll. 

Eleverna menar att samläsningen fungerar bättre i grupper som inte är så stora. 

I: Menar ni att det är gruppens storlek som gör om det är lugnt eller stökigt? 

Alla: Ja 

C: Det är alltid hur stor gruppen är. Är det mindre grupp blir det lugnare. Om det är större är det mer 

stökigt.  

 

Eleverna menar att det är lugnare och att stämningen är bättre vid samläsning i mindre grup-

per. I mindre grupper följs förväntade normer och regler för uppförande i klassrummet menar 

eleverna. Eleverna ger på så vis uttryck för att förutsättningarna för informell tillhörighet är 

kopplade till gruppstorleken vid samläsning. Eleverna beskriver stämningen på ett annat sätt 
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när antalet elever inte är så stort. Eleverna menar att stämningen är bra och att de får arbetsro 

när de samläser. 

I: Hur är stämningen i klassen då? 

B: Jo, jag tycker det är bra.  

D: Jo, den var bra. 

M: Jo, den var faktiskt bra för jag lärde känna nya kompisar där då som jag även är kompis med än 

idag. 

E: Menar du praktik också? 

I: När du är på skolan tänkte jag?  

E: Nej jag tycker det är bra, men det var ett tag sen jag hade snickeri där nere, men då tyckte jag att 

det var bra stämning.  

I: Får man arbetsro då? 

E: Ja 

M: Ja 

B: Ja 

 

Eleverna ger uttryck för att förväntade normer och regler följs i mindre grupper. Då gav ele-

verna uttryck för att känna informell tillhörighet till klassen där de samläser.  

Den informella tillhörigheten kan också handla om uppfattningen av att känna tillhörighet till 

skolan som helhet. På frågan om vad eleverna skulle säga till elever i årskurs nio som funde-

rade på att söka till skolan gav eleverna uttryck för att känna sig välkomna och trygga på sko-

lan och uppfatta sig som en del av en större skolgemenskap.  

N: Jag har gått här länge så jag kanske skulle säga till dom att dom skulle gå här. Dels är denna skolan 

mindre. Kanske lite mer tryggare. Jag vet inte men jag tror den är lite tryggare. Man känner sig väl-

kommen typ.  

I: Man känner sig välkommen? Överallt? 

N: Ja det tycker ja.  

I: Känner ni också att ni är välkomna? 

L: Mmm 

N: Och sen att det är olika personer som går här, inte bara en, samma land typ. 

I: Att det är mångfald, och att det är en trygg skola. Skulle ni säga det till årskurs nio? 

L: Mmm 

 

På följdfrågan om eleverna själva uppfattar sig välkomna på skolan svarade eleverna ja. Ele-

verna menade att deras skola var trygg och att det finns en mångfald bland eleverna. Eleverna 

menade att deras skola var bra och att lärarna var bra. Eleverna gav på så vis uttryck för att 

känna en informell tillhörighet till en större skolgemenskap. De gav uttryck för att känna mer 

trygghet till lärare jämfört med eleverna.  

I: Vad är det som gör att skolan är trygg? 

N: Det är väl personalen jag tycker om.  

Övriga håller med. 

I: Känner ni er trygga med lärarna? 

L: Ja 

U: Mer än med eleverna. 

I:  Mer än med eleverna? 

U: Ja. 
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Eleverna ger uttryck för att inte känna sig lika trygga med eleverna på skolan. Eleverna me-

nade att de kände sig välkomna överallt på skolan och att det var en bra skola med bra lärare 

och de kunde rekommendera elever i årskurs nio att söka dit. De ger på så vis uttryck för att 

känna informell tillhörighet till en större skolgemenskap. 

6.2.1 Sammanfattning informell tillhörighet 

Några kategorier av informell tillhörighet har genererats från gruppsamtalen. Dessa är upp-

fattningar kring gemensamma normer och regler vid samläsning och tillhörigheten till en 

större skolgemenskap. Under samtalen framkom uppfattningar om att man inte följer gemen-

samma normer och regler för hur man beter sig i klassrummet när man samläser. Det handlar 

om att man inte respekterar varandras åsikter, pratar i munnen på varandra och håller på med 

mobilen under lektionstid. Under gruppsamtalen framkom uppfattningar som visar att elever 

inte känner sig respekterade och accepterade i klassen när de samläser. Omvänt uppfattar ele-

verna informell tillhörighet när samspelsreglerna följs. Eleverna gav även uttryck för att till-

höra en större skolgemenskap och de kände sig välkomma och trygga på skolan. 

6.3 Social interaktion 

Delaktighetsformen social interaktion handlar om vilka samspelspelsmönster som eleverna 

ger uttryck för när de samtalar om samläsning. Tre samspelsmönster har identifierats i det in-

samlade datamaterialet. Dessa samspelsmönster är kompisrelationer, ömsesidig acceptans och 

obefintlig kontakt. 

Under intervjusamtalen gav eleverna uttryck för att ha några kompisrelationer i klassen där de 

samläser. Eleverna sa att de även umgås med några av sina klasskamrater fortfarande trots att 

kursen som de samläst i tagit slut.  

…jag lärde känna nya kompisar där då som jag även är kompis med än idag. 

Eleverna gav uttryck för att ha haft kompisrelationer med andra elever i klassen där de samlä-

ser när de berättar att det inte finns så många att vara med längre när klasskamraterna tagit 

studenten i årskurs tre. Gymnasiesärskolans program är fyraårigt.  

…jag var ganska mycket med dom andra. Sen när dom slutade då hade man inte så många som man 

kände då.  

 

Eleverna gav även uttryck för ett samspelsmönster som präglas av ömsesidig acceptans. På 

frågor om hur undervisningen går till menade eleverna att samläsning i klasser som inte var så 

stora fungerande bra och att man lärde känna nya kompisar. 

M: Alltså både och, vi jobbade både i grupp och själva.  

I: Mm, hur fungerade det då? 

M: Det fungerade bra för då fick man ju lära känna dom nya som man inte hade varit med innan.  

 

Eleverna uttryckte att samläsning ledde till att de lärde känna fler klasskamrater. Eleverna 

jämförde också sin skolsituation med tiden innan de skrevs in i särskolan. Eleverna förklarade 

att de tidigare, innan de skrevs in i gymnasiesärskolan, hade mycket få kompisar. Sedan de 
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börjat gymnasiesärskolan har de fått fler kompisar både i särskolegruppen och i klassen där de 

samläser.  

F: Nej, jämfört med där jag gick innan så är det bättre här för här har jag fler kompisar.  

C: Håller med dig.  

F: För att på min förra skola hade jag en och nu har jag typ 4 -5 stycken. Jag hade en innan men vi 

tappade kontakten. Ett tag var vi lite ovänner och då hade jag ingen.  

C: Förut hade jag typ tre kompisar på min förra skola. 

I: Hur många har du nu? 

C : Två fulla klasser typ. 

 

Eleverna gav uttryck för samspelsmönstren kompisrelationer och sociala relationer som 

präglas av ömsesidig acceptans. Eleverna menade att man är olika mycket kompis med klass-

kamraterna när man samläser. På frågan om vad de tycker om sina klasskamrater uttrycktes 

uppfattningar som ”dom är snälla”. I samtal om kompisar jämför eleverna med tiden innan de 

skrevs in i särskolan. Då hade de få kompisar och de beskriver sin tidigare skolgång som svår 

och fylld med motgångar och missförstånd i relationer till klasskamrater och lärare.  

Under intervjusamtalen framkom även uppfattningar av att inte känna sig respekterad av de 

andra i klassen. Eleverna ger uttryck för ett samspelsmönster som präglas av obefintlig kon-

takt med klasskamraterna som de samläser med. Eleverna uttrycker att de inte har något ge-

mensamt förutom att de arbetar i samma klassrum. Relationerna beskrivs som respektlösa och 

man ger inte varandra arbetsro och man arbetar helst enskilt. På frågan om man är kompis 

med någon i klassen när man samläser svarar eleverna nej. 

N : Nej, jag är mer med dom (pekar på kompisarna i rummet). 

U :  Nej inte direkt. 

G :  Nej.  

I : Ni är med varandra. 

Alla : Ja 

I : Ni är inte så mycket med dom? 

Alla:  Nej 

G : Jag säger mest hej och sånt. 

N : Vi har ingen connection med dom. 

I:  Ni har ingen riktig kontakt? 

N: Nej 

I :  Ni äter inte tillsammans i matsalen? 

N :  Vi brukar äta i matsalen, det gör vi. 

I :  Ni som är i… 

N: Handelsgruppen, men det är ju inte så att vi har någon kontakt mer med dom. 

 

Eleverna uttrycker att de för det mesta umgås med varandra inom gymnasiesärskolegruppen. 

Deras samspelsmönster till eleverna i helklass som närmast obefintligt. Elevgrupperna äter 

ibland tillsammans i matsalen men de uppfattar inte att de har någon kontakt med varandra. 

Eleverna ger uttryck för samspelsmönstret obefintlig kontakt när de samtalar om sociala relat-

ioner till sina klasskamrater som de samläser med.  

 



 

 26 

6.3.1 Sammanfattning social interaktion 

Tre samspelsmönster av delaktighetsformen social interaktion har genererats från gruppsam-

talen. Dessa samspelsmönster är kompisrelationer, ömsesidig acceptans och obefintlig kon-

takt. Eleverna gav uttryck för att ha flera kompisrelationer i klassen där de samläser. Dessa 

relationer uttrycks av eleverna själva ha en längre varaktighet och eleverna behåller kontakten 

och umgås även efter att kurserna avslutats. Eleverna uttrycker även att kompisrelationerna tar 

slut när klasskamraterna från den reguljära skolan tar studenten i årskurs tre. Eleverna ut-

trycker också att deras relationer till klasskamrater präglas av ömsesidig acceptans. De menar 

att klasskamraterna respekterar gemensamma samspelsregler och att de är snälla och hjälp-

samma. Interaktionen med klasskamraterna uppfattas också som obefintlig och eleverna ger 

uttryck för att de varken respekterar varandra eller har någon kontakt med varandra. 

6.4 Engagemang vid samläsning 

Delaktighetsformen engagemang handlar om i vilken grad eleverna uppfattar sig engagerade i 

undervisningen när de samläser. I denna studie har delaktighetsformen engagemang avgrän-

sats till i vilken grad eleverna själva uppfattar sig som engagerade i undervisningen när de 

samläser. I det insamlade datamaterialet har några kategorier identifierats. Eleverna uttryckte 

att stöd och studiero är viktigt för deras engagemang vid samläsning. Eleverna ger även ut-

tryck för att vara ofrivilligt passiva och att det är roligare undervisning vid samläsning.  

Eleverna gav uttryck för bristande stöd under lektioner när de samläser. De menade att grup-

perna var för stora och att lärarna inte hann hjälpa dem komma igång med arbetsuppgifterna.  

P: Men det kan jag säga. Jag tycker det är stor skillnad. När man är i större grupper då får man vänta 

längre på att få hjälp. När man sitter i mindre grupper kan man få typ hjälp direkt med det man vill ha 

hjälp med och sen kan man fortsätta med sitt sen. Det är så jag tänker. 

Eleverna uppfattade att de blev ofrivilligt passiva och oengagerade i undervisningen när de 

inte fick stöd att komma igång med arbetsuppgifterna. Under intervjusamtalen gav flera elever 

uttryck för att de inte får det stöd de behöver när de samläser.  

 

N: Man kan vänta en hel lektion och kolla på youtube istället för att jag inte får den hjälpen jag behö-

ver. Dom andra får komma före liksom. 

I: Du får vänta så länge så du får titta på youtube. Har det hänt er andra också? 

L: Nej. Ibland när jag inte vet hur jag ska göra får jag sitta och fundera själv, ibland en hel lektion. 

I: Om du inte vet hur du ska göra sitter du och funderar själv och då kan det gå lång tid? 

L: Ja. 

N: Jag har också svårt att komma igång om jag inte vet hur jag ska göra. 

U: Jag tittar på uppgiften och försöker själv, men om det inte går så sitter jag bara.  

 

Eleverna uttryckte att lärarna inte hade tid att hjälpa dem komma igång med uppgifterna 

i helklass. Eleverna beskriver att de ibland får sitta och vänta en hel lektion. De beskrev 

sitt engagemang som ofrivilligt passiv. Eleverna gav på samma gång uttryck för att vilja 

komma igång med uppgiften. Eleverna gav på så vis uttryck för att vara målfokuserade 
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även i situationer där de beskriver sig själva som passiva. En elev menade att hela skol-

dagen kan bli förstörd om man inte får stöd och hjälp.  

 

U: Det är mest när jag inte kan uppgiften som jag blir irriterad.  

I: Så när du inte förstår uppgiften… 

U: Ja det förstör hela min dag. 

 

Eleverna gav uttryck för frustration när de inte förstår uppgiften och ofrivilligt hamnar i 

en situation där man inte kan delta i undervisningen fast man gärna vill. Att inte kunna 

delta fast man gärna önskar det uppfattas leda till stark frustration. Eleverna ger uttryck 

för att vara målfokuserad men på grund av vissa omständigheter uppfattar eleverna att 

det är omöjligt att klara uppgiften. Under intervjusamtalen gav elever också uttryck för 

att inte behöva vänta särskilt länge på hjälp vid samläsning. Eleverna uttryckte att de 

fick stöd vid samläsning. 

  

Sen kanske den läraren som jag hade, vi var inte så himla många i den gruppen, men det gick faktiskt 

bra. Man fick ju hjälp på en gång. Ibland så tar det ju lite längre tid för man måste ju vänta på sin tur 

också.  

 

Eleverna menade att man ibland kan behöva vänta lite längre på sin tur, men oftast får 

man hjälp direkt. Eleverna uttryckte också att de föredrar samläsning framför undervis-

ning inom gymnasiesärskolan. Eleverna menade att det utifrån deras förmåga att lära 

inte spelade någon roll var de läste. De menade att det var roligt att få undervisning 

inom gymnasiesärskolan, men roligare undervisning vid samläsning. 

 
Jag lärde mig lika mycket och det är roligare med större grupper. Det är ändå roligt här. Matten har 

jag svårt för. 

 

Eleverna uttryckte att de fick tillräckligt mycket stöd och att de i hög grad var engage-

rade i undervisningen vid samläsning.    

Eleverna gav också uttryck för vissa svårigheter att koncentrera sig i större grupper. Eleverna 

menade att det blir för trångt och pratigt i klassrummet. De kan därför inte koncentrera sig på 

skolarbetet. Eleverna ger uttryck för bristande studiero. 

F: Och det är bättre när dom försöker dela upp oss. För att då blir vi mindre grupper och då är det lät-

tare att koncentrera sig.  

(…) 

I: Det är många som tar upp att de tycker att det är en för stor grupp. 

Alla: Ja 

I: Kan ni förklara för mig hur det blir när ni är i stor grupp? Vad gör ni då? Hur sitter ni? 

T: Trångt. 

I: Ni sitter trångt. 

T och F: Ja 

C: Vi har typ fyra bord, men fyra bord räcker inte. 

T och F: Nej. 
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Eleverna menar att de hellre sitter för sig själva i gymnasiesärskolegruppen när det blir för 

trångt och pratigt. Eftersom det inte finns fler klassrum tillgängliga menar eleverna att de 

måste stanna kvar i klassrumet där de samläser.  

N: Jag kan tycka att det är lite jobbigt när vi är så många... (…) Jag kan tycka att det är irriterande för 

det stör oss andra som vill ha undervisning. Sen finns det inte många andra klassrum att välja mellan 

där vi kan sitta för alla andra klassrum är fullproppade med massa andra elever. Dom lyssnar inte när 

man säger åt dom och det kan jag tycka är jobbigt.  

Eleverna uttrycker att bristande studiero i klassrummet påverkar deras möjlighet att engagera 

sig i undervisningen. De beskriver att de har undersökt möjligheten att sitta i annat klassrum 

och arbeta men de menar att det inte finns några andra rum tillgängliga på skolan.  

6.4.1 Sammanfattning engagemang vid samläsning 

 

Tre olika kategorier av delaktighetsformen engagemang vid samläsning har genererats ur 

samtalsintervjuerna. Eleverna uttryckte att stöd och studiero är viktigt för deras engagemang 

vid samläsning. De menade att stödet och studieron är avhängigt gruppstorleken. Eleverna 

gav uttryck för att de blev ofrivilligt passiva när de inte fick stöd och hjälp att komma igång 

med uppgifterna vid samläsning. De kunde ibland bli sittandes hela lektionen igenom utan att 

få hjälp. Eleverna gav en samstämmig bild av att i hög grad vara målfokuserade vid samläs-

ning. Eleverna ger också utryck för roligare undervisning vid samläsning. 

 

6.5 Autonomi 

Delaktighetsformen autonomi handlar om elevernas uppfattningar om sina möjligheter att föra 

fram sina åsikter och utöva inflytande på undervisning när de samläser. Några kategorier av 

autonomi har genererats från fokusgruppsamtalen. Dessa är former för inflytande, svårighet 

att få gehör för initiativ samt oklarheter kring varför man samläser.  

I samtal om inflytande uttryckte eleverna framförallt två former för inflytande. De menade att 

man antingen pratar med läraren eller tar upp frågan vid klassråd. I citatet nedan samtalar ele-

verna om när de tog upp frågor om studiero vid klassråd. 

N: Vi har ju klassråd och så. Då har vi sagt att vi vill jobba enskilt men det går inte med tanke på att 

det är för få klassrum. 

U: Vi har sagt att man ska lyssna på den som pratar men jag vet inte om det har blivit någon skillnad.  

 

Eleverna menar att deras försök att påverka sin studiemiljö vid klassråd inte lett till några för-

ändringar. Eleverna gav uttryck för att de även tagit upp problem med lärare. Det kan vara 

svårt att ta upp känsliga frågor med lärarna. Eleverna ger uttryck för att de drar sig för att ta 

upp svåra och känsliga frågor.  

I: Vad gör man om man inte tycker något är bra i undervisningen? 

M: Man säger det till läraren. 

A: För mig går det bara in där och ut där. 

M: Om jag inte förstår så säger jag till läraren och frågar hur jag ska göra.  

I: Gör man det i större grupper också? 

M: Ja. 
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P: Alltså, jag har väldigt svårt för att uttrycka mig över saker som är svårt. Jag har svårt för att ut-

trycka mig. Om det skulle vara någonting så brukar jag inte säga, alltså jag brukar inte prata om det. 

Om det är någonting i skolan då pratar jag inte om det, jag har väldigt svårt för det såhära, om pro-

blem och sådant där. Jag brukar inte prata om det. 

I: Nej. 

B: Jag brukar fråga om det är något svårt.  

I: Du frågar.  

B: Mm… 

 

Eleverna menade att det oftast är läraren de vänder sig till om frågor som rör undervis-

ningen. Eleverna menade också att det kan vara svårt att uttrycka sitt missnöje och ta 

upp svåra saker med läraren. Eleverna menar att de sällan får igenom sina krav eller 

lyckas påverka sin situation när de samläser. På frågan om de blivit tillfrågade hur de 

vill ha det under lektionerna menade eleverna att det förekommer.    

 

I:  Frågar någon er hur ni vill att det ska vara på lektionen? Vad ni ska läsa och hur? 

T: Japp 

C: Ja 

I:  Vad säger ni då? 

C: Att vi vill ha mindre grupp. 

I: Vad får ni för svar då? 

C: Den kan hända efter sommarlovet brukar de alltid säga. Men det tror inte jag.  

I:  Nej. Du tror inte det? 

T: Nej 

C: För då kommer fler elever och då blir det större. 

 

Eleverna ger under samtalen uttryck för att de blivit tillfrågade om hur de vill ha det på lekt-

ionerna och att de har tagit upp sina önskemål. Eleverna menar att de på grund av organisato-

riska skäl inte kunnat få igenom sina krav. De menar att det är för många elever och för få 

klassrum på skolan. På frågor om de deltagit i planering och beslut kring samläsning menade 

eleverna att de inte kände till hur det kommer sig att de samläser.  

N: Det har jag ingen aning om faktiskt. 

I: Är det någon som har frågat er? 

Alla:Nej 

N: Nej. Jag har inte riktigt förstått det. 

 

Eleverna uttrycker att motiven bakom samläsning är okända och att de inte deltagit i plane-

ringen kring samläsning. Eleverna menade också att samläsning kanske förekommer för att 

läraren på särskolan inte kan ha alla ämnen. Eleverna blir av den anledningen tillfrågade om 

de kan tänka sig att samläsa. 

Ja, men det kanske var för att vissa ämnen kan inte (läraren på särskolan) ha och då måste vi vara i 

den stora gruppen. Dom frågar ju först om det är okej. 

Under samtalen uttrycktes även tankar om att samläsning kan handla om att få möjlighet att 

lära sig mer eftersom lärarna har rätt utbildning och legitimation.  

För då kanske man kan lära sig mer eftersom lärare har rätt utbildning när man läser med andra. 
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6.5.1 Sammanfattning autonomi 

 

Flera kategorier av delaktighetsformen autonomi har genererats från fokusgruppsamtalen. 

Dessa är former för inflytande, svårighet att få gehör för initiativ samt oklarheter kring varför 

man samläser. Eleverna gav uttryck för att ha tillgång till två former för inflytande i skolan. 

Frågor kunde lyftas via klassråd eller så pratar man direkt med läraren. I samtal uttryckte ele-

verna uppfattningar om att det kunde vara svårt att få gehör för sina framförda åsikter. Ele-

verna menade att det även kunde vara svårt att ta upp vissa frågor direkt med läraren. I samtal 

om eleverna deltagit i planeringen av samläsning och blivit tillfrågade om de vill samläsa 

framkom uppfattningar om att de varken tillfrågats eller kände till motiven till varför de sam-

läser.  

6.6 Sammanfattning av resultat 

Syftet med examensarbetet var att studera några gymnasiesärskoleelevers uppfattningar om 

delaktighet vid samläsning. Studien tog sin teoretiska utgångspunkt från Molins (2004) delak-

tighetsformer formell och informell tillhörighet, social interaktion, engagemang och auto-

nomi. I tre fokusgruppsamtal har 11 gymnasiesärskoleelever samtalat om sina uppfattningar 

om delaktighet vid samläsning. Under fokusgruppsamtalen framkom en mångfald av uppfatt-

ningar om delaktighet. Eleverna uppfattade sig tillhöra gymnasiesärskolan men också klassen 

där de samläser. De dubbla tillhörigheterna för med sig flera möjligheter men även utma-

ningar som eleverna ställs inför att hantera. Att tillhöra både gymnasiesärskolan och klassen 

där man samläser uppfattas leda till fler kontakter och kompisrelationer och eleverna får ta del 

av undervisning som de tycker är roligare och mer varierad och som drivs av legitimerade lä-

rare. Eleverna gav uttryck för av vikten att få stöd av speciallärare inom gymnasiesärskolan 

för att klara kurserna när de samläser.  Eleverna uttryckte också flera utmaningar när de sam-

läser i helklass. Det handlade om att få tillräckligt med stöd och studiero i klassrummet när 

man samläser för kunna känna tillhörighet och delaktighet. Eleverna menade att de varken 

kände sig respekterade eller hade någon kontakt med sina klasskamrater när de samläser. 

Samspelsmönstren mellan eleverna beskrevs vara obefintlig. Eleverna gav även uttryck för att 

bli ofrivilligt passiva i undervisningssituationer när man samläser. De beskrev att de försökt 

påverka situationen genom att prata med lärare och ta upp frågan på klassråd. Det uppfattades 

inte ha lett till några resultat. De uppfattade att motiven till varför de samläste var oklara. Un-

der samtalen går uppfattningarna om delaktighet isär. De skilda uppfattningarna som eleverna 

gav uttryck för kan inte härledas till något enskilt gruppsamtal utan kommer till uttryck i alla 

fokusgruppsamtal.  
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7. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat och metod samt en reflektion över studiens rele-

vans för speciallärarprofessionen. Avslutningsvis nämns några tankar kring vidare forskning 

som väckts i och med detta examensarbete. 

7.1 Resultatdiskussion 

Arbetets syfte var att studera några gymnasiesärskoleelevers uppfattningar av delaktighet vid 

samläsning utifrån Molins (2004) delaktighetsmodell. I detta avsnitt diskuteras studiens resul-

tat. 

7.1.1 Formell tillhörighet 

En aspekt av formell tillhörighet som framkommit i studien har handlat om elevernas uppfatt-

ning av trygghetsgemenskap till gymnasiesärskolan. Eleverna har uttryckt att tillhörigheten till 

gymnasiesärskolan är en förutsättning för att klara av studierna vid samläsning. Eleverna upp-

fattar sig förstådda av speciallärare inom gymnasiesärskolan och de menar att de kan få det 

särskilda stödet som de behöver när de samläser. Eleverna gav uttryck för en trygghetsgemen-

skap till gymnasiesärskolan som eleverna ställer i relation till utmaningar och krav när de 

samläser. I gymnasiesärskolans elevgrupp uttrycker eleverna också att de kan vara sig själva. 

Molin (2004) ställer frågan om en hög grad av delaktighet inom gymnasiesärskolans elev-

grupp kan bidra till ökad delaktighet mellan gymnasiesärskolans elever och övriga elever på 

skolan? Molin (2004) ifrågasätter därmed ståndpunkten att särskolan strider mot målen om 

full delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Molin (2004) menar 

att dessa frågor i grunden är ”av ideologisk, politisk, resursmässig, pedagogisk eller praktisk 

art” (Molin 2004, s.100). Syftet i detta arbete är riktat mot elevernas uppfattningar så som de 

kommer till uttryck under samtalen. Då frågeställningarna aktualiserades under intervjusamta-

len blir det svårt att helt bortse från dem. Elevernas samtal visade inte på några renodlade per-

spektiv utan samtalen innehöll flera motstridiga perspektiv. Molin (2004) menar att det är 

först med den teoretiska bearbetningen av data som perspektiven renodlas. Eleverna gav ut-

tryck för en subjektiv uppfattning av en formell tillhörighet till ”min klass” när de samläser. 

Eleverna uttryckte att samläsning bidrar till fler kompisar och större umgängeskrets och till-

gång till undervisning som eleverna uppfattar som roligare och mer varierad med legitimerade 

lärare. Den dubbla tillhörigheten till gymnasiesärskolan respektive gymnasieskolan verkar 

ställa eleverna inför vissa utmaningar. Elevernas tillhörighet till gymnasiesärskolan kom 

också till uttryck i sättet att benämna sig själva. Eleverna benämnde sig själva i relation till sin 

funktionsnedsättning och till gymnasiesärskolans elevgrupp. Molin (2004) beskriver ett inte-

grerat funktionshindermedvetande i relation till ett dominerande funktionshindermedvetande. 

Ett funktionshindermedvetande kan beskrivas som en del av en persons självbild. Med ett do-

minerande funktionshindermedvetande övertar personen omgivningens värderingar vilket kan 

leda till att man förnekar eller försöker dölja sin funktionsnedsättning. Ett integrerat funkt-

ionshindermedvetande kännetecknas av att personen erkänner ”sina begränsningar, och inte 
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till varje pris måste vara som andra” (Molin, 2004:153). Ett integrerat funktionshindermed-

vetande kännetecknas också av att känna lojalitet med andra människor med funktionsnedsätt-

ning (Molin 2004). Eleverna som deltagit i fokusgruppintervjuerna gav uttryck för att ha ett 

integrerat funktionshindermedvetande när de samtalar om sina dubbla tillhörigheter dels till 

gymnasiesärskolan och dels till gymnasieklassen där de samläser. De lyfter fram tillhörig-

heten till gymnasiesärskolan som en tillgång och en nödvändighet för att kunna lyckas med 

studierna när de samläser. Det verkar vara mot bakgrund av ett integrerat funktionshinder-

medvetande som eleverna ger uttryck för att uppfatta sin situation och sina sätt att förhålla sig 

till de dubbla tillhörigheterna. Studiens resultat kan också kopplas samman med forskning 

som visar att elever med lindrig utvecklingsstörning inte jämför sig negativt med andra elever 

utan utvecklingsstörning. Cooney et al. (2006) menar att det inte går att dra några säkra slut-

satser av dessa resultat då eleverna som ingått i studien av ren självbevarelsedrift kan ha valt 

att undvika negativa sociala jämförelser med elever utan utvecklingsstörning (Cooney et al. 

2006). Denna osäkerhet bedöms även gälla för denna studie.  

Under samtalen uttrycktes uppfattningar om att utmaningarna som eleverna ställs inför när de 

samläser blir för stora. Eleverna gav uttryck för att lärmiljön inte är anpassad för dem och att 

det påverkar den subjektiva uppfattning av att formellt tillhöra sin gymnasieklass. Det verkar 

leda till motstridiga känslor hos eleverna som tar sig uttryck i en strävan att finna ett nytt 

klassrum att vara i. Enligt Molin (2004) finns det en risk att eleverna uppfattar utanförskap 

när de teoretiska och sociala kraven blir för höga i skolan.  

7.1.2 Informell tillhörighet  

I resultatet framkommer att elevers uppfattningar om informell tillhörighet hänger samman 

med upprätthållandet av gemensamma normer och regler för hur man beter sig i klassrummet 

när man samläser. Det handlar om samspelsregler som att man ska respektera varandras åsik-

ter, inte prata i munnen på varandra och inte hålla på med mobilen. När samspelsreglerna inte 

följs leder det till känslor av att inte känna sig respekterad och accepterad i klassen där man 

samläser. Omvänt ger eleverna uttryck för att uppfatta sig accepterade och respekterade vid 

samläsning när samspelsreglerna följs. Guner-Yildiz (2015) studerar undervisning där elever 

med intellektuell funktionsnedsättning undervisas tillsammans med elever från den reguljära 

skolan. Studien visar på brister i lärares anpassningar. Av 216 observerade lektioner förekom 

inga anpassningar för elever med utvecklingsstörning vid 184 lektioner (85,19 procent). Coo-

ney et al. (2006) menar att lärarna bidrar till att exkludera elever med lindrig utvecklingsstör-

ning genom att bland annat osynliggöra dem (Cooney et al. 2006). I fokusgruppsamtalen 

framförde eleverna inga uppfattningar om brister hos lärarna. Tvärtom framkom uppfattningar 

om att känna trygghet och förtroende för sina lärare. Samtidigt beskriver eleverna ett klass-

rumsklimat där det av elevernas beskrivningar ändå framgår att de inte uppfattar att lärarna 

varken hinner eller ser elevernas situation. Eleverna ger i denna mening uttryck för att vara 

osynliggjorda av lärarna när de samläser. 
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7.1.3 Social interaktion  

Eleverna som deltagit i gruppsamtalen ger uttryck för att ha flera nära kompisrelationer i 

klassen där de samläser. De uttrycker också att deras relationer till klasskamrater präglas av 

ömsesidig acceptans. Webster och Carter (2013) studerar vilka slags relationer som formas 

mellan elever med utvecklingsstörning och deras klasskamrater vid samläsning. Syftet med 

studien var att beskriva olika beteendemönster som formas i relationerna mellan elever med 

utvecklingsstörning och deras klasskamrater i reguljära skolmiljöer. Resultatet visade att de 

studerade elevernas relationer till sina klasskamrater kännetecknades av ömsesidig acceptans, 

lek och delade intressen. Eleverna hade inte relationer som kännetecknades av nära kompisre-

lationer (Webster & Carter, 2013). I denna studie gav eleverna uttryck för att ha flera nära 

kompisrelationer i klassen när de samläste.  

Resultatet i denna studie visade i likhet med Garrote (2017)  att elever med utvecklingsstör-

ning var accepterade av sina klasskamrater. Garrote (2017) fann inget samband mellan sociala 

förmågor och socialt deltagande för gruppen elever med utvecklingsstörning. Deras förmågor 

att skapa och behålla sina relationer med andra verkade inte bero på bristande social förmåga 

(Garrote, 2017). Slutsatsen som Garrote (2017) drar är att alla elever i klassen gynnas av in-

gripanden från skolans sida för att öka det sociala deltagandet bland alla elever i klassrummet. 

Resultaten i detta examensarbete visar på att eleverna uppfattar sig ha nära kompisrelationer 

vilket kan tyda på att skolan lyckats skapa goda förhållanden för att öka den sociala interakt-

ionen mellan eleverna. Under samtalsintervjuera framkom även uppfattningar av att ha obe-

fintlig kontakt med klasskamraterna vid samläsning. Eleverna uppfattade att man varken re-

spekterar varandra eller har någon kontakt. Carter et al. (2005) studerar vad som påverkar den 

sociala interaktionen bland gymnasieelever med utvecklingsstörning och övriga gymnasieele-

ver. Carter et al. (2005) hänvisar till ett fåtal studier som visar att elever med utvecklingsstör-

ning interagerar väldigt lite med sina klasskamrater i den reguljära gymnasieskolan. Carter et 

al. (2005) fann att lärares medvetna strategier för att öka den sociala interaktionen är viktig 

och har stor betydelse för den sociala interaktionen mellan elever med utvecklingsstörning 

och deras klasskamrater i den reguljära gymnasieskolan (Carter et al. 2005).  De variationer 

av uppfattningar om samspelsmönster mellan elevgrupperna som framkommit i detta exa-

mensarbete kan relateras till forskningsresultaten som presenterats ovan. Studierna visar att 

lärarnas medvetna strategier och skolans ingripanden har stor betydelse för elevernas kontak-

ter och samspelsmönster med övriga elever i klassen när de samläser.  

7.1.4 Engagemang vid samläsning  

I samtal om engagemang uttrycktes uppfattningar om att stöd och studiero är viktigt för enga-

gemanget vid samläsning. När eleverna inte uppfattade sig få stöd och studiero beskrev ele-

verna att de blev ofrivilligt passiva. De kunde ibland bli sittandes hela lektionen igenom utan 

att få hjälp. Uppfattningar om att undervisningen är roligare och mer varierad vid samläsning 

framkom också under samtalsintervjuerna. En samstämmig bild som kommit till utryck under 

samtalsintervjuerna är att eleverna uppfattar sig vara målfokuserade vid samläsning. Guner-
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Yildiz (2015) undersökte i vilken omfattning elever med lindrig utvecklingsstörning engage-

rade sig för skolrelaterade aktiviteter, ej skolrelaterade aktiviteter eller problembeteenden un-

der lektionstid. De undersökte även i vilken grad lärare anpassade sin undervisning för att 

möta behoven hos eleverna med lindrig utvecklingsstörning. Resultatet visar att eleverna end-

ast ägnade halva lektionstiden till skolarbete, vilket var för lågt menade författarna. Författa-

rens tolkning av resultatet är att lärarna inte gör tillräckligt för att öka elevernas deltagande 

vid samläsning (Guner-Yildiz, 2015).   

 

7.1.5 Autonomi  

Under intervjusamtalen har det framkommit att eleverna uppfattar sig ha tillgång till två for-

mer för inflytande i skolan. Frågor kunde lyftas via klassråd eller så pratar man direkt med lä-

raren. Under fokusgruppsamtalen uttryckte eleverna uppfattningar om att det kunde vara svårt 

att få gehör för sina framförda åsikter. Eleverna menade att det även kunde vara svårt att ta 

upp vissa frågor direkt med läraren. I samtal om eleverna deltagit i planeringen av samläsning 

och blivit tillfrågade om de vill samläsa framkom uppfattningar om att de varken tillfrågats 

eller kände till motiven till varför de samläser. Melboe Sagen och Ytterhus (2014) studerar 

självbestämmande i skolan för elever med utvecklingsstörning. Deras resultat visar att elever-

nas röster inte blev hörda i formella demokratiska sammanhang och att de i låg grad deltar i 

formella demokratiska beslutssammanhang (Melboe Sagen & Ytterhus, 2014). Resultaten i 

denna studie visar på ett liknande resultat. Eleverna uppfattar inte att de deltagit i beslutspro-

cessen kring samläsning och de gav också utryck för att inte få gehör för sina framförda syn-

punkter om bristande studiero. Selanikyo et al. (2015) observerade elever med utvecklings-

störning och deras autonomi i klassrummet. Studiens resultat visar att handledning av lärare 

för att öka elevers autonomi hade positiv effekt på deras deltagande i klassrummet (Selanikyo 

et al. 2015).  

7.2 Metoddiskussion 

Studiens metod var fokusgruppintervju. En styrka med fokusgruppintervjuer är att den kan 

locka fram en mångfald och en bredd av idéer och synpunkter snarare än ett djup. Det är vik-

tig att samtidigt komma ihåg att samtalen är kontextbundna. Det sagda måste förstås mot bak-

grund av sammanhanget där och då och att samma uppfattningar inte uttryckts på samma sätt 

med en annan kontext. Detta gäller för alla typer av samtal. Även intervjusamtal med en inter-

vjuare och en intervjuperson är kontextberoende. I de genomförda fokusgruppsamtalen kom 

en mängd varierade uppfattningar till uttryck. Fokusgruppsamtalen tycktes även gynna de ele-

ver med utvecklingsstörning som verkade behöva lite längre betänketid eller som behövde få 

frågan belyst ur olika perspektiv. Vid några tillfällen funderade eleverna över sitt svar medan 

några andra drev frågan vidare. Efter en stund svarade eleverna på frågan som ställdes inled-

ningsvis. Fokusgruppmetoden verkade möta elevernas behov i form av längre betänketid. Fo-

kusgruppmetoden verkade även möta elevernas behov av anpassningar för att göra frågorna 

mer konkreta eller få frågorna belysta ur fler synvinklar.  
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Under samtalen verkade eleverna känna sig bekväma i situationen och de kom ibland in på 

mer närgångna frågor. Det tillhör en av fokusgruppmetodens styrkor att samtalsdeltagarna 

tenderar ha lättare att prata om känsligare frågor i grupp. Gruppdynamiken under fokusgrupp-

samtalen bedömdes vara god och eleverna lyssnade till varandras svar, höll med eller gav ut-

tryck för en motsatt ståndpunkt. Innan fokusgruppsamtalen berättade jag att man får hålla med 

och man får ha en annan uppfattning om saker och ting som diskuteras under samtalen. En 

fara vid fokusgruppintervjuer är annars att samtalsdeltagarna påverkas av otillbörligt grupp-

tryck och inte vågar säga vad de tycker eller påverkas att hålla med på ett negativt sätt. Det är 

därför viktigt att samtalsdeltagaren ser till att gruppdynamiken är god. En fördel med fokus-

gruppintervjuer är att forskarpåverkan är mindre i jämförelse med intervjusituationer med en 

intervjuare och en intervjuperson. Intervjupersonen kan ge uttryck för det som man tror att 

forskaren vill höra. En medveten hållning i detta examensarbete har varit att låta eleverna få 

definitionsföreträde och verkligen försöka förstå vad eleverna menar. En brist i denna studie 

är att känsligare frågor inte kunnat följas upp med följdfrågor för att försäkra sig om att man 

förstått samtalsdeltagaren rätt. I samtal om till exempel kompisar eller i samtal om hur man 

benämner sig själv har inga direkta följdfrågor ställts av etiska skäl. Detta kan ha påverkat 

undersökningens giltighet negativt. 

Samtalen transkriberades och analyserades med innehållsanalys. I ett första steg kunde de 

transkriberade intervjuerna analyseras utifrån delaktighetsformerna. I nästa steg kunde flera 

kategorier härledas ur datamaterialet. Delaktighetsformernas kategorier har genererats ur ele-

vernas samtal och det är elevernas uttryckta uppfattningar som ligger till grund för respektive 

kategori. Det är med andra ord elevernas uttryckta uppfattningar om sina kompisar som ger 

kategorin kompisar sin innebörd för att ta ett exempel. Det samma gäller för övriga kategorier 

som härletts ur det insamlade datamaterialet. I resultatet kopplas respektive kategori samman 

med något enstaka citat för att ge läsaren inblick i hur analysarbetet gått till. Det är forskarens 

uppgift att under intervjusamtalen nå fram till en förståelse för samtalsdeltagarnas uppfatt-

ningar. 

En brist i denna studie är att ingen pilotstudie genomfördes. Det hade kanske förhindrat att 

bandspelaren av oförklarlig anledning stängdes av under första intervjun och att jag istället 

fick lägga fram mobiltelefonen för att fortsätta inspelningen. Ljudupptagningen fungerade 

mycket bra och eleverna verkade bli lite mer avslappnade efter det informella avbrottet.  

En brist är också att ingen oberoende bedömare kunna analysera delar av de transkriberade 

intervjuerna. Detta hade kunnat stärka undersökningens tillförlitlighet.  

7.3 Studiens relevans för speciallärarprofessionen 

Samläsning mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan kräver anpassningar för att öka 

elevers delaktighet och lärande. Det visar flera forskningsresultat som berörts i detta examens-

arbete. Det räcker inte med att enbart öka närvaron av gymnasiesärskoleelever i klassrum där 

man samläser. I speciallärares yrkesuppdrag ingår att ge särskilt stöd och att kunna undervisa 

gymnasiesärskoleelever som samläser. Enligt examensförordningen för speciallärarexamen 
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ingår det även i professionen att kunna vara ett samtalsstöd och handleda lärare för att på så 

sätt öka elevers delaktighet och lärande vid samläsning mellan gymnasiesärskolan och gym-

nasieskolan (SFS 2011:186). Studien har därför relevans för speciallärarprofessionen. 

7.4 Vidare forskning 

Både internationellt och nationellt verkar kvalitativa intervjustudier där elever med utveckl-

ingsstörning får komma till tals och ge uttryck för sina uppfattningar om delaktighet vara be-

gränsat. Lärar- och föräldraskattning samt klassrumsobservation används som metod vid sidan 

av kvalitativa intervjuer med elever med utvecklingsstörning. Undersökningsdesignen och 

syftet i de flesta studier är riktade mot hur det konkret förhåller sig i klassrummen och hur ef-

fekten av vissa anpassningar kan mätas. Det verkar vara begränsat med studier som riktar in-

tresse mot hur elever med utvecklingsstörning uppfattar sitt deltagande och sin lärandesituat-

ion när de undervisas tillsammans med elever från den reguljära skolan. Det vore därför in-

tressant att ta del av fördjupade studier där elevers röster hörs om hur de uppfattar samläsning.  
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Bilaga 1 

Information/samtycke elev 

Hej! 

Jag läser till speciallärare i Karlstad. Jag arbetar också som 

speciallärare. Jag undrar om du vill vara med i min studie? 

 

En studie om undervisning och lärande. 

Jag har valt ut er skola eftersom ni har undervisning eller 

gör saker tillsammans med övriga gymnasieelever på sko-

lan.  

Jag skulle vilja ställa frågor till er om vad ni tycker om det? 

Jag kommer att besöka tre olika skolor i Sverige. Jag kom-

mer ställa samma frågor till fler elever.  

 

Så går samtalet till. 

Jag har några frågor som jag vill ställa till er. 

Du och några elever i din klass kommer tillsammans med 

mig att prata om vad ni tycker om att lära tillsammans med 

andra elever på skolan. 

Det är svårt för mig att komma ihåg allt som sägs. Därför 

behöver jag spela in det vi säger.  

Det är bara jag som ska lyssna på det vi säger. 

 

Du bestämmer om du vill vara med. 

Du bestämmer själv om du vill vara med. Om du svarar jag 

får du alltid ångra dig. 

Jag skriver om det vi pratar om. 

Jag kommer att skriva om våra samtal. 



 

 

Ingen ska få veta att jag pratat med er. Ditt namn kommer 

inte att finnas med. Namnet på din skola finns inte heller 

med.   

Är det något du undrar över? 

Om du har någon fråga får du gärna ringa till mig eller skicka ett 

mejl. Jag heter Linda Zetterlund. Mitt telefonnummer finner du 

längst ner i brevet. 

Du kommer att kunna ställa frågor till när vi ses. 

 Med vänlig hälsning 

 

Linda Zetterlund 

 

Kontaktuppgifter: 

Linda Zetterlund 

Speciallärare Tegnérskolan i Säffle 

linda.zetterlund@utb.saffle.se 

Mobilnr: xxxxxxxx 

Kerstin Göransson 

Handledare  

Professor i specialpedagogik 

Institutionen för pedagogiskt arbete 

Karlstads universitet 

Kerstin.goransson@kau.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Vilka program går ni? 

När/ i vilka ämnen läser ni tillsammans med andra elever på skolan? 

Vad gör ni oftast då? Vad gjorde ni igår? 

Finns det lektioner ni tycker är bra när ni samläser? Vad gör ni då? Vad lär man sig då? 

Finns det lektioner ni tycker är mindre bra? Vad gör ni då? 

Vad tycker ni om att få undervisning tillsammans med andra elever? Finns det något som är 

bra med det? Finns det något som är dåligt med det? 

Finns det någon i klassen som inte verkar tycka det är bra med samläsning? 

 Hur kommer det sig att ni läser tillsammans med andra elever på skolan?  

Finns det skillnader mellan lektioner på särskolan och lektioner tillsamman andra elever på 

skolan? Vilka skillnader? 

Skulle ni vilja ha mer undervisning tillsammans med andra elever? 

Skulle någon vilja ha mer undervisning bara på särskolan? 

Frågar någon er hur ni vill att lektionerna ska vara när ni läser tillsammans?  

Hur tycker ni att det ska vara på lektioner? 

Vilka sätt lär man sig bäst? Berätta! 

Vad gör man om man inte tycker något är bra i undervisningen? 

Hur ska en bra lärare vara? 

Finns det skillnader mellan lärare på särskolan och övriga skolan? 

Hur är stämningen på lektionerna när ni läser tillsammans?  

Får alla arbetsro?  

Arbetar ni i grupper någon gång? Hur fungerar det? 

Kan alla jobba med alla? Vill någon helst jobba själv? 

Vad tycker ni om era klasskamrater som ni läser tillsammans med? 

Hur tycker ni att man ska vara i ett klassrum? 

Hur fungerar det i matsalen? Är det några man helst äter med eller vill man äta själv? 

Vad skulle ni vilja berätta om er skola för elever i årskurs nio som funderar på att börja här?  

Tror ni att de skulle tycka om att gå på den här skolan?  

 


