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Abstract 
 

To gain knowledge about how students in the upper secondary special school's national 

programs describe participation and influence, as well as how they describe how they can 

impact on those important things is a very important knowledge. This study has a student 

perspective, where six students were interviewed each. In addition, observation of pupils' 

school days was conducted, where the students were observed together in different classroom 

settings in different classes. Even so, when moving between breaks and lessons. The purpose 

of the study is to explore students' participation and influence in upper secondary  special 

school´s national program. In the study, qualitative interviewing methods have been used with 

semistructured questions. The result of the study shows several important factors that are 

important for pupils' participation, influence and the ability to influence their schooling. The 

importance of the group appears to be important for the participation. Having friends in class, 

someone to join group work when different school tasks are to be done, and having friends to 

hang out with breaks. Another result is that you have the ability to self-determination and 

influence by influencing teaching, the content of the teaching and the different ways. The 

results of the study also show that students are involved in democratic processes, and exercise 

self-determination and influence both for themselves and other students through class 

councils and school councils. Together these results form an important part of how the school 

can meet students with intellectual impairment. 

 

Keywords: student participation, intellectual disability, self-determination, upper 

secondary school, special educational needs. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



Sammanfattning 
Att få kunskap kring hur elever på gymnasiesärskolans nationella program beskriver 

delaktighet och inflytande, samt hur de beskriver hur de kan påverka för dem viktiga saker, är 

en mycket viktig kunskap. Denna studie har ett elevperspektiv, där sex elever intervjuades var 

och en. Till detta genomfördes även observation av elevernas skoldag, där eleverna 

observerades tillsammans i olika klassrumssammanhang i olika lektioner. Till detta även när 

man förflyttade sig mellan raster och lektioner. Syftet med studien är att utforska elevers 

delaktighet och inflytande på gymnasiesärskolans nationella program. I studien har kvalitativ 

intervjumetod använts med semistrukturerade frågor.  Resultatet i studien visar på flera 

viktiga faktorer som är betydelsefulla för elevers delaktighet, inflytande samt möjlighet till att 

påverka sin skolgång. Gruppens betydelse framstår som viktig för delaktigheten. Att ha 

kompisar i klassen, någon att vara med i grupparbeten när olika skoluppgifter ska utföras, och 

ha kompisar att umgås med på raster. Ett annat resultat som framkommer är att man har 

möjligheter till självbestämmande och inflytande genom att man kan påverka undervisning, 

undervisningens innehåll och upplägg på olika sätt. Resultat i studien visar även på att 

eleverna ingår i demokratiska processer och här utövar både självbestämmande och inflytande 

både för egen del men även andra elever genom klassråd och skolråd. Tillsammans utgör 

dessa resultat en viktig del i hur skolan kan möta elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. 

 

 

Nyckelord: studenters delaktighet, intellektuell funktionsnedsättning, 

självbestämmande, gymnasieskola, särskilda utbildningsbehov. 
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Inledning  

I skolsammanhang är det viktigt att känna gemenskap, delaktighet, att eleverna upplever att 

man kan påverka och få vara med och bestämma själv, att utöva demokrati, och att elevers 

olikheter ses som en tillgång (Skollagen 2010:800, 1 Kap. § 4). Jag möter i mitt arbete inom 

gymnasiesärskolan/gymnasiet och som blivande speciallärare, elever som har olika former av 

anpassningar utifrån de stödinsatser eleven är i behov av. Ibland rör det sig om enskild 

undervisning, ibland mindre grupper, och ibland vid enstaka tillfällen integrerat med 

gymnasiet. ”Genom delaktighet och inflytande involveras eleven i undervisningen och 

motivation, ansvarstagande och lärande växer. Sambandet mellan delaktighet och inflytande 

och lärande och ytterst kunskapsresultat, är centralt i skolan” (Skolverket, 2015, s. 7). 

Göransson och Nilholm, (2014) menar att det inte är särskilt kontroversiellt att mena att inte 

alla elever har fått eller får en meningsfull skolgång, trots att alla elever har dessa rättigheter. 

Skolverket (2015) menar att elever genom inflytande och att ha en känsla av delaktighet, blir 

mer motiverade och involveras och engageras genom undervisningen, så att både lärande och 

ansvarstagande växer. Man menar vidare att genom detta påverkas både barndomen men även 

elevens kommande vuxenliv.  

Elevernas egna röster, med perspektiv och upplevelser av dessa aspekter, är något jag vill veta 

mer om för att kunna själv dra lärdomar och bistå kollegor i mitt arbete med rådgivning och 

konkreta tankar från dem det egentligen rör, eleverna.  Göransson och Nilholm (2014) menar i 

sitt arbete att ”it is almost astonishing how seldom pupils are asked, for example if some 

intervention makes them feel more involved with their peers” (s.273) De fann i sin 

forskningsöversikt endast en studie där data från elever själva, angående elevers sociala 

situation i skolan kartlagts. I andra studier var det observationer och intervjuer av lärare som 

genomförts. Även forskning av Szönyi (2005) visar på att studier som vänt sig direkt till 

elever är tämligen ovanliga, i synnerhet när det kommer till barn/ungdomar med någon form 

av funktionsnedsättning. I den rådgivning som är del av mitt yrkesområde, barn och ungas 

utveckling i skolan, ska jag medverka och göra analyser av elevers behov och då i det 

förebyggande arbetet för elever i behov av stöd, enligt Examensförordningen för 

speciallärarutbildningen (SFS, 2011:186) Min tanke med denna studie är att få en inblick i hur 

eleverna upplever sig delaktiga, känner gemenskap och har möjlighet till inflytande och 

självbestämmande i sin utbildning på gymnasiesärskolan. Att försöka ta reda på vad eleverna 

själva tycker är av hög relevans för min yrkesutgång. 
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Syfte  
Syftet med studien är att utforska elevers delaktighet och inflytande på gymnasiesärskolans 

nationella program.  

Frågeställning  
 

 Hur beskriver några elever på gymnasiesärskolans nationella program delaktighet och 

inflytande? 

 Hur beskriver eleverna att de kan påverka i sin skolgång? 
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Bakgrund och centrala begrepp 

I detta avsnitt tar jag först upp några för min studie aktuella styrdokument och centrala 

begrepp som förtydligar mitt arbete. Syftet med detta avsnitt är att lyfta fram betydelsen av att 

utöka kunskapen om området utifrån ett mer övergripande perspektiv för samhället.  

 

Styrdokument 
I Skollagen (2010:800) beskrivs syftet med utbildningen inom skolväsendet: 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska 

hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 

utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (Skollag 2010:800, 1 kap, 4§) 

                 

 Vad gäller barnens och elevers lärande och personliga utveckling säger Skollagen (2010:800) 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de 

kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. ( 3 kap, 3§) 

 Sverige har som konventionsstat inom Förenta Nationerna, antagit FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (DS 2008:23). För att säkerställa denna 

rätt, utan diskriminering, och på lika villkor, ska ett sammanhållet utbildningssystem och ett 

livslångt lärande vara inriktat på: 

a) Full utveckling av den mänskliga potentialen och känslan för värdighet och egenvärde samt 

förstärkning av respekten för de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna och den 

mänskliga mångfalden. 

b) Utveckling av personlighet, begåvning och kreativitet hos personer med funktionsnedsättning samt 

av deras mentala och fysiska färdigheter till deras fulla möjligheter, samt 

c) Att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att effektivt delta i ett fritt samhälle 

(Artikel 24, Utbildning) 

Sverige har som konventionsstat inom FN ett åtagande specifikt gentemot barn i FN:s 

barnkonvention (1989). FN:s barnkonvention är utgångspunkt för Sveriges barnrättspolitik 

och ska på så sätt vara ett strategiskt arbete för att alla åtgärder som rör barn ska genomsyras 

av ett barnrättsperspektiv. Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning ska syfta 

till att: 

a) Utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och psykisk och fysisk förmåga 
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b) Utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för de 

principer som uppställts i Förenta Nationernas stadga 

d) Förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, 

jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk (Artikel 29, Utbildning) 

Konventionsstaterna ska särskilt se till att: 

a) Göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla (Artikel 28, Utbildning) 

 

Salamancadeklarationen,( Svenska Unescorådet, 2006) som innehåller principer, inriktning 

och praxis vid undervisning av elever i behov av särskilt stöd uttrycker att: 

 

 Varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov. 

 Elever i behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som ska tillgo-

dose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och kan tillgodose dessa be-

hov. 

 

 Vidare framhålls att ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sät-

tet att bekämpa och bemöta diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att 

bygga upp ett integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom 

framhålls att denna inriktning i skolorna ger flertalet barn en funktionsduglig utbildning och 

förbättrar kostnadseffektiviteten och- slutligen- hela utbildningssystemet (Salamancadeklarat-

ionen 2/2006).  

 

Begrepp att förtydliga 
Här kommer jag att förtydliga begrepp i min studie. 

Delaktighet och inflytande 
Szönyi och Dunkers (2013) menar att i många sammanhang sätts likhetstecken mellan 

delaktighet och inkluderande verksamhet. Författarna menar dock att det är ett för snävt sätt 

att se på delaktighet. 

Delaktighet kan betyda inkluderande undervisning men det är samtidigt fel att dra en generell slutsats 

om att elever som till exempel får sin undervisning i särskilda undervisningsgrupper inte kan sägas 

vara delaktiga. Då har vi begränsat delaktighet till normativ innebörd. Istället ska delaktighet förstås i 

den aktivitet där eleven befinner sig. En innebörd av det är att en elev kan vara delaktig i den aktivitet 

där den befinner sig samtidigt som det kan skapa mindre gynnsamma villkor för elevens delaktighet i 

andra sammanhang. (Szönyi och Dunkers, 2013,s. 14) 

 

I det här sammanhanget kan jag förstå mitt arbete då det i Szönyis och Dunkers teori skulle 

medföra att elever i särskola kan känna delaktighet trots den segregerande skolformen 

gymnasiesärskola eftersom man är i ett sammanhang där man känner delaktighet. Men att det 

påverkar andra sammanhang i sin tur. Molin (2004) visar i sin forskning på att det ofta 

framhålls att högre grad av elevers engagemang i skolan leder till högre grad av känsla av 



 

 

5 

 

 

delaktighet och fann flera olika aspekter av detta. Även om begrepp har olika innebörd i olika 

sammanhang är en utgångspunkt att skola och undervisning ska anpassas till alla elevers olika 

förutsättningar och behov. Vikt och fokus ska ligga på hur undervisningen organiseras och 

elever ska inte pekas ut som integrerade, alltså fysiskt placerade tillsammans med andra och 

på något sätt redan där fått en avvikande stämpel, enligt Szönyi och Tideman (2011). 

Skolverket (2016) skriver om begreppet inkludering att när det används är det vanligt att man 

hänvisar till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Detta 

då för att främja ett gemensamt utbildningssystem, en skola för alla, där alla får plats. 

Skolverket menar vidare att enligt Salamancadeklarationen ska elever i behov av särskilt stöd 

få sin skolgång och utbildning i ordinarie skolor och att alla elevers egenskaper och behov ska 

tillvaratas och tillgodoses. Däremot menar Skolverket (2016) att man inte bör fastna i 

placeringen av eleven, det vill säga var eleven befinner sig, rumsligt, det handlar om betydligt 

mer än så. Man menar att en skola inte nödvändigtvis är en inkluderande miljö för att en liten 

andel av eleverna undervisas i särskilda undervisningsgrupper. Skolverket menar vidare att 

det tvärtom kan vara så att inkluderingsgraden inte ökar utan minskar när elever i behov av 

stöd och anpassning, placeras i ”vanlig klass” utan att få för den eleven adekvat undervisning. 

 

Skolverkets skrift Delaktighet för lärande (2015)  beskriver och menar att genom delaktighet 

och inflytande involveras eleverna i undervisningen och motivation, ansvarstagande och 

lärande växer. Sambandet mellan att vara delaktig, att kunna utöva inflytande och på så sätt 

sitt lärande, följer ytterst ett förbättrat kunskapsresultat, är det mest centrala i skolan enligt 

Skolverket. Man menar vidare att dessa frågor och diskussioner inte får fastna i huruvida 

elever deltar i klassråd och skolråd utan den kontinuerliga process där delaktighet på flera 

plan ska kunna finnas för eleven. För rätten till en meningsfull skola och för elever en 

meningsfull skolgång definierar Nilholm och Göransson (2013) fem kriterier som behöver 

uppfyllas. Dessa är gemenskap på alla nivåer, ett enda system, inte ett för elever i behov av 

stöd och ett för de som inte har stödbehov. Att det finns en demokratisk gemenskap, 

delaktighet från eleverna och att olikhet ses som en tillgång. 

 

Ytterligare en aspekt framhåller Persson och Persson (2012)  som skriver om elevers 

måluppfyllelse och att nå framgång med alla elever, att människor är olika och att skolans 

uppgift inte är att förändra detta utan att ge elever möjlighet och stimulans att delta i det 

gemensamhetsskapande i skolan. Man menar vidare att det i sig ytterst handlar om ”våra 

intentioner om ett bättre samhälle” (Persson och Persson, 2012, s. 19). Däremot att detta är ett 

dilemma i en skola där vi betygsätter, konkurrerar, rangordnar och mäter allt som oftast har en 

framträdande position. 

 

 En annan aspekt av delaktighet presenteras i Barnombudsmannens (BO) årsrapport, 2016.  

Här beskrivs att en del barn med funktionsnedsättningar vet om att skolan har ansvar för att se 

till att undervisningen är både tillgänglig och att den ska ge eleverna möjlighet till delaktighet. 

Trots detta uppger barn att det inte ser ut så i elevernas verklighet. I rapporten framkommer 

även att barn med funktionsnedsättningar i sin skolvardag menar att de möts av låga 

förväntningar och att de inte får utmaningar som kan göra att de växer i sitt lärande. Att mötas 

av förväntningar är viktigt för alla i skolan, att känna att man är någon som kan lära sig något, 

att man har förväntningar på sig att lyckas.  
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 Ytterligare en god förutsättning för delaktighet är, menar Göransson och Nilholm (2014)  och 

framhåller vikten av gemenskap och betydelsen av detta. Olikheter bör inte ses som en 

belastning utan som en tillgång som gagnar alla. Gemenskap i klassrummet handlar om tillit 

till varandra, gemensamma regler och gemensamma mål. Ett vi och detta som ett sätt att 

identifiera sig med klass och skola. Men samtidigt betonas att gemenskapen även är ett sätt att 

möta andras erfarenheter och kanske till och med i detta förändras som egen person. Därför är 

det viktigt att många olika bakgrunder finns i ett klassrum precis som i övriga samhället. 

Szönyi (2013) beskriver tillgänglighet som en förutsättning för delaktighet och då inte bara i 

klassrummet, utan också i andra sociala sammanhang med kamrater, som till exempel raster. 

Här är delaktighetsaspekten också en viktig punkt för eleverna, att ha möjlighet till vänner.   

Utvecklingsstörning 
I det här avsnittet redogör jag för perspektiv på utvecklingsstörning för att knyta an till mitt 

syfte med att utforska elevers delaktighet och inflytande på gymnasiesärskolans nationella 

program. 

 

Hur definieras utvecklingsstörning? Granlund och Göransson (2011)  menar att begreppet har 

definierats olika över tid men även olika i olika kulturer.  Gemensamt, menar författarna, har 

dessa olika definitioner, oavsett vem som uttalat dem, att de innefattar olika svårigheter att ta 

in och bearbeta information. Tillkommer gör också svårigheter att för individen bygga och ta 

till sig kunskap och att utifrån denna kunskap man har, använda den i olika situationer i livet. 

Man menar även att flertalet är överens om att begreppet inkluderar en nedsättning av intelli-

gensen tillsammans med att det förekommer svårigheter i att hantera vardagslivet på ett själv-

ständigt sätt. Väsentligt för mitt arbete är även det faktum huruvida i vilken utsträckning ut-

vecklingsstörningen ses och betraktas som en personegenskap eller som resultat av miljöns 

utformning runt individen, är den anpassad till förutsättningarna eller inte? 

 

Varför då kategorisera? Jo för att diagnosticera och klassificera. 

Syftet kan vara att försöka fastslå om individer har rätt till olika typer av stödåtgärder, detta 

kan vara t.ex., LSS, men även till rättigheten att gå i särskola. Szönyi och Tideman (2011) 

skriver att barn med intellektuella funktionsnedsättningar går i förskola tillsammans med 

jämnåriga barn utan funktionsnedsättning. Men att när skolan börjar sker en uppdelning, de 

flesta barn med utvecklingsstörning tas emot i särskolan som är en egen skolform. Denna 

nämnda klassificering innebär att man skiljer ut undergrupper, i det här fallet graden av ut-

vecklingsstörning. ”I diagnosmanualerna ICD10 och DSM-IV skiljer man ut fyra grader av 

utvecklingsstörning: 

 grav (djupgående) 

 svår 

 medelsvår (måttlig) 

 lindrig” (Granlund och Göransson, 2011, s. 13) 

 

 En nyare diagnosmanual gäller idag. I den är kriterierna samma som förut utom för grav 

(djupgående) utvecklingsstörning som i den nya manualen DSM-V benämns mycket svår. 
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http://habilitering.se/autismforum/om-diagnoser/diagnoskriterier/diagnosmanualen-dsm-

5/diagnoskriterier-intellektuell 

 

Syftet med denna uppdelning är att samhället ska kunna göra vissa beräkningar om omfatt-

ningen av vilka stödbehov och resurser personer inom dessa grupper kan behöva idag och i 

framtiden i vårt samhälle. Gällande definitionen av utvecklingsstörning, när det kommer till 

diagnosticering och klassifikation, finns kriterier och de är: IQ under 70, och nedsättning av 

adaptiv förmåga. Denna kan man förklara med individens förmåga till att få vardagen att fun-

gera och även tvärtom. Ett ytterligare kriterie är att orsaken till nedsättningen av intelligens 

och adaptiv förmåga skett före 16 års ålder. Att det ser så ut beror på att svårigheter ha upp-

stått under individens utveckling fram till vuxen ålder. Är det en förvärvad hjärnskada, t.ex. 

en olycka och man får skador av detta, finns från början en förmåga till att tänka på ett annat 

sätt än den som från början haft svårigheterna. 

 

 Särskolan är en skolform för elever som bedömts utifrån ovan beskrivna diagnosticering och 

klassificering ha en utvecklingsstörning och att de inte förväntas klara grundskolans mål.. 

Denna rätt till särskola betyder dock inte att eleven måste gå där även om eleven har en ut-

vecklingsstörning. För att säkerställa detta, är det föräldrar som ska ansöka om särskola och 

tacka ja eller nej till detta erbjudande. Man behöver göra två aktiva val för att detta ska bli en 

verklighet. (Skollagen 2010:800, 7 kap. 5 §) Men samtidigt är det så att det kanske inte är så 

stora val att göra. Om man som förälder ser/förstår att inte grundskolan förmår ge det stöd 

som eleven behöver och har rätt till, kan man som förälder känna sig mer eller mindre tvingad 

att ta erbjudandet om särskola, eftersom där erbjuds eleven en miljö som denne utifrån indivi-

duella förutsättningar behöver. 

Gymnasiesärskolan 
Gymnasiesärskolan har ett bredare syfte än att bara förbereda eleverna för yrkesverksamhet 

och fortsatta studier. Den ska också ge en god grund för personlig utveckling och ge eleverna 

verktyg för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Syftet uttrycks så här i skollagen:  

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge 

en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt 

deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och 

utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och 

tillämpa kunskaper.  (Skolverket, 2013, 18 kap. 2§ 1 och 2 stycket skollagen, 2010:800)  

Vidare uttrycker skollagen: 

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad för dem. Det 

innebär att hemkommunen måste bedöma om en sökande till gymnasiesärskolan tillhör målgruppen. 

Att den sökande gått i grundsärskolan räcker alltså inte som grund för mottagande i 

gymnasiesärskolan. Det kan ibland vara svårt att konstatera utvecklingsstörning, särskilt om det gäller 

barn och unga med lindrig utvecklingsstörning. Eleven kan under tiden i grundsärskolan ha haft en 

positiv utveckling och tidigare utredningar kan av olika skäl ha varit bristfälliga. I de flesta fall kan 

elever som har gått i grundsärskolan fortsätta i gymnasiesärskolan, men hemkommunen kan i vissa 

fall behöva komplettera tidigare underlag inför bedömningen av om en elev tillhör målgruppen för 

gymnasiesärskolan.( Skolverket, 2013, s.9, 18 kap. 5 § skollagen. 2010:800) 

http://habilitering.se/autismforum/om-diagnoser/diagnoskriterier/diagnosmanualen-dsm-5/diagnoskriterier-intellektuell
http://habilitering.se/autismforum/om-diagnoser/diagnoskriterier/diagnosmanualen-dsm-5/diagnoskriterier-intellektuell
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Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar som 

bedöms inte kunna nå målen i gymnasieskolan p.g.a utvecklingsstörning. Det finns nio 

yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som 

behöver en utbildning anpassad för de egna förutsättningarna. Programmen är: 

Program för administration, handel och varuhantering. Program för estetiska verksamheter. 

Program för samhälle, natur och språk. Program för hälsa, vård och omsorg. Program för 

hotell, restaurang och bageri. Program för fastighet, anläggning och byggnation. Program för 

fordonsvård och godshantering. Program för hantverk och produktion. 

(https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola) 
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Tidigare forskning 

 Under den här rubriken har jag valt att presentera studier och forskningsöversikter som rör 

mitt område. Här finns tidigare forskning med kopplingar till mitt syfte med att utforska ele-

vers delaktighet och inflytande på gymnasiesärskolans nationella program.  

 

 Sökningarna har gjorts på Karlstad Universitets bibliotekssida och i databaserna ERIC och 

Onesearch. Jag kommer även att ta med en forskningsöversikt som granskat forskning om 

inkluderande undervisning av Göransson och Nilholm (2014). Gymnasiesärskolan är i sig inte 

inkluderande då den är en egen skolform men som forskningen visar kan inkludering förstås 

på flera olika sätt enligt forskarna När man ser på internationell forskning omnämns där 

”special schools” och enligt Szönyi (2005) är dessa skolor i stort sett synonyma med den skol-

form som vi i Sverige benämner särskola och i min undersökning då gymnasiesärskola som 

då benämns ”upper secondary special school”. 

 

 I Göransson, Nilholm och Karlssons forskning (2011) omfattar inkludering idéer om de 

positiva värden som finns kring elevers olikheter. Utöver detta betonas även vikten av att 

elever har möjlighet att påverka sin skolsituation, trivas i skolan och att vara en del av ett 

vanligt klassrum. Författarna menar även att lärandemålen ska vara inkluderande på så sätt att 

det ska vara möjligt för eleven att nå dem. Även De Vroey, Petry och Struyf (2016) har i 

forskning funnit aspekter på elevers olikheter och då på inom ”secondary schools” som 

studien rör, menar man att det tillkommer en faktor i komplexiteten kring elevers olikheter. 

Eftersom gymnasieskolan har en överförande funktion, lik gymnasiesärskolan, mot en 

arbetsmarknad eller möjligen högre utbildning, tillkommer att man måste hantera 

allmänhetens uppmärksamhet på ansvar, som i sin tur driver skolor att definiera effektivitet 

enbart utifrån elevers studieresultat. Beroende på de här faktorerna, marknadsmekanismer, har 

gymnasieskolan/gymnasiesärskolan antaganden om förmåga och olikheter som mer 

beständiga sådana och till det som följd mer komplexa att påverka. 

Delaktighet  
Szönyi (2005) har i sin avhandling, Särskolan som möjlighet och begränsning-elevperspektiv 

på delaktighet och utanförskap, utgått från ett inifrånperspektiv på de erfarenheter av 

delaktighet och även brist på delaktighet som särskoleelever upplever i sin skolvardag.  Syftet 

med studien beskriver Szönyi som att hon vill öka kunskapen om hur det är att gå i särskolan. 

Till grund för avhandlingen finns två olika projekt, varav det ena är erfarenheter hos 

gymnasiesärskolans elever och det andra elever i grundsärskolan och då främst yngre elever. 

Både eleverna på grundsärskolan och gymnasiesärskolan berättade om sina erfarenheter och 

beskrev särskolan både en delaktighetsskola men även en utanförskapskola. Szönyi beskriver 

en intressant skillnad mellan de yngre och äldre elevernas berättelser. Gymnasiesärskolans 

elevers berättelser kretsade mer kring vilka de var och hur andra såg på dem. De yngre 

eleverna betonade mer uttryckligen likheterna mellan särskolan och vanliga skolan. 

Hulme, McKinnery, Hall och Cross (2011) har i sin forskning belyst hur elevers delaktighet i 

skolan ser ut i Skottland. Man visar i sin forskning på hur elevers delaktighet har blivit 
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förstådd och hur den antagits. Forskningens syfte var att beskriva vad skolpersonal och elever 

förstod som elevdelaktighet. Man ville även finna de mekanismer som elevdelaktighet kan 

uppvisa i skolan och identifiera de karaktäristika som dessa skolor hade när man tillhandhöll 

effektiv elevdelaktighet. Man sökte även de mekanismer som var hinder för att förhindra 

elevers delaktighet och hur dessa kan överkommas. 

 

Hulme et al. (2011) påvisar att strategierna för elevers delaktighet har blivit tydligare. Man 

har organiserat läroplanerna kring fyra centrala syften och dessa är att göra det möjligt för 

varje enskild elev att bli en framgångsrik lärande elev, att bli en självsäker individ, att bli en 

ansvarstagande individ och slutligen att vara en effektiv bidragsgivare och medarbetare. Man 

fann även att elever i huvudsak uppmuntrades till delaktighet på klassrumsnivå genom att 

arbeta tillsammans eller lära sig i lag. På skolnivå var elevers delaktighet främst organiserad 

kring skolråd eller liknande forum eller elevdelaktighet i olika sammanslutningar och sällskap 

på skolan. Forskning av Sagen och Ytterhus (2014) visar på att självbestämmande när det 

kommer till elever med intellektuell funktionsnedsättning, så är den ganska omfattande vad 

gäller deras möjlighet att påverka informella och mindre beslut i det vardagliga livet i skolan. 

Men att det även framkommer att det är väldigt begränsat när det kommer till mer formella 

och större och viktigare beslut som ska fattas.  I Hulme et al. (2011) framkom att 75 % av 

respondenterna rapporterade att deras skolor främst främjade delaktighet och gemenskap 

genom gemensamma aktiviteter rörande t.ex. konst och miljöprojekt. Endast 13 % av 

respondenterna menade att elevers delaktighet bestod av elevdeltagande i sådant som rörde 

planeringsbeslut som rörde skolan. I forskningen identifierades även barriärer för 

utvecklingen av elevers delaktighet i de skotska skolorna. I studierna syns en viss skillnad 

mellan olika skolformer och olika länder. Men det som Hulme et al. (2011) påvisar som 

bristande delaktighet i det som var planeringsbeslut som rörde skolan, skulle kunna vara 

bristande delaktighet i skolråd med mera och det är det som även Sagen och Ytterhus (2014) 

framhåller som ett hinder för delaktighet.  

 

McArthur (2013) har sin forskning baserad på fyra olika projekt utförda i Nya Zeeland. De 

fyra projekten bestod av kvalitativa intervjuer med elever med funktionsnedsättningar, ålder 

7-15 och deras familjer som diskuterar vänskap och mobbning i skolan. Det andra projektet 

följde elever vid en grundskola och en gymnasieskola.  Ett tredje projekt följde elever med 

funktionsnedsättningar och deras skolerfarenheter vid deras övergång från grundskola till 

gymnasieskola och den påverkan detta hade på deras identitet. Det fjärde projektet undersökte 

perspektivet hur elever upplevde det när de frekvent bytte skola och använde sedan dessa 

perspektiv för att stödja lyhörda undervisningspraxiser. Forskningen av McArtur (2013) visar 

på att elever identifierar mobbning som en av de saker de mest ogillade med skolan.  

Forskning av Szönyi (2005) visade på en elev som i motsats till McArthurs forskning 

angående mobbning (2013) aldrig kände sig utanför, utestängd från gemenskap eller på något 

sätt utpekad som annorlunda. Här betonades hur man i skolan planerade undervisningen så att 

den passade alla elever, utifrån vars och ens förutsättningar. En annan elev i Szönyis forskning 

(2005) hade upplevt mobbning och utanförskap i yngre skolår men kände nu på 

gymnasiesärskolan en betydligt större trygghet och känsla av delaktighet. Eleverna i 

McArthurs forskning (2013) uppgav även att de upplevde isolering, särskilt under raster som 

inte var strukturerade. En del elever satt ensamma vid lunch, andra lekte med betydligt yngre 
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klasskamrater eller gick till biblioteket. I studien framgår att elever på gymnasienivå upplevde 

vistelsen på biblioteket som en bättre miljö än elever på grundskolan, då fler elever fanns i 

biblioteket på gymnasiet än i grundskolan och det då var lättare att ha större urval av 

skolkamrater att umgås med. Szönyi (2005) beskriver också detta och då som ett socialt 

utanförskap och i samband med en elev som kände sig ensam, men på grund av att hon var 

enda flickan i klassen snarare än något annan påverkansfaktor. 

 

Davis och Watson (2001) har i sin forskning undersökt etnografisk data för att illustrera hur 

barn med funktionsnedsättningar upplever diskriminerande begrepp av normalitet och 

olikheter i både specialskolor och allmänna skolor. Man har funnit att man kan relateras till 

både de strukturella krafter som finns i skolan men också det vardagliga individuella och 

kulturella praktikerna som sker bland både vuxna och barn. I den här forskningen visas 

vardagslivet som det ser ut för barn med funktionsnedsättningar. Forskarna visar på barnens 

egen kritik av specialskolor och av allmänna skolor och deras liv inom dessa 

utbildningsinstitutioner. När forskarna möter lärare och personal i skolan påbörjas en form av 

att sätta etiketter och att stämpla eleverna som annorlunda och att man gjorde tydligt att dessa 

elever med olika funktionsnedsättningar var helt olika andra barn. Man fann att barnen var 

konstant påminda om att de var annorlunda jämfört med klasskamrater utan 

funktionsnedsättningar. Sagen och Ytterhus (2014)  forskning visade på en elev som så gärna 

ville vara som vilken elev som helst, vilket i det här fallet betydde att ha samma böcker som 

alla andra. Hans lärare menade att han fick ha samma bok trots att han egentligen inte kunde 

hålla samma takt och kunskapsutveckling som de andra eleverna.  

 

Utifrån det här perspektivet är målet inte att lämna någon utanför skolan utan att lära sig leva 

med varandra. I Göransson, et al. (2011) beskrivs upphöjandet av elevers olikheter vara svårt 

att uppnå, trots reella faktorer som att barn är olika och att dessa skillnader ska ses som 

tillgångar snarare än hinder. Man menar att fortfarande individualiseras elevens problem. Man 

hänvisar bl.a. till svensk skollag som med elevers rättigheter att påverka undervisning och 

dess innehåll, och rätt till att delta i samhället på samma villkor och tillika tillhörighet. Även 

Nilholm och Alm (2010) drar samma slutsats, att det är särskilt svårt att uppnå en positiv 

värdering av elevers olikheter. menar att när det gäller elevers olikheter måste varje ung 

människas utbildning, prestationer, attityder och välbefinnande spela roll. Detta betyder inte 

att alla ska behandlas på samma sätt utan det gäller att ta till vara på alla elevens 

livserfarenheter och behov. Med andra ord ta till vara på elevers olikheter även här. Nilholm 

och Alm (2010) beskriver hur man i en svensk klass arbetar med anpassade instruktioner för 

varje elevs individuella behov, att man har tydliga ramverk och regler för hur man arbetar i 

klassen. Man ska ha rätt till egen åsikt och alla ska lyssna på varandras åsikter. Man behöver 

inte hålla med men att alla förstår att det är bra med olika åsikter. Tydlig planering för dagen 

och vad som förväntas av eleverna. Att man omedelbart tar itu med problem som uppkommer 

i klassrummet. 

 

Självbestämmande och inflytande 
Forskning utförd av Bouck (2011) menar att trots att mängden elever med mild intellektuell 

funktionsnedsättning och de studier som visar på elevernas dåliga resultat efter avslutad 
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skolgång, att det är förvånande och även alarmerande att det finns så lite nuvarande forskning 

som undersöker utbildningspraxis för de här eleverna. Hennes forskning är en sekundär analys 

av ”National Longitudinal Transition Study-2 (NLTS) ”( s. 399) på allmänna gymnasier i 

USA. Denna undersöker förhållandet till det utbildningssystemets ämnesfokus, 

kursinstruktionerna, placering och miljö där eleverna får sin undervisning, även elevers 

delaktighet i bedömning och föräldrars tillfredsställelse för elever med milda intellektuella 

funktionshinder. Majoriteten av eleverna fick stödinsatser i kärninnehållsområdena, utbildades 

i specialpedagogiska miljöer för kärninnehållsområden och fick en specialiserad eller 

modifierad akademiskt inriktad studieplan. Boucks forskning (2011) visar på att de flesta 

elever med mild intellektuell funktionsnedsättning får sin undervisning i specialpedagogiska 

miljöer och att de inte undervisas under samma läroplaner som sina icke funktionsnedsatta 

klasskamrater. Detta är jämförbart med den svenska gymnasiesärskolan även om 

organisationen ser annorlunda ut. Davis och Watson (2001) påvisar i sin forskning att elevers 

integrering/inkludering är långt från fullständig utan är en process som behöver fortsätta. Lik 

Boucks forskning (2011) så finns eleverna fortfarande till del inom specialpedagogiska 

miljöer med särskilda stödinsatser. 

  

Denney och Daviso (2012) påvisar i sin forskning hur självbestämmande är ett centralt 

begrepp inom specialpedagogisk praktik och dess målsättning. Forskning indikerar att 

studenter som besitter särskilda förmågor av självbestämmande har bättre resultat och 

förbättrad livskvalitet. Forskningen visar på och ger definitioner och komponenter av 

självbestämmande. Självbestämmande definieras som en kombination av förmågor av 

färdigheter, kunskaper och övertygelser som gör att en person har förmåga att engagera sig i 

målinriktad, självreglerande och autonomt handlingssätt. Att man har en förståelse inför sina 

egna styrkor och begränsningar tillsammans med en tilltro till egen förmåga om kapacitet, 

duglighet och duktighet är grundläggande för självbestämmande. Samma förbättrade resultat 

och förbättrade livskvalitet påvisar Kleinert, Harrison, Fisher and Kleinert (2010)  och 

beskriver i sin forskning den steg för steg process som används av Kentucky Youth Advocacy 

Project, (KYAP) och hur man arbetar med både elever med intellektuella utvecklingshinder/ 

funktionshinder och skolpersonal för att öka elevers egen självpåverkan och 

självbestämmande. Forskningen betonar elevers förmåga att kommunicera genom att ha 

möjligheten att uttrycka sina egen vilja och val, ta beslut, hävda sig själva och att ha möjlighet 

att utvärdera sig själv och sina egna företaganden. Eleverna i studien av Kleinert et al (2010) 

arbetar med att träna på att göra val och sätta upp mål, till exempel att lära sig en ny sport 

eller att bli bättre i skolan, vidare göra planer för dessa mål och utöva det som i studien kallas 

självövervakning, det vill säga att man som elev själv ser till att det händer. Detta tillsammans 

med kompetenta lärare, och andra personer med liknande funktionsnedsättningar som eleven 

kan se upp till. Studien av Kleinert et al. (2010) visar på goda resultat angående elevers 

förmåga till självbestämmande och självpåverkan. Denney och Davisos (2012) studie visar 

dock bland annat på att trots att dessa goda utfall finns så indikerar studier att speciallärare för 

elever med funktionsnedsättningar är medvetna om att arbeta med självbestämmande i sin 

undervisning men att det inte lades särskild vikt vid detta vid läroplanerna, 

undervisningspraxis, utveckling av IUP eller övergångsplaneringar för elever. 
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Sagen och Ytterhus (2014) har i sin forskning belyst hur elever med intellektuell 

funktionsnedsättning i norska gymnasiesärskolor har möjlighet att utöva självbestämmande.    

Man har genomfört detta genom fältarbete bestående av kvalitativa intervjuer och deltagande 

observationer. Man fann i sin forskning en bredd av olika pedagogiska inställningar som att 

elever gick inkluderade i vanliga klasser i ordinarie skolor. Eller också gick man i 

specialavdelningar på den ordinarie skolan, till att gå på specialskolor. Sagen och Ytterhus 

studie (2014) visar på betydande skillnader mellan elevers möjligheter att utöva 

självbestämmande. Forskarna fann även att implementeringen av elevers självbestämmande i 

skolan är i första hand spontan och sällan förankrad i elevernas IUP. Forskningen visar att 

detta begränsar elevernas möjligheter till att delta och vara aktiva i de demokratiska 

processerna, elevens lärande och sociala interaktion. Forskarna fann att trots att alla lärare sa 

sig vara för att alla elever med funktionsnedsättning ska ha inflytande och påverkan på sin 

skolvardag, så hade ingen av de tio eleverna deltagit i elev/skolråd eller varit delaktiga i 

arbetet som låg bakom elevens IUP. Detsamma fann Denney och Daviso (2012) att mindre 

vikt lades vid elevers självbestämmande vid arbete med elevens IUP. Ytterligare elever hade 

inte heller deltagit som representanter för skolrådet från sin klass, vilket i sin tur leder till att 

man inte är delaktig eller har möjlighet att påverka beslutsfattande som rör dem på 

organisatorisk skolnivå, inte heller sådant beslut som rörde dem i sin egen utvecklingsprocess. 

De Vroey et al. (2016) har ett antal strategier för elevers utveckling i sin forskningsöversikt. 

Att utveckla stödjande relationer är en viktig del och att ha höga förväntningar på sina elever 

en annan. Att arbeta med positiva attityder lärare och elever emellan ses som en viktig faktor, 

även att arbeta med elevers självbilder och självkänsla nämns, detta för att förhindra till 

exempel mobbning och uteslutningsprocesser. Sagen och Ytterhus (2014) fann i sin forskning 

”teachers lack of expectations for their pupils educational progress”(s.351) vilket framkom 

både när lärare valde vilka ämnen elever skulle arbeta med och vilka förmågor och kunskaper 

elever kunde tillgodogöra sig genom dessa. Även i forskning av (2013) McArtur påvisas 

vikten av höga förväntningar på elever och framhåller det som en rättighet för barn och unga i 

skolan att känna dessa förväntningar. 

 

Erickson, Noonan, Zheng och Brussow (2015) vars forskning är baserad på ett urval av 

ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar i USA, som ett försök att förse en möjlig 

empirisk förklaring av förhållandet mellan akademiska framgångar och självbestämmande. 

Här fanns variablerna kön, familj, inkomst och boendemiljö medräknade. Studiens resultat 

visade på ett starkt samband mellan självbestämmande och akademiska framgångar för 

ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och som stöder ett ökat fokus på 

undervisningen av självbestämmande och dessa förmågor. I sin forskning påvisas att 

akademiska framgångar, vanligtvis definierat som skicklighet i att läsa och skriva, har detta 

konstant varit identifierat som en förutsägelse för framgång efter avslutad skolgång, 

inkluderat social tillhörighet, ekonomiska självständighet och en överlag livskvalitet. Man 

menar att över alla dessa variabler finns det faktum att studenter som agerar som sina egna 

agenter, vilket är karaktäristiskt för självbestämmande, uppnådde de högsta nivåerna av 

skicklighet i läsande och skrivande. En hypotes som forskarna har kring detta är att studenter 

med högre grad av självbestämmande var kapabla att sätta och så småningom nå akademiska 

mål. Studien visar dock på att trots att forskning visar att det finns positiva samband mellan 

självbestämmande och resultat i vuxenlivet efter skolan, så undervisas inte dessa förmågor av 
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självbestämmande konsekvent i skolan. För elever med intellektuella funktionsnedsättningar 

så har interventioner av självbestämmande upprepade gånger visat förväntat akademiska 

förmågor som produktivitet och organisation. Slutsatsen för speciallärare är tydligt, studenter 

skulle dra nytta av att bli utbildade inom detta område. 

 

Självbestämmandets långsiktigt positiva effekter för 
elever 

Shogren, Wehmeyer, Palmer, Rifenbark och Little (2015) rapporterar resultaten av en 

uppföljningsanalys av 779 studenter med funktionshinder som deltog i slumpmässigt uttagna 

kontrollgruppstudier, vars syfte var att undersöka effekten av de interventioner av 

själbestämmande som genomfördes i gymnasieskolan.  Detta för att se om detta kan förutsäga 

ett positivt utfall inom området att kunna få en anställning och att man har till gång till 

samhället ett år efter att man slutat skolan. Därtill även undersöka hur förhållandet mellan 

exponeringen av självbestämmande i gymnasiet kan kopplas till mer stabilitet för studenten 

över tid. Studiens resultat visar på att status av självbestämmande när man lämnar skolan har 

en påverkan på vuxenlivets utfall men att det är ett komplext sammanhang, enligt forskarna.  

Forskarna valde att se på områden som arbete och anställning, tillgång till samhället, 

ekonomiskt oberoende, eget boende, pågående utbildning och tillfredsställelse med livet. 

Oväntat fann forskarna att graden av självbestämmande inte kunde förutsäga att ha ett eget 

boende efter skolan och inte heller tillfredsställelsen med det egna livet. Man fann även en 

betydande negativt förhålande mellan statisen av självbestämmande och ekonomiska 

oberoende. Man menar i sin forskning att det här sambandet kan vara att unga vuxna som haft 

en status av högt självbestämmande genom skolåren varit mer benägna att se till att man har 

källor av stöd som gör att de har möjlighet att klara av sina ekonomiska transaktioner när man 

övergår från skolliv till vuxenliv. Kleinert et al. (2010) visar också på att just dessa förmågor 

gör att elever kommer att ha ett bättre utfall i livet efter skolan och att det gör hela livskvaliten 

bättre. Forskningen påvisar att man ser hur viktig självpåverkan och självbestämmande är för 

äldre elever som snart ska övergå till ett vuxet liv. Men forskning visar även på att träning av 

dessa förmågor är till fördel även för yngre elever med funktionsnedsättning. Detta ökar 

elevers delaktighet i skolan och minskar negativa beteenden när eleverna själva har möjlighet 

att göra val i akademiska miljöer. 
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Teoretisk utgångspunkt – Delaktighetens 

språk  

För att analysera elevers delaktighet och inflytande på gymnasiesärskolans nationella program 

använder sig min studie av Molins teorier kring delaktighet (Molin, 2004). Genom Molins 

teorier kring delaktighetens förutsättningar och delaktighetens domäner kan jag förstå och 

analysera elevers delaktighet och inflytande genom att sätta dem i ett sammanhang. Detta för 

att med mer tydlighet se hur de olika delarna, elev och miljö, samspelar eller inte. 

 

Molin, (2004) beskriver den oklarhet som finns kring begreppet delaktighet. Det finns liksom 

gällande andra begreppsförklaringar, olika sätt att se på delaktighetsbegreppet. I stora drag 

beskrivs det som en egenskap hos individen eller som ett resultat av en samspelsprocess. 

Delaktighet kan även beskrivas som att ta del i något, som t.ex. aktiviteter eller uppgifter i en 

skolklass eller på en arbetsplats. Att ta del av social gemenskap i form av att lösa en 

arbetsuppgift genom att vara en del av detta ger en känsla av tillhörighet som Molin menar 

kan vara en viktig del och aspekt av delaktighet. Författaren beskriver även begreppen 

aktivitet och engagemang och förtydligar begreppet aktivitet som rörande ” en persons 

genomförande av en uppgift eller handling” (Molin, 2004,s. 68) Vidare beskrivs detta genom 

att denna aktivitet kan genomföras på olika sätt. En aktivitet kan genomföras med olika grader 

av engagemang och visar då mer ”hur personen utför sin aktivitet, det vill säga vad som 

kännetecknar aktivitetens utförande” (Molin, 2004,s. 68) Molin menar att en persons 

engagemang kan vara svårt att skilja från aktiviteten. Molin skriver att en fråga är om ett 

intellektuellt eller känslomässigt engagemang kan uttryckas som en aktivitet?  

Två tydliga begrepp som förklaras är formell och informell tillhörighet. Den formella 

tillhörigheten beskrivs som att ha ett tillträde till en skolklass i juridisk bemärkelse. Molin 

beskriver det i ordalag att vara inskriven i särskolan och att delta i den undervisningen. Han 

menar vidare att den formella tillhörigheten, legitimerar ett deltagande i särskolan. Den 

informella tillhörigheten beskrivs i det vardagliga samspelet mellan alla som finns i t.ex. 

särskolan. Mellan elever och elever och mellan lärare och elev. Molin har en delaktighetskarta 

som jag använder som en modell för mitt arbete med delaktighet och inkluderande 

förutsättningar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

 

Delaktighetens förutsättningar 

 Interna – Vilja till delaktighet och Förmåga till delaktighet 

 Externa- Tillgänglighet och Tillfälle till delaktighet 

                             Delaktighetens domäner 

Delaktighetens 

förutsättningar 

 Gemenskap på 

Alla nivåer 

 Ett enda skol-

system 

 En gemenskap 

i 

demokrati  

Delaktighet  

 för eleverna 

 Elevers 
olikheter 
ses som 
en till-
gång 

Interna- Vilja till 

delaktighet 

     

 Interna- För-

måga till delak-

tighet 

     

Externa- Till-

gänglighet 

     

 Externa- Till-

fälle till delak-

tighet 

     

Tabell 1. Delaktighetens förutsättningar samt delaktighetens domäner. 

 

Matris över olika förutsättningar för delaktighet samt delaktighetens domäner. Molin, M. 

(2004).  Delaktighet inom handikappområdet-en begreppsanalys. I Gustavsson, A. (Red.) 

Delaktighetens språk. (Molin, 2004, s. 76-78). Gällande delaktighetens domäner har jag valt 

att använda kriterier från Inkluderande undervisning (2013) av Claes Nilholm och Kerstin 

Göransson, som menar att fem sådana kriterier utmärker en inkluderande skola. 

 

 

 



 

 

17 

 

 

Metod 

För att besvara min frågeställning hur några elever på gymnasiesärskolans nationella program 

beskriver delaktighet och inflytande och hur eleverna beskriver att de kan påverka i sin 

skolgång har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer och därtill 

kompletterande observation, tanken är att jag då mer ingående kan få veta mer kring eleven. 

Lalander (2015) kallar detta att man försöker närma sig den andres perspektiv i tillvaron som 

att närma sig den andres utkikspunkt.  

Intervju som metod 

 Vad gällde intervjufrågorna valde jag semistrukturerade intervjuer.  För att undersöka hur 

mina intervjufrågor fungerade innan själva intervjuerna, genomfördes intervjutest med några 

andra elever för att se hur de upplevde dem. Två elever deltog och utfallet var bra. (Bilaga 1) 

När det gällde intervjuer behövde jag fundera kring hur jag skulle förbereda mig inför detta. 

Eriksson-Zetterkvist och Ahrne (2015) menar (s.37-38) att man kan tala om ostrukturerade 

intervjuer eller semistrukturerade eller kanske löst strukturerade intervjuer. Även djupintervju 

och livshistorieintervju nämns. Men författarna menar att det knappast är nödvändigt eller 

önskvärt att dra alltför tydliga gränser mellan olika typer av intervjuer. Som jag ansåg att jag 

behövde göra var nog ändå att inte alltför snävt ringa in frågor utan snarare använda mig av 

frågeområden. Tiden för intervjuerna varierade från elev till elev, några elever svarade på 

frågorna mer kortfattat och då tog intervjuerna runt 20 minuter. Några elever pratade betydligt 

mer och gärna kring frågorna och tillade fler åsikter och synpunkter till intervjuerna och då 

tog det runt 30 minuter. En intervju fortsatte i nära 45 minuter. Intervjuerna som genomfördes 

på så sätt att jag spelade in dem på bandspelare, skrev jag ut och transkriberade. Detta gjordes 

på dator där jag sammanställde dem i ett stort dokument. Detta har jag skrivit ut och försökte 

se om det utöver de områden jag redan satt upp i form av intervjufrågor, skulle kunna se några 

mönster. För att göra det behövde jag sortera mitt material, försöka reducera det på ett sätt 

som gjorde att det blev så korrekt som möjligt. Dessutom behövde jag kunna framställa varför 

jag gjorde på ett visst vis. I detta behövde min teoretiska utgångspunkt vara tydlig. 

Deltagande observation som metod 

Jag valde deltagande observation framför videoinspelning. Mitt val här grundade sig på att jag 

tänkte att eleven/eleverna då inte fullt så mycket påverkades som om det vore en filmkamera 

närvarande. Den deltagande observationen blir något mer naturlig än om jag finns bakom en 

kamera. I mitt arbete fanns dessutom en annan tidsaspekt än i större undersökningars 

omfattning och möjlighet till tid på fältet. I mitt arbete fanns inte förutsättningen att följa 

eleverna en längre tid, jag kunde träffa eleverna 1 gång för intervju och en gång för 

observation. Min observation påverkade säkerligen mer märkbart än vad större 

forskningsprojekt och forskares mer frekventa närvaro gjorde. Observationen, lik intervjun, 

har båda en osäkerhetsfaktor genom att den intervjuade/observerade påverkas av att de blir 

föremål för just att bli utfrågade och tittade på. Man kanske i båda situationerna förändrar sitt 

beteende, eller av olika skäl inte talar sanning, eller till och med försöker undanhålla saker. 

Observationerna dokumenterades genom anteckningar. De deltagande observationerna 

genomfördes genom att vara med på skolan, att följa alla lektioner som klassen hade vid det 
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tillfället. I slutet av dagen skrevs de flesta anteckningar ner, men även några gjordes under 

dagen för att inte glömma bort särskilt viktigadelar.  I observationsmallen noterade jag utifrån 

de kriterier jag satt upp, olika trygga stödjande lärandemiljöer, hur socialt samspel och 

delaktighet syntes, hur elevers olikheter och individanpassning syntes och slutligen hur 

eleverna var aktiva i klassrummet (Bilaga 2). Att deltagande observation var ett gott tillfälle 

att lära känna eleverna fick jag svar på vid de båda tillfällena för observation.  

  Urval och Deltagare 

Två gymnasiesärskolorskolor i två kommuner valdes ut. Vid samtal med rektorer på 

respektive skolor kom rektorerna med förslag på elever. Vid dessa första möten med rektorer 

mottog de mitt missivbrev (Bilaga 3). Urvalet kom att bestå av sju elever på två 

gymnasiesärskolor. Dessa elever går alla på gymnasiesärskolans nationella program. Rektor 

och lärare hade i förväg presenterat min kommande närvaro och syftet med detta. Man 

återkom även med ett schema för klasserna de båda dagarna som jag skulle kunna få närvara. 

Dessa elever hade liknande förutsättningar och gymnasieinriktning som de elever som jag 

arbetar med vilket för mig kommer att bidra till utökade kunskaper krig den elevgrupp som är 

mitt yrkesområde i dag.  Detta som speciallärare på gymnasiesärskolan. Att eleverna har en 

bra verbal förmåga, enligt rektorer, är visserligen en god förutsättning för att intervjuerna ska 

genomföras på bra sätt. Men samtidigt spelar det kanske mindre roll, det finns elever inom 

olika andra skolformer som kanske inte är så pratsamma ändå, fast kanske fysisk förutsättning 

finns, så det är nog mer upp till intervjutillfället, upplägg och genomförande som gör att det 

blir en givande intervju. Observationerna blev av samma elever på samma skolenheter men då 

under lektionstillfällen. På så vis hade jag möjlighet att både prata med eleverna enskilt och se 

dem i grupp och klass. Vid mina första möten informerade jag även rektorerna om 

informationsbreven till eleverna. Då eleverna vid tillfället var myndiga tillfrågade jag rektorer 

om huruvida rektorer tyckte att jag borde informera vårdnadhavare men rektorer menade att 

eleverna bestämde själva, som myndiga elever. Dessa informationsbrev till eleverna gick jag 

genom med eleverna vid vart och ett intervjutillfälle (Bilaga 4). 

 

Fördelningen över programmen 

Programmet för administration, handel och 

varuhantering 

4 elever  

Programmet för fordons och godshantering 1 elev 

Programmet för fastighet, anläggning och 

byggnation 

2 elever 

Bortfall av elever 1 elev 

Tabell 2. Fördelning av elever över programmen.                                                                           

Av de tillfrågade sju eleverna valde sex elever att delta, en elev var på sin sista APL-period, 

eleven går sitt fjärde år och var inte närvarande dagen för elevintervjuerna. Eleverna i min 

undersökning var 18,19 och 20 år. Eleverna har fått andra namn än de befintliga. Eleverna har 
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jag valt att kalla Anna, Pontus, Robin, Marie, Emily och Linus. Mitt inspelade material blev 

ungefär tre timmar långt. 

Empirisk fas -Genomförandet 
Utifrån min ansats att utforska elevers delaktighet och inflytande på gymnasiesärskolans nat-

ionella program och hur man kan påverka i sin skolgång genomfördes detta vid fyra tillfällen i 

två verksamheter. Intervjuerna genomfördes vid två av dessa tillfällen. 

 

 Då det var fyra elever i den ena klassen satt de kring ett runt bord vid flera lektioner. Jag 

valde då att sitta med vid bordet och när läraren eller elever bjöd in till samtal deltog jag. I ett 

sådant klassrum med den fysiska planeringen, ett runt bord, hade det sett märkligt ut att inte 

sitta med vid bordet. I den andra klassen var det fler elever närvarande då flera klasser sam-

läste vid det tillfälle/lektion som jag observerade. Där satt jag längre bak i klassrummet och 

noterade. Men ibland hände det att elever påkallade och efterfrågade om jag kunde hjälpa till, 

vilket jag gjorde. Lalander (2015) skriver om att många forskare i början håller en låg profil 

när man påbörjar sitt fältarbete, för att senare när man mer lärt känna deltagarna i sin under-

sökning, kan börja interagera mera, delta i olika skämt och kanske i vissa rutiner eller ritualer. 

Detta upplevde jag också, eleverna var nyfikna och tyckte att det var roligt att någon mer 

vuxen var med, och även att lektionerna blev lite ”annorlunda, och inte som en vanlig tråkig 

lektion” som de själva uttryckte det.  

 

Intervjuerna genomfördes på så vis att jag tilldelades ett enskilt rum av klassernas mentorer, 

där vi kunde sitta ostört. Där fanns en soffa med kuddar, där eleverna satt och ett bord och en 

stol där jag satt. Mentor och jag gjorde upp att jag följde med till klassrummet när lektionen 

startade för att vi tillsammans återigen informerade eleverna om syftet med mitt arbete, hur 

lång tid det intervjuerna skulle ta m.m. Jag tog med mig en elev till rummet och jag läste upp 

informationsbrevet tillsammans med eleven och vi gick genom om det var något de funderade 

på. Jag informerade om de etiska reglerna kring mitt arbete, som fanns i informationsbrevet 

till eleverna, men även i missivbrevet till rektorer och lärare. Vid varje intervju frågade jag 

även eleverna om de kände sig bekväma med att jag spelade in intervjun på en bandspelare 

för att lättare komma ihåg det de berättar. Det tyckte eleverna var bra. Efter varje intervju 

följde jag eleverna tillbaka till klassrummet för att hämta en ny elev. Det gick lika till vid 

båda intervjusituationerna vid båda skolenheterna med skillnad att det var fler elever på den 

större skolenheten. 
 

Bearbetning av data och analys av data  
För att kunna sätta samman min undersökning har jag gjort på flera olika sätt. Rennstam och 

Wästerfors (2015) beskriver de tre grundläggande arbetssätten för att skapa och analysera 

kvalitativt material. Man behöver sortera, reducera och argumentera för sitt material. Dessa 

tre handlingar som man menar bemöter tre problem och försöker göra dem hanterbara.  Att 

sortera empirin benämns av författarna som ”kaosproblemet” (Rennstam och Wästerfors, 

2005, s. 220) Det vill säga att försöka skapa ordning i mitt insamlade material. Jag förde in 

anteckningar i min observationsguide. Intervjuerna som genomfördes på så sätt att jag spelade 

in dem på bandspelare, skrev jag ut och transkriberade. Detta gjordes på dator där jag sam-
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manställde dem i ett stort dokument. Detta har jag skrivit ut och försökte se om det utöver de 

områden jag redan satt upp i form av intervjufrågor, skulle kunna se några mönster. För att 

göra det behövde jag sortera mitt material, försöka reducera det på ett sätt som gjorde att det 

blev så korrekt som möjligt. Dessutom behövde jag kunna framställa varför jag gjorde på ett 

visst vis. I detta behövde min teoretiska utgångspunkt vara tydlig. Jag har utgått från elev-

gruppen som helhet. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att forskningsfrågor som ställs  

till empirin inte enbart bevaras av empirin i sig. Svaren kommer fram i ett växelspel mellan 

teori och empirin eftersom jag behövde försöka beskriva den i ord genom att använda mig av 

ett teoretiskt språk.  Författarna menar vidare att samtidigt kan de fynd som man finner i sin 

undersökning förändra själva forskningsfrågan och kan utifrån detta förändra och revidera 

arbetet under tiden analysen utvecklas. Jag har gjort min analys enligt Rennstam och Wäster-

fors. 

Studiens tillförlitlighet och giltighet 
Christian Eidevald (2015) menar att i slutändan handlar kvaliteten i all forskning om att vara 

så transparent som möjligt, för att läsaren ska kunna få inblick i antaganden jag gjort, hur 

studien och analysen genomförts och vilka svagheter som identifierats. Han menar vidare att 

som all forskning kan andra som arbetar inom samma område, lärare/speciallärare känna igen 

sig i min undersökning och på så kunna använda sig av det presenterade resultatet, då ge 

giltighet till arbetet. Jag behövde även i mitt arbete vara systematisk i att beskriva min studie, 

de metoder jag använde och beskriva dem väl. Pilotintervjuerna som jag genomförde med 

några elever för att testa intervjufrågornas relevans är ett sätt att öka tillförlitligheten i mitt 

arbete. Observationerna som gjorts är också ett sätt att öka tillförlitligheten i mitt arbete då de 

tillförde mer på gruppnivå. 

Intervjuer med elever med utvecklingstörning 

Det finns mycket att tänka på när man ska göra sitt fältarbete, dels när man intervjuar barn 

och unga och särskilt när man intervjuar barn och unga med utvecklingsstörning. Barn och 

unga generellt är ofta i en beroende-position, man har en barn-vuxen relation som ofta innebär 

att barn är fostrade att lyda vuxna, följa vad vuxna säger och menar. Dessutom finns en 

beroendeposition inbyggd i skolans värld med den vuxne läraren som ställer frågor och eleven 

som snällt ska svara på dessa frågor. Dessutom naturligtvis den betygsättande/bedömande 

aspekten som finns inbyggd i skolan. Oftast är det frågor som den vuxne redan har svaret på 

och barnet/eleven instinktivt ofta vet/förstår hur den bör/ska svara. När det kommer till barn 

och unga med utvecklingsstörning så blir det än mer komplext, utöver att vara barn och ung 

och ibland genom detta i en i förväg utsatt position så har man en funktionsnedsättning som 

gör att man kan vara än mer utsatt. Många faktorer kan ha påverkat min undersökning. Tid är 

en sådan aspekt, eleverna hade lektioner samtidigt som intervjuerna pågick. Jag hämtade 

eleverna från lektion, intervjuade dem och följde dem efteråt tillbaka till lektion för att de 

skulle återgå till lektioner. Detta var samma scenario vid båda skolorna. Det var en praktisk 

utgångspunkt som kanske påverkade utfallet genom att eleverna gick från aktivitet till 

aktivitet. Sedan i efterhand så vet jag att en del av frågorna behövdes förklaras och förtydligas 

speciellt de om klass och skolråd, då jag i samma klass fick motsägelsefulla svar om huruvida 

man hade dessa eller inte. Är då dessa intervjuer och observationer berättigade att göra på 

dessa sårbara grupper av elever och barn? Roberts (2012) beskriver det som att vi framför de 
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mest sårbara barnens åsikter när vi gör detta och att vi ska göra detta med ett stort ansvar. Att 

när vi gör detta, vara medvetna om att vi i vissa tillfällen kan vara exploaterande i vissa 

sammanhang. Men även att inte involvera och engagera dessa elevgrupper vore att göra ett 

felaktigt val.  

 Etiska överväganden 
Utifrån de fyra huvudkraven för forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, som är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa har och kan specificeras i ytterligare ett 

antal regler. Utöver dessa kan det vara lämpligt med råd eller rekommendationer passande för 

respektive studie. Utifrån informationskravet behöver jag informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare det vill säga eleverna, om deras uppgift i projektet och de villkor som 

gäller för deras deltagande. Eleverna ska informeras om att deltagandet är frivilligt och att de 

när som helst kan avbryta sin medverkan, före, under och efter intervjun. Syftet med 

undersökningen ska tydligt anges/förklaras för eleven och hur undersökningen i stora drag går 

till. Viktigt är även att eleverna vet att de uppgifter som insamlas inte kommer att användas 

till annat än det syfte som redovisas När jag formulerade frågorna upplevde jag att jag hade 

ett stort ansvar att inte ställa dem så att eleven på något vis far illa. Källström Cater (2015)  

menar att när man intervjuar barn och unga, ska man tänka på att fundera kring om det är en 

berättigad forskning man ska göra? Gällande barn och unga och då särskilt sårbara grupper 

kan forskningen ge legitimitet om den ges möjlighet att utveckla stöd för den här gruppen. 

Men samtidigt menar Källström Cater, att forskning som fokuserar deras egna förståelser eller 

beskrivningar av upplevelser, lik min egen undersökning, har en tolkande ansats och i alla 

sammanhang kanske inte direkt kan gagna den sårbara gruppen. Det är viktigt att ha i åtanke, 

min mening. Gällande samtyckeskravet, ska detta tillstånd inhämtas från deltagarna/eleverna. 

I Forskningsetiska principer (2002, s.9) står ”I vissa fall bör samtycke inhämtas från 

föräldrar/vårdandshavare om deltagarna är under 15 år och undersökningen är av etiskt 

känslig karaktär”. 

I min undersökning var eleverna över 15 år. Elevernas ålder var 18, 19 och 20 år. Min 

undersökning, som definitivt var av känslig karaktär, då frågor om elevers trivsel, tillhörighet 

till klass och grupp, och undervisningens betydelse för elevernas välbefinnande ställdes. Eller 

som Roberts (2008) uttrycker om etiska ställningstaganden och skydd för barn:”children and 

young people in the streets, children facing poverty, disadvantaged through racism or 

disability”(s. 261). Dessa barn och unga ska vi ta extra stor hänsyn till i våra undersökningar. 

Hon uttrycker ändå fast det är ett dilemma i just detta att de redan är utsatta barn och kanske 

riskerar än mer att utsättas genom forskning att vi behöver: ”putting forward the views of the 

most vulnerable children” (Roberts, 2008, s. 260). Konfidentialitetskravet gör att alla elever 

avidentifieras i min undersökning, de ska inte gå att känna igen och har fått andra namn.. 

Tystnadsplikt gäller beträffande etiskt känsliga uppgifter om enskilda identifierbara personer. 

Uppgifter ska dessutom förvaras så ingen utomstående ska kunna få tag på dem. 

Nyttjandekravet gäller att det insamlade materialet inte får användas till annat, kommersiellt 

eller icke-vetenskapliga syften, jag får med andra ord inte använda materialet till annat än 

avsett.  
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Resultatredovisning 

I resultatredovisningen knyter jag an till min studies frågeställningar. Huvudrubrikerna hämtar 

jag från frågeställningarna och utifrån intervjuer och observationer framträder teman. Dessa 

är: Gruppens betydelse. Påverka undervisning, innehåll och redovisningsformer.  

Demokratiprocesser. Elevers olikheter ses som en tillgång. Relation mellan 

självbestämmande och livet efter skolan. Jag har under dessa teman valt att använda elevcitat 

från intervjuerna för att tydliggöra vad dessa teman står för och visa på resultatens 

tillförlitlighet genom att redogöra underlaget. 

Gruppens betydelse  
Eleverna beskriver att de har klasskamrater att arbeta med på lektioner, att man har kompisar 

att vara med på raster och att man känner sig trygg i gruppen/klassen. Eleverna beskriver 

trygghet i gruppen genom att man inte känner sig rädd för något i skolan. Några elever menar 

att man kanske hellre arbetar med sina bästa kompisar om man skulle få välja, men att man 

kan arbeta med alla. Eleverna menar: 

  
Ibland väljer jag mina kompisar för att de är så bra på att hjälpa till… Vi hjälper varandra, jag trivs 

jättebra i min klass, det är ingen som är utanför och alla får vara med och så. (Anna) 

Jag arbetar mest och helst med de eleverna, de som jag hänger mest med på rasterna och så.(Pontus) 

Typ Klas, han var min vän sedan lågstadiet, å Peter, han och vi blev vänner utav en anledning. När jag 

typ började här då var jag lite orolig, först tyckte jag att där jag var, där trivdes jag inte så bra, men 

senare så går det bra.(Robin) 

På raster å så är jag är jag med stora klassen, det har jag varit sedan ettan. Jag trivs bäst i stora klassen, 

jag har mest kontakt med dem…(Marie) 

Arbeta i grupp, om jag är trött då vill jag hellre arbeta ensam, ,är jag pigg arbetar jag gärna med andra 

i klassen. (Pontus) 

Bra är även när man kan arbeta med sina bästa kompisar…(Emily) 

Jag är inte rädd för något och att jag känner mig jättetrygg. (Anna) 

Eleven beskriver trygghet och funderar över att när man är motsatsen: 

Jo, då känner man det här känns inget bra eller att man inte vågar göra någonting.(Anna) 

Jag är inte otrygg eller rädd för någonting i klassen, inte heller på skolan.  (Linus) 

Eleven beskriver för mig att hon inte ens funderat på trygghet i klassen: 

 
Det enda jag kan tänka på om det finns något på lektionen så att man blir stressad eller så över 

någonting. Det kan bli tokigt när man blir stressad och kanske fel… Jag känner mig helt enkelt trygg 

annars…(Marie) 
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Om jag inte mår så bra och jag pratar med läraren om att jag inte orkar vara kvar å vill åka hem då 

kommer den läraren att vilja att jag stannar kvar. Men läraren gör det för att han vill att jag ska tänka 

att jag ska vara stark och försöka göra mitt bästa å plugga så… Dom vill mitt bästa typ.(Marie) 

En annan elev menar att ofta bestämmer läraren i vilka olika grupper man ska arbeta i och 

med. Eleven beskriver för mig: 

 
Det är bra att arbeta med olika klasskamrater och att man kan arbeta med de andra även om man 

kanske inte tycker jättemycket om alla, så ska man arbeta med alla tycker jag… Det är därför läraren 

bestämmer… jag tror att läraren gör så för att det ska bli rättvist. Att alla ska arbeta med alla, att inte 

de duktiga kanske bara ska arbeta med varandra. (Emily) 

Påverka undervisning, innehåll och redovisningsformer  
Eleverna beskriver genomgående att man kan gå till läraren först och främst för att kunna på-

verka olika sätt att redovisa kunskaper på. En elev beskriver: 

 
Jag tycker om att prata och pratar mycket, men jag tycker att det är lätt att påverka undervisningen. 

Hellre har jag muntligt istället för att skriva.. Det går bättre när jag pratar…(Pontus) 

Eleverna uttrycker medvetenhet om sina starka och svaga sidor i ämnen, en elev beskriver 

svårigheter att skriva för hand men är stark muntligt och att man kan påverka genom att få 

redovisa enligt egna förutsättningar. 

Eleverna beskriver hur man kan påverka lektioner: 

 Jag är verkligen duktig på engelska och älskar idrott, gillar att vara ute och springa och så. Mentorn är 

även idrottslärare, vi gör olika saker, fotboll, innebandy och basket, allt möjligt kan jag säga till 

läraren. . Man får även vara med och bestämma vad man ska göra på lektionerna. (Pontus) 

Att man får prata med allihopa, ingen är sur och grinig, en bra lektion är när lärare berättar först, och 

förklarar hur hela lektionen leder till… jag tycker om att skriva och att prata och redovisa på båda 

sätten i klassrummet. (Marie) 

veta vad man ska göra, bra instruktioner å så… (Anna) 

… öhh, jag menar att alla lär ut bra… att alla går igenom så att alla förstår, eleven tror att de flesta vill 

det…(Emily) 

En elev uttrycker att det är viktigt att det är lugn och ro i klassrummet och att det ska vara tyst 

så man kan koncentrera sig.  Läraren ska se till att det är lugnt i klassen, vilket det inte alltid 

är enligt eleven, och tillägger om detta gör eleven med: 

 De flesta i klassen vill helst ha det så också. Om man t.ex. ska arbeta i grupp och någon ska göra 

något den kanske inte känner för just idag, då kan man prata med läraren och så kan man få arbeta 

själv å så kan den andre man skulle arbeta med kanske få arbeta med någon annan grupp i 

stället…(Anna) 

Samma elev beskriver vidare om lärarens roll i klassrummet och lärares höga förväntningar: 

Lärarna har planerat det och ibland är det två i en grupp eller så är det fyra stycken. Att ibland är jag 

med såna elever som inte vill göra någonting och då får jag göra mycket. Ibland är jag i någon grupp 

som vill arbeta mycket och då är det bättre. Det är bra att arbeta ensam också, det gör man också en 

del. Om man arbetar i grupp får man inte alltid som man vill. Men om man arbetar ensam kan det vara 
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svårt om det är något man inte förstår, då är det lättare om man är i en grupp, då finns det kanske 

någon som kan det man inte kan också kan man hjälpas åt istället, till exempel om det är svåra tal i 

matematik. (Anna) 

Eleven (Anna) har själv en teori om att läraren placerar henne i vissa grupper för att hon är 

duktig och att läraren vill att hon ska hjälpa till i de grupper som har det svårt på olika sätt.  

En annan elev påverkar undervisningen direkt under en lektion som observeras, läraren 

diskuterar ett studiebesök som ska göras i ämnet under våren. Läraren lämnar några förslag på 

ställen där man kan göra studiebesök på men som eleverna inte känner till. En elev föreslår ett 

annat ställe och läraren antar direkt förslaget: ”Vilket bra förslag”(citat lärare) 

En annan elev beskriver en förslagslåda som klassen har där man kan lägga förslag på som 

eleven uttrycker det: 

Det finns en idé låda där man kan lägga massor med idéer i som förslag, om att det här vill jag mycket 

hellre göra idag…(Anna) 

Eleven berättar att i den här lådan kan man även komma med förslag på vad man ska göra på 

friluftsdagar och temadagar och när jag utvecklar frågan med om och hur för dessa 

elevinitiativ blir verklighet, beskriver eleven: 

             Ganska så ofta… (Anna) 

En elev svarar lite försiktigt: 

Om jag redovisar muntligt eller skriftligt, det spelar nog ingen roll… Jag gör vad de säger till 

mig…(Robin) 

 

Demokratiska processer 
Vad gäller klassråd, skolråd och möjlighet att påverka där beskriver eleverna en ganska tydlig 

bild av hur det går till.  En elev beskriver en tydlig demokratisk process. I den ena klassen har 

man klassråd som i sin tur är med i skolråd. Det är två representanter från klassen som är med, 

eleven har själv varit med på skolråd. Viktiga saker man kunnat påverka beskriver eleven som 

ett nät bakom fotbollsplanen på skolan som man länge försökt få till genom skolrådet. Detta 

nät, som nu hindrar fotbollar från skolans fotbollsplan, från att landa på bilar på en 

närliggande bilparkering, gör att eleverna nu tycker att det är mycket bättre. Eleven berättar: 

 
det tog lång tid att få nätet, det är skolans och kommunens pengar tror jag… men nu har det kommit. 

(Emily)  

En annan elev beskriver: 

Ja, att vi sitter och pratar om sådant vi kan förbättra i skolan. Typ vad vi vill ha mer, rast eller om hur 

man delar upp till exempel när vi spelar fotboll eller så på raster. I klassrådet är det alltid två stycken 

som går på skolråd, där har eleven varit representant, det kändes bra, ja när vi gick dit. Vi brukar ha 

klassråd då innan och så brukar vi skriva ner vad vi vill och så inför det. Då brukar vi ha idéer och 

förslag och så brukar lärarna skriva ner det som vi tycker är bra idéer som vi vill ha med. (Anna) 
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Jämt på måndagar tar vi upp det som behövs och det som vi behöver blir bättre på. Inte kasta för 

mycket mat, inte kasta skräp eller kasta snus och sådana grejor. Ordningsregler lite grann. Mer som ett 

klassråd typ. (Pontus) 

En annan elev beskriver tvekan kring klassråd och ordningsregeler: 

 Vi har inget klassråd…(Linus) 

Vi brukar inte direkt prata om några ändringar å så om ordningsregler å så på klassråd och så vidare. 

Ibland så gör vi det…(Robin) 

Elevers olikheter ses som en tillgång  
Eleverna beskriver olikheter på flera olika sätt. På frågan om det är bra att vara olika varandra 

i klassen/gruppen beskriver en elev: 

 

Man får vara den man är i klassen. Det är bra att vara olika, inte lika, inte samma.( Linus)  

Några elever beskriver olikheterna mer på grupp-och klassnivå, hur man fungerar tillsammans 

med olikheterna och beskriver: 

I klassen är vi väldigt olika att vissa är så här, är väldigt på och så och är lite skriker rätt ut, en del är 

mer att de vill arbeta och skriva, och en del vill inte prata så mycket för de känner sig stressade.  Det 

är bra att vara olika, att det är bra att man inte är samma. (Anna) 

Tycker jag inte om alla men vi jobbar ju tillsammans alla ändå.(Marie) 

En annan elev går lite längre och menar att: 

Vi är typ som syskon, jag och Susanne, hon är mer knäpp precis som jag. Annars blir det tråkigt om 

man inte är lite knäpp. (Pontus) 

På samma tema, att vara lite annorlunda och ”knäpp” och ”klantig” som eleverna uttrycker det 

beskriver en elev: 

 
 Men det är bra att man är olika, vore vi lika så blev det urtråkigt, det är kul att vara med olika 

personer, en del vill kanske inte göra något, men jag är en sådan person som alltid vill ha någonting att 

göra, det är kul att vara lite annorlunda, det är inte kul att vara lika! (Marie) 

Samma elev fortsätter på samma tema: 

 I den lilla klassen så är vi väldigt olika. Man kanske känner lite mer med fordon typ, där går F och 

han är lite mer som mig, lite klantig typ så. I den stora klassen där är det typ 20 elever och både tjejer 

och killar, mest tjejer, fem killar, personlighet är man olika, men gäller tjejer då är det nästan lika, man 

pratar smink och hår och så, fest å grejer, killar är mest gym å grejer. (Marie) 

En elev beskriver olikheter och hur man kan ha nytta av varandras olika personliga 

förutsättningar när man arbetar tillsammans och hur de bidrar till gruppen: 

Man är olika i klassen och att det är en del kompisar man hellre är med och dem är man kanske mer 

lika och tycker mer likadant som. Men i klassrummet kan det vara bra att vara olika när man gör till 

exempel grupparbeten, då andra kanske som inte är så blyga kan vara den som berättar mer och 

kanske någon som är duktig på att skriva, skriver mer å så. I grupparbeten är det bra att arbeta men 
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ibland kan det vara jobbigt om det är någon i gruppen som inte vill arbeta så mycket som de andra. 

(Anna) 

Att bli lyssnad på av andra klasskamrater och att själv lyssna på andra, framkom relativt lika 

beskrivningar av detta. Eleverna beskrev: 

  Jag tror att de andra eleverna lyssnar på mig när jag pratar. Jag lyssnar på andra och känner att även 

läraren lyssnar på mig.(Linus) 

Rätt så ofta om de blir intresserade bara! Jag lyssnar på andra beroende på vad det är. Är det 

matematik då orkar jag inte alltid lyssna på läraren, det är det värsta jag vet… Siffror och sådana saker 

det är inte riktigt min grej. Som sagt måste man så måste man med matten…(Pontus) 

menar du… ja det gör de väl… ibland lyssnar jag och ibland ignorerar jag dem. Jag menar att kanske 

andra lyssnar på mig eller att det kanske inte spelar så stor roll om andra lyssnar…(Robin) 

Ja ibland om det är intressant, inte så mycket om de pratar på om något som inte är så intressant, typ 

usch jag orkar inte… Pratar dom bara om spel då stänger jag typ in… Folk är olika så hur dom 

pratar… Visst det är kul å höra dem ibland, jag kan lyssna men inte alltid… Jag blir lyssnad på när jag 

pratar, men har inte tänkt på om andra lyssnar så mycket… jag tittar inte typ om dom lyssnar. (Marie) 

 Eleven ovan beskriver att det kanske inte är så viktigt med lyssnandet och att hon inte tittar 

efter om klasskamraterna gör det. En annan elev beskriver motsatsen: Eleven lyssnar alltid på 

andra i klassen, viktigt uttrycker eleven 

Att lärarna alltid lyssnar, men ibland pratar en del elever när man pratar, om någon säger något viktigt 

och så pratar någon då kanske man inte fattar någonting om alla pratar..(Anna) 

En annan elev tvekar lite men har en lite annan förklaring, nämligen att det kanske inte är tyst 

nog: 

 Kanske ja, om man blir lyssnad på, men jag upplever att man lyssnar i skolan, kanske lärare mer än 

en del elever. Men ibland är det lite stökigt och då är det inte alltid alla lyssnar. Jag tycker själv att jag 

lyssnar på andra när de pratar och att man ska göra det i skolan. (Emily) 

Självbestämmandets långsiktigt positiva effekter för 
elever  

Eleverna berättar om saker som påverkar framtiden som ” idéer och förslag” och ”man t.ex. 

ska arbeta i grupp och någon ska göra något den kanske inte känner för just idag, då kan man 

prata med läraren och så kan man få arbeta själv å så kan den andre man skulle arbeta med 

kanske få arbeta med någon annan grupp i stället” och ”gjort att det tagit lång tid att få dit 

nätet, men nu sitter det på plats” och en annan elev tänker om hur skola/läraren tänker för 

framtiden: eleven har själv en teori om att läraren placerar henne i vissa grupper för att hon är 

duktig och att hon vill att hon ska hjälpa till i de grupper som har det svårt på olika sätt. 

Eleverna beskriver hur läraren är den som bestämmer grupperna när man gör grupparbeten. 

Eleven utrycker att hon tror att läraren gör så för att det ska bli rättvist. Att alla ska arbeta med 

alla, att inte de duktiga kanske bara ska arbeta med varandra. Här framkommer elevens tankar 

om allas skolframgång i ett lite större perspektiv. Eleven har en form av självdisciplin och 

förmåga till självpåverkan utöver sig själv och sin egen framgång i skolan. Man ser till 

gruppen och att det som är bra för mig är bra för alla andra. 
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Observationer 

I de observationer som gjordes vid två tillfällen, vid andra tillfällen än intervjuerna, följde jag 

klasserna under en heldag. De båda klasserna finns i observationsmallen redovisade 

tillsammans, då det där inte syntes någon direkt skillnad klasserna emellan. En tydlig strategi 

som jag observerade från lärarnas sida var höga förväntningar på eleverna, på flera lektioner 

kändes tydligt att läraren utmanade eleverna kring ibland svåra ämnen och uppmuntrade 

eleverna till att tänka kring dessa. I den utmaningen fanns även anpassade frågor och ibland 

extra tid att fundera för eleven, detta med utgångsläge i elevens förutsättningar.  I några 

klassrum fanns ett mycket tydligt ledarskap, även här med höga förväntningar. Läraren i ett 

klassrum beskrev för mig, i rummet tillsammans med eleverna, att ”vi ska på studiebesök, vi 

har byggt, vi har sett film, vi ska bygga mer”… Här fanns även en mycket tydlig struktur för 

lektionen, vilket fanns i flera klassrum. Man använde sig på en av skolorna av lär- plattformen 

”Classroom” där lektioner och lektionsplanering för elever finns upplagt. Eleverna hängde 

med i sina datorer samtidigt som de lyssnade på läraren. Läraren hänvisade även under tiden 

till, ”det ser ni där” och ”det har ni där”.  

 

Det som hände mellan lektioner på raster och lunchraster blev också observerat till viss del. 

Eleverna gick då ibland till andra elevgrupper, en del gick tillsammans till skolans café och 

någon satt kvar utanför klassrummet och väntade på nästa lektion. Ibland på lektionerna 

hördes lite kommentarer om varandra, lite personliga sådana ibland, t.ex., ”klantigt gjort” eller 

”skynda på”, ”vi ska snart gå”, ”kom igen”, men mestadels en god stämning mellan 

klasskamraterna vid de tillfällen jag deltog. Observationer och intervjuer går i varandra och 

bekräftar varandra och kompletterar varandra i hög grad. Till detta gjorde observationerna att 

man såg eleverna tillsammans i mer eller mindre samspel i och utanför klassrummet.  

Resultatsammanfattning  
Här presenteras en kort sammanfattning av resultaten utifrån mina frågeställningar.  

 Hur beskriver några elever på gymnasiesärskolans nationella program delaktighet och 

inflytande?  

 Hur beskriver eleverna att de kan påverka i sin skolgång? 

 Mina teman är: Gruppens betydelse. Påverka undervisning, innehåll och redovisningsformer.  

Demokratiska processer. Elevers olikheter ses som en tillgång. Självbestämmandets 

långsiktigt positiva effekter för elever. 

Temat gruppens betydelse beskriver den delaktighet som eleverna har i skolan. Vad gäller 

delaktighet och gruppens betydelse beskriver eleverna att de känner sig trygga i gruppen, 

ingen känner sig rädd eller utanför. Eleverna beskriver att man har någon att vara med på 

raster och att arbeta med på lektioner. Man säger även att man kanske hellre arbetar med sina 

bästa kompisar, men att man kan arbeta med alla när det behövs och då ofta är det på lärarens 

initiativ vid grupparbete och liknande.  

 Temat påverka undervisning, innehåll och redovisningsformer beskriver eleverna med att det 

är lätt att påverka hur man vill redovisa olika kunskaper. Detta tema visar på elevers 
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inflytande och självbestämmande i skolan på olika sätt.  Man kan be läraren om muntligt 

istället för skriftligt och tvärtom när det behövs. Det finns även påverkan på lektionernas 

innehåll, en elev beskriver en förslagslåda som rör t.ex. friluftsdagars innehåll och en elev på 

verkar också under pågående lektion var klassen ska göra studiebesök. Under det här temat 

uppkommer också lärarens viktiga roll som eleverna beskriver det. Ordning och reda är 

viktigt för eleverna, att det är tyst och att det finns arbetsro. Eleverna nämner också att det ska 

vara bra och tydliga instruktioner för eleverna så det vet vad de ska göra.  

Temat demokratiska processer visar på elevers inflytande på ett mer övergripande sätt då man 

här inte påverkar bara sin egen skolgång utan genom demokratiska processer som klassråd 

och skolråd även på verkar i ett större samanhang. 

Temat elevernas upplevelser av olikhet ses som en tillgång svarar mot delaktighet på ett plan 

där eleverna fostras till demokratiska medborgare tillsammans. Man har genomgående 

positiva bilder man har av varandras olikheter, man får vara den man är, det är bra att man är 

olika och att man i några fall även ser att elevernas olikheter bidrar till gruppens framgång 

men även sin egen skolframgång. Även om man kan tycka lite olika om varandra ser man 

ändå att det oftast gagnar det stora sammanhanget. 
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Diskussion  

Här diskuteras mina resultat kopplade till studiens frågeställningar och relateras till tidigare 

forskning samt till teoretiska utgångspunkter. Avsikten med studien var att utforska elevers 

delaktighet och inflytande på gymnasiesärskolans nationella program och där till hur man kan 

påverka i sin skolgång. Kunskaperna kring detta är av stor relevant för yrkesutgången som 

speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning. Mina frågeställningar var: 

 Hur beskriver några elever på gymnasiesärskolans nationella program delaktighet och 

inflytande? 

 Vad beskriver eleverna att de kan påverka i sin skolgång? 

Gruppens betydelse för elevers delaktighet 
Eleverna i min undersökning beskriver att de har kompisar att vara med på lektioner och 

raster, att man känner sig trygg i gruppen, ingen elev beskriver att de är rädda för något i 

klassen eller på skolan. Man framhåller vikten av att kunna arbeta med alla i klassen även om 

man uttrycker att om man får välja så arbetar man helst med kompisar. Denna förmåga att 

relatera väl till andra människor är något som MacArthur (2013) fann är en kritisk punkt i alla 

barn och ungas liv i deras utveckling, lärande och hela livskvalitet. Att arbeta med alla och 

varför beskriver en elev vikten av lärarens roll, som en del av gruppen, och att eleven ser 

meningen med varför lärare placerar elever tillsammans med olika syften. Eleven menar att 

det är för att det ska vara rättvist för alla men även att det gagnar gruppen och individen. En 

elev i min undersökning beskriver tillhörighet både i den lilla gruppen och den stora klassen 

och även om en elev beskrev visst utanförskap så beskrev ändå eleverna på olika sätt trygghet.  

MacArthur (2013) fann i sin forskning att eleverna ofta beskriver olika former av mobbning 

och utanförskap för elever med funktionsnedsättningar och att detta är dubbelt så vanligt 

bland dessa elever än för elever utan funktionsnedsättning. Forskningen visade också på att 

det förekom att lärare utsatte elever för olika former av kränkningar såsom förnedring, läraren 

skrek åt eleven, och att läraren uppmuntrade andra elever att mobba deras funktionshindrade 

klasskamrater. I min undersökning fann jag inga sådana tendenser från varken lärare eller 

elever som de uttryckte. Snarare beskrev eleverna lärarna som några som vill eleverna väl, 

som var rättvis i klassrummet och som såg till att eleverna förstod undervisningsinnehåll och 

även på att vara de som ser till att ordning och reda förekommer i klassen.  Eleverna i min 

undersökning beskriver vänskapen med klasskompisar som viktig, och eleven som har haft 

tillhörighet även i annan klass beskriver att den fortfarande helst umgås med de 

klasskamraterna om man får möjlighet att välja men att det även går bra med den ”lilla 

klassen”. Molin (2004) fann i sin studie att en viss grupp ungdomar, ”tuffingarna” valde bort 

en sorts delaktighet, en särskolerelaterad aktivitet, för att välja en gemenskap utanför skolan 

istället. Detta beskriver Molin som att den enes delaktighet kan vara den andres utanförskap. 

Här kan de tolkas som att vännerna och livet utanför skolan är viktigare för eleven än livet i 

skolan. Eleverna i min undersökning beskriver vänskapen med klasskompisar som viktig. 

 

 Vad gäller att inte vara rädd för något eller någon, eller att inte känna sig trygg beskriver 

eleverna i min undersökning överlag att man känner sig trygg eller till och med att man inte 
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ens tänkt på att vara rädd! Om detta skriver BO (2016)  om respekt, att smärtsamt nog har 

nästan alla barn som man mött och lyssnat till under 2015, beskrivit kränkningar, inte sällan 

grova sådana, detta enligt BO. Barn beskriver våld och kränkningar från elever, lärare och 

behandlingspersonal. Även Davis och Watson (2001)  fann i sin forskning att det förekom 

kräkningar som till exempel hur lärare pratar om elever och hur elever stämplas som 

avvikande och att elever med funktionsnedsättning är annorlunda och inte som andra barn. 

BO (2016) menar även att barnen önskar att lärare hade mer kunskap om 

funktionsnedsättningar. BO framhåller att elevers sociala behov innehåller, bland andra, rätten 

att känna trygghet och att ha goda relationer med sina klasskamrater och lärare. Eleverna i 

min undersökning beskriver lärare med att det är lätt att ta kontakt med dem och att påverka 

och överlag kunna kommunicera om både stort och smått.  En elev beskriver en lärares 

omtanke när man kanske inte mår så bra någon dag i skolan, som att man känner omtanke 

från läraren. De Vroey et al. (2016) skriver om positiva lärar-och elevrelationer, att det är en 

viktig faktor generellt, men ytterligare viktigt för elever i behov av extra stöd att dessa 

positiva relationer finns. För det specialpedagogiska fältet i allmänhet finns här tydliga 

indikationer på ett område att arbeta med. Dels att informera och utbilda skolans alla lärare 

om de olika funktionsnedsättningar som förekommer i skolan. Både BO (2016) och Davis och 

Watson (2011) påvisar att detta behov finns. På min grundlärarutbildning fanns endast en liten 

del som handlade om olika funktionsnedsättningar i skolan. Eftersom elever möter många 

olika lärare behöver alla lärare ha goda kunskaper om funktionsnedsättning, inte bara den 

intellektuella funktionsnedsättningen, även om den för mig i min speciallärarprofession är 

prioriterad, utan även de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna, då det inte är ovanligt 

att dessa förekommer i kombinationer med varandra.  

 

Eleverna i min undersökning såg mening med både att arbeta själv, kanske när man var trött 

eller så, men också mening att arbeta med andra då man kunde hjälpas åt på olika sätt. En elev 

beskrev fördelen med att kunna få hjälp av klasskamrater med svåra tal i matematik. Just 

arbete i grupper där det gemensamma resultatet är beroende av alla gruppmedlemmars bidrag 

framgick i mitt resultat. Nilholm och Alm (2010) fann i sin studie att elever kände sig som en 

del av klassen och att de nästan alltid hade någon att vara med på raster och att de kände sig 

trygga. De fann att elever ibland arbetade själva men att de flesta elever föredrog att arbeta 

med andra.  Eleverna i min undersökning, beskriver att det är viktigt att arbeta tillsammans 

och ser lärarens syfte med detta, en viktig rättviseaspekt som gagnar gruppen. I ett sådant 

sammanhang kan den elevs uttryck, som i min undersökning menar är rättvisa, när alla arbetar 

tillsammans, förstås som ett klassrum som fostrar till rättvisa i ett samhällsperspektiv. Persson 

(2013) hänvisar till Salamancadeklarationen och menar att en inkluderande skola har ett 

pedagogiskt berättigande genom att utbilda alla barn tillsammans och att detta gagnar alla 

barn och ungdomar genom att lärares pedagogiska strategier ökar. Det sociala berättigandet 

genom att man då förändrar attityder till varandra i klassen och att eleverna då som i min 

undersökning ser och förstår rättviseaspekten av att arbeta med och för varandra, tillsammans. 

Även De Vroey et al. (2016) menar att inkludering som en form av social rättvisa är viktig att 

uppnå. Här återkommer min elevs förståelse av rättvisa i klassrummet, som gagnar alla elever 

i längden. 
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Enligt eleverna i min undersökning använder sig lärarna av så kallat ”peer-support” det vill 

säga grupperar klasser och uppmuntrar högpresterande klasskamrater till att arbeta med elever 

som behöver stöd och assistans, med syfte att arbeta tillsammans. Återkommer här gör även 

de tydliggörande undervisningsstrategier och tekniker som min undersöknings elever 

påpekade med att lärare ska lära ut bra, så att alla förstår vad de ska göra. En elev i min 

undersökning beskriver hur läraren ibland placerar henne med elever som kanske har det svårt 

och att eleven själv då uppfattar att tanken är att hon ska hjälpa andra elever, det kamratstöd 

som en del lärare ordnar för sina klasser så att de kan tillmötesgå och stödja, det som några av 

eleverna i min undersökning upplever när man uttrycker att man ser olika grupp-

sammansättningar som läraren anordnat med syfte att bidra till varandras utveckling. Detta 

kamratstöd nämner De Vroey et al. (2016) som en viktig faktor tillsammans med 

självbestämmande, och samverkan elever emellan för elevers delaktighet och framgång i 

skolan.  

Elevinflytande genom att påverka undervisning, innehåll 
och redovisningsformer 

Eleverna beskriver att de kan påverka undervisning och dess upplägg, man kan vid behov få 

ändra olika sätt att redovisa och man kan direkt på plats påverka som en elev gjorde vid ob-

servation och påverkade ett studiebesök från en plats som läraren tänkt från början till ett 

ställe som eleven föreslog. McArthur (2013) framhåller lyhörda undervisningspraxiser och det 

är vad som framkommer i min undersökning, undervisningssituationer som anpassas till de 

olika elevernas förutsättningar och enskilda önskemål. Eleverna har även direkt på plats goda 

möjligheter att på verka i den aktuella situationen. Man kan även påverka olika temadagars 

och friluftsdagars innehåll i förslagslådor. I min undersökning beskriver några elever hur de 

uppfattar sig som kompetenta elever och vet om att de kan hjälpa andra elever i grupparbeten. 

Det som framstår som viktigt i min undersökning är också de förväntningar som syns just som 

att lärare har på elevernas förmåga att prestera. Mac Arthurs forskning (2013) framhåller höga 

förväntningar för alla elever, det gör även Persson och Persson (2012). Sagen och Ytterhus 

(2014) fann i sin forskning låga förväntningar på eleverna och påpekar att lärares brist på 

höga förväntningar är det som påverkar elevens utvecklingsprocess i negativ riktning. Min 

undersökning visade inte detta resultat utan mer att eleverna kände att lärarna trodde på ele-

vernas förmåga på flera olika sätt. Davis och Watson (2001) fann även de i sin forskning låga 

förväntningar på eleverna i form av vuxnas förutfattade meningar hos lärare om att eleverna 

inte skulle kunna lära sig och bristande strukturer kring hur undervisning och upplägg för 

detta brast. Davis och Watson (2001)  framhåller vidare i sin forskning att utbildare ska alla ha 

höga förväntningar för alla elever och att detta påverkar alla elevers självbestämmande och 

understryka elevers styrkor och unika kunskaper som finns hos alla elever. Genom att fram-

hålla dessa menar författarna att eleverna får veta vad de kan göra istället för att få veta vad 

man inte kan lyckas med. Eleverna i min undersökning beskriver hur de ser sammanhangen 

kring skolans sätt att arbeta och hur man tillsammans kan nå dessa mål genom och tillsam-

mans med läraren. Kleinert et al (2010) visar i sin forskning på vikten av att elever får stöd i 

att göra val, sätta upp mål, göra planer för detta och att se till att detta genomförs med hjälp av 

läraren och andra kompetenta inom skolan. 
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Eleverna i min undersökning beskriver undervisning och hur man kan påverka där att det är 

viktigt att få bra instruktioner och att man förstår vad lektionen ska leda till. Att man kan få 

hjälp om det är svårt eller hjälp av andra elever och att man kan påverka lärare och andra ele-

ver genom detta på ett positivt sätt.  Persson och Persson (2012) framhåller i sitt arbete från 

Essunga, vikten av att ha en i klassrummet tydlig struktur som eleverna känner igen sig i. Bra 

lektioner beskriver eleverna, i deras undersökning att de vill veta vad som händer under lekt-

ionen, vad de ska arbeta med i början av lektionen och hur det ska gå till. Persson och Persson 

(2012) menar vidare att det här inte för en erfaren pedagog är särskilt omvälvande, men verk-

ligheten kan se annorlunda ut eftersom elever i undersökningar så tydligt efterfrågar just detta. 

Man menar vidare att om en elev själv får uttrycka sina önskemål om saker som rör skolvar-

dagen och läraren försöker tillmötesgår detta ”saknar eleven motiv att inte arbeta” (s. 120) 

Eleverna i min undersökning beskrev att de kunde påverka och hade motiv att arbeta, enligt 

dem själva. Man kan vara med och påverka och märker att man blir lyssnad till och på, vilket 

är en demokratisk princip. Även Skolverket (2016) understryker vikten av elever känner sig 

delaktiga i och kan påverka och att vara aktiva i och kring undervisning och dess upplägg. De 

demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, ska omfatta alla ele-

ver enligt Skolverket och genomgående i min undersökning beskriver eleverna att man kan 

påverka dessa faktorer på flera olika sätt i sin skolvardag.  Med andra ord fostras till de de-

mokratiska medborgare som är skolans uppdrag enligt Skollagen. (2010:800, 1 Kap. § 4) 

 

De sex eleverna i min undersökning som går på gymnasiesärskolan, upplever att de kan på-

verka både redovisningssätt och lektionsinnehåll och även prata med lärarna om saker som rör 

eleven även socialt. Jag tänker på eleven som beskriver idrottlektioner och vad den föredrar 

att göra på dessa. Jag tänker även på eleven som kanske inte mådde så bra end dag i skolan, 

men som läraren ändå på ett positivt sätt försökte få att stanna kvar i skolan. Skolverket 

(2015) skriver att alltför många elever upplever att de har lite att säga till om i skolan och fyra 

av tio elever i grundskolan anser att de inte har inflytande över undervisningens innehåll och 

redovisningsformer.  Erickson et al. (2015) fann i sin forskning att de flesta eleverna kände att 

de kunde påverka och att de kände sig ”empowered ”(s.48) och att de kände sig självständiga 

och på så vis en del av sammanhanget i skolan. Eleverna i min undersökning beskriver att 

man kan påverka både i stort och smått och på så vis har man den känsla av sammanhang som 

man behöver få att skolan ska upplevas som meningsfull. För det specialpedagogiska fältet i 

allmänhet finns här flera viktiga delar att arbeta med. Som Persson och Persson (2012) påvisar 

borde det inte vara någon sensation att elever behöver god undervisningspraxis men eftersom 

det efterfrågas i av elever i forskning så behöver det betonas inom både lärarutbildning och att 

specialpedagogiken får en mer framträdande roll i skolan. Detta sker ju i nutid med de lyft i 

specialpedagogik som Skolverket bedriver. God undervisning behöver alla elever, och bäst 

undervisning naturligtvis elever i behov av extra stöd, som elever med olika funktionsnedsätt-

ningar. För mig som speciallärare med inriktning utvecklingsstörning är god undervisnings-

praxis med en tydliggörande pedagogik A och O. Eleverna i min undersökning beskriver lära-

rens roll på flera sätt. Läraren är så förknippad med undervisning att de kopplas tätt samman i 

elevbeskrivningarna av viktiga saker att påverka för eleverna i skolan. En viktig roll beskriver 

eleverna att lärarna ska hålla ordning i klassen och se till att det är tyst och att få ha arbetsro. 

BO (2016) beskriver elevröster som säger att det när det är stökigt i klassummen får elever 

svårt att koncentrera sig och då särskilt de elever med olika funktionsnedsättningar som behö-
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ver kanske ett lugnare tempo eller är ljudkänsliga av olika orsaker. En elev i min undersök-

ning menar att när många pratar kan man missa viktiga saker som sägs, därför är det viktigt 

att det ska vara tyst i klassrummet, även om det inte alltid är det, enligt min elev. Någon elev 

uttrycker att det är stökigt och svårt att få arbetsro vilket medför att inte alla hänger med. BO 

(2016) skriver om detta från sina intervjuer att elever vill ha någon som förklarar, att lärare ser 

att eleven har problem och att de har koll på eleverna och ser när de behöver hjälp. Eleverna 

uppger att de vill att lärarna ser till att de förstår. Granlund och Göransson (2011) använder 

begreppet den proximala utvecklingszonen i betydelsen vad en person kan göra själv eller vad 

en person kan göra tillsammans med någon som har mer kunskap och färdighet. Det är det 

som eleverna i min undersökning efterfrågar, att läraren ser och förstår vad som behöver göras 

för att eleven ska ta sig vidare. Granlund och Göransson (2011) påvisar och hänvisar till olika 

studier att typen av stöd från närmiljön har större påverkan och inflytande på en elevs lärande 

än vad barnets IQ påvisar.  

 Elevers delaktighet och inflytande i demokratiska 
processer  

Här beskriver generellt eleverna en bild av att kunna delta i och påverka sin skolgång på 

individnivå och på så sätt skolan på grupp och även organisationsnivå genom klassråd, och 

några elever beskriver även genom skolråd. Några elever beskriver att man diskuterar frågor 

som mer rör klassen och ordningsregler och liknande, men några elever beskriver 

demokratiska processer genom skolråd där man kom att påverka kommunen till förändringar 

på skolgårdens fotbollsplan som gränsar till en allmän bilparkering. Sagen och Ytterhus 

(2014) fann i sin forskning att det fanns avsevärda skillnader i elevers möjligheter för elever 

att utöva självbestämmande. Forskarna påvisar att självbestämmande för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning, så är det ganska omfattande när det kommer till informella 

eller mindre beslut i det vardagliga livet i skolan. Men att det är mycket begränsat när det 

kommer till mer formella eller stora beslut.  Skolverket (2015) menar att det är de olika 

perspektiven på delaktighet som skolan har som uppdrag. Dels att tillägna sig de faktiska 

kunskaperna om demokratiska processer och hur de fungerar men även att de får göra sin röst 

hörd och se att det fungerar. Eleven som var med och påverkade skolgårdens fotbollsnät, 

gjorde kopplingen till kommunens ekonomi och att det tog lång tid men att ett resultat kom 

fram av skolrådets påverkan till slut. Det här rör som Skolverket (2015)  skriver, elevernas 

kunskaper om demokrati och deras framtida engagemang i samhället. Man skriver vidare att 

eleverna kan känna sig delaktiga och ingå i en gemenskap även om man inte direkt kan 

påverka skolans verksamhet. Detta menar man beror på att eleverna samtidigt förstår att det 

inte alltid går att påverka eller ändra olika beslut och att ibland begränsningar finns för elevers 

inflytande även om elever genom delaktighet och inflytande involveras i undervisningen och 

motivationen och därmed ansvarstagande och lärande förhoppningsvis ökar.  

Eleverna i min undersökning beskriver och deltar både i klassråd och skolråd och kan 

redogöra för vissa frågor man drivit och hur. Fotbollsnätet som kommunen ordnade till 

skolgården efter en längre tids väntan, enlig en elev. Andra elever i min undersökning 

beskriver klassråden som mer av ett forum för ordning och reda, medan en elev beskriver att 

det inte finns något klassråd alls. Szönyi och Tideman (2011) skriver om att upptäcka hinder 

för delaktighet i skolmiljön, dessa kan vara synliga eller osynliga, och beskriver bl.a. miljöer i 

skolan som kan vara socialt röriga för elever och därför inte anpassade för elevens möjlighet 
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till gemenskap och lärande. Kanske kan det vara detta som framstått, att klassråd och skolråd 

varit en alltför socialt rörig miljö för eleven och därför inte uppfattats för vad den kan vara. 

Granlund och Göransson (2011) beskriver också detta med att hur personen, det vill säga 

huruvida eleven och skolmiljöns egenskaper samspelar eller inte. I det här fallet betyder det 

också att det kan vara så att den fysiska och sociala miljön inte anpassats till eleven i min 

undersökning, det vill säga att klassrådet och skolrådet blev alltför abstrakt i sin situation och 

inte anpassad för den specifika eleven/individen, vilket i sig blir en form av 

delaktighetsinskränkning för eleven i min undersökning. 

Elevers olikheter ses som en tillgång- en social rättvisa 
Eleverna upplever och uttrycker att man är olika i sin klass, till och med väldigt olika och 

menar att det är okey att vara det, enligt eleverna. Det är till och med bra att man är olika och 

en del elever ser även fördelen av att vara olika och att olikheterna bidrar till klassen/gruppen 

och sammanhanget. I grupparbeten kan det vara så att en del elever är bra på vissa saker, som 

att skriva och någon på att presentera och då drar man fördel av varandra. Någon elev menar 

att man inte gillar alla men att man ändå måste arbeta med varandra ändå. Davis och Watson 

(2001) fann i sin forskning att eleverna i de olika skolorna själva beskrev varandra som olika.  

De kunde uttrycka att andra elever uppförde sig dåligt eller att andra elever på olika sätt hade 

svårigheter i skolan. Eleverna i forskningen var medvetna även om de vuxnas sätt att uttrycka 

sig om elever och såg även de strukturella ordningar kring elevers olikheter som finns inbyggt 

i skolan. De såg även olika vuxnas olika sätt att utöva det som framstod som orättvisor. 

Eleverna i min undersökning nämner inte varandras eventuella svårigheter på något 

nedvärderande sätt, man noterar att vi är olika och att en del elever kanske behöver mer hjälp 

eller så, är högljudda eller stökiga på något vis men inte på något vis exkluderar eleverna 

varandra utifrån de frågeställningar jag hade. Eleverna mer konstaterar olikheter utan att 

direkt värdera dem till någon elevs nackdel. Persson (2013) hänvisar till 

Salamancadeklarationen och framhåller att undervisning av elever i behov av stöd ska bygga 

på beprövade principer och vad som är bra för elever i behov av stöd är bra undervisning för 

alla elever. Man utgår från att alla de skillnader som finns mellan människor är normala och 

att skolan ska anpassas till eleven och barnets behov i stället för tvärtom. Eleverna i min 

undersökning upplever just detta, och menar att lärarna lyssnar på dem och att man ser att 

man är olika men att lärare finns med och uppmuntrar till samarbete och gemenskap genom 

planering i klassrummet. 

Göransson et al. (2010) skriver att ”celebration of diversities seems to be hard to achieve”(s. 

551) Det ser jag inte när eleverna själva pratar om varandra i intervjuerna. Eleverna i min 

undersökning kan jag mer känna igen i det när forskning hänvisar till Barton (1997) som 

menar att man ska kunna lyssna på annorlunda och obekanta röster, ett bemyndigande åt alla 

deltagare och att lära sig leva med varandra. Det tycker jag en av eleverna i min undersökning 

beskriver så tydligt, genom: "tycker jag inte om alla men vi jobbar ju tillsammans alla ändå”. 

På detta sätt som eleverna i min undersökning beskriver varandras olikheter på ett positivt sätt 

så blir det en form av social rättvisa i klassen. Man kan se varandras olikheter och se och 

förstå att andra elever kan vara i behov av mer stöd i en situation eller specifikt ämne men 

även att det kan vara jag själv, som elev som behöver hjälp och stöd i en annan situation 
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 Göransson et al. (2011) tar i studien upp det faktum att elevers arbete i skolan är av en 

ökande individuell karaktär och att den betonar individualitet på bekostnad av andra värden än 

kamratskap, solidaritet och lika möjligheter. I min undersökning kan jag inte se det motsatta, 

det vill säga att det inte är så men jag kan däremot se att elevers tolerans känns betydligt 

starkare än vad man kanske kan tro, då man ser varandras olikheter som en tillgång i flera 

elevcitat. Flera av eleverna beskriver samarbete och att det är viktigt att arbeta med alla även 

om man kanske skulle valt annorlunda utan lärarens val. 

Självbestämmandets långsiktigt positiva effekter för 
elever 

Eleverna beskriver hur man genom att påverka på olika sätt och förstår att man är med och 

bestämmer. Att man ser att det man gör har betydelse och att ser att det ger resultat som spelar 

roll i längden. En elev i undersökningen uppger att den vet att den är duktig i skolan och att 

det även kommer andra elever till gagn.  Eleven som såg resultatet med fotbollsnätet har 

förstått de demokratiska processerna som pågår i skolan och samhället och som Hulme et al. 

(2011) i sin forskning visar kan dessa elever känna sig som framgångsrika elever, som 

självsäkra individer, vidare att man är en ansvarstagande medborgare och även en effektiv 

bidragsgivare i skolsammanhang. Forskning av Shogren et al. (2015) visar att dessa förmågor 

av självbestämmande karaktär förutsäger positiva utfall efter avslutad skolgång vad gäller att 

få arbete och inkomst, och även tillgång till samhället i övrigt. Även Denney och Daviso 

(2012) har i sin forskning funnit att de elever som hade högre grad av självbestämmande hade 

högre sannolikhet att uppleva positiva framgångar som vuxen och då främst när det gällde att 

få ett arbete med en högre lön per timme än de som upplevt lägre grad av självbestämmande i 

sin skolgång. Shogren et al. (2015) fann att den faktor som starkast påverkade utfallet efter 

skolan var självbestämmande och eleverna i min undersökning visar på flera sätt att man 

väljer, påverkar, genomför, samarbetar, planerar och reflekterar och summerar alla dessa 

faktorer som visar på självbestämmande, delaktighet och elevers sammanhang i skolgången. 

Detta är en grundläggande slutsats för specialpedagogiken som forskarna framhåller, och för 

det specialpedagogiska fältet en viktig komponent att skyndsamt arbeta med att införa. 

Följden blir för mig som speciallärare att inte bara som Shogren et al (2015) beskriver som att 

elever skulle dra nytta av att utbildas i självbestämmande utan att det bör bli en obligatorisk 

del i utbildning, kanske eget ämne, inom detta område som är elevers självbestämmande. 

Även Denney och Daviso (2012) framhåller att elevers självbestämmande bör prioriteras i 

både undervisningspraxis och upprättande av elevers IUP för delaktighet och inflytande. För 

mig som speciallärare bör det med andra ord genomsyra hela utbildningen för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning, men inte att förglömma att det även gagnar alla elever i 

skolan. 

 Vad gäller resultat för eleverna i min undersökning efter avslutad skolgång, kan jag inte svara 

då det inte ingick i min studie men eleverna i min undersökning visar på de positiva förmågor 

av självbestämmande karaktär som forskarna påvisar. I motsats till detta påvisar Shogren et al 

(2015) och Bouck (2011) som i sin forskning fann att elever med mild intellektuell 

funktionsnedsättning hade lägre resultat än sina klasskamrater utan funktionsnedsättning, efter 

avslutad skolgång i form av lägre grad av sysselsättning, eget boende, ekonomiskt oberoende 

med mera. Det faktum att man undervisats i en specialpedagogisk miljö med 
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specialpedagogisk personal ca 50 % av tiden kan ha varit en av faktorerna som gjorde att man 

ändå kunde genomföra sin skolgång. Med 100 % specialpedagogiskt stöd, som den svenska 

gymnasiesärskolan i min undersökning kunde dessa elevers ”postschool outcomes” kanske 

sett annorlunda ut med bättre utfall gällande sysselsättning, eget boende mm. De 50 % av 

tiden som man inte fick specialpedagogiskt stöd kan ha påverkat elevernas skolgång och livet 

efter på ett negativt sätt. 

Metoddiskussion 
Här vill jag diskutera kring mina val och vilka eventuella begränsningar och möjligheter till 

förståelse de kan ha. Som metod är intervjuerna, som blev sex till antalet, sju var det initialt, 

men en elev föll bort, inte generaliserbara. Däremot gav intervjuerna för mig en viktig inblick 

i elevernas upplevelser som annars är svår att få tid och utrymme till. Frågorna som ställdes 

kan jag när jag ser tillbaka vara lite förutfattade, jag ser att svar kan kännas lite väntade, å 

andra sidan kan ibland vissa frågor gett helt andra svar än vad jag tänkte från början också, 

vilket också är en erfarenhet. Dessutom kan jag se att det är ett stort kunskapsfält och med de 

relativt få intervjufrågor och den tid som fanns att tillgå, kanske det var ett väl stort bett att 

försöka ta av fältet, när man ser i backspegeln. Till elevernas bild hade dessutom lärarnas bild 

varit intressant att ta del av. Men hur lärare ser på skolan finns redan mycket forskning kring 

och som jag sett det inte så mycket med rent konkreta upplevelser från eleverna redovisade. 

Slutdiskussion- Teoretisk utgångspunkt 
Delaktighetens förutsättningar 

 Interna – Vilja till delaktighet och Förmåga till delaktighet 

 Externa- Tillgänglighet och Tillfälle till delaktighet 

                             Delaktighetens domäner 

Delaktighetens 

förutsättningar 

 Gemenskap på 

alla nivåer 

 Ett enda skol-

system 

 En gemenskap 

i demokrati 

 Delaktighet för 

eleverna 

 Elevers 
olik-
heter 
ses 
som en 
tillgång 

Interna Vilja till 

delaktighet 

? nej ja ja ja 

 Interna För-

måga till delak-

tighet 

ja nej ja ja ja 

Externa Till-

gänglighet 

? nej ja ja nja 

 Externa Tillfälle 

till delaktighet 

? nej ja ja nja 

Tabell 3. Delaktighetens förutsättningar samt delaktighetens domäner. 
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Matris över olika förutsättningar för delaktighet samt delaktighetens domäner. Molin, M 

(2004)). Gällande delaktighetens domäner har jag valt att använda kriterier från Inkluderande 

undervisning(2013) av Claes Nilholm och Kerstin Göransson, som menar att fem sådana kri-

terier utmärker en inkluderande skola. 

 

Molins teori kring delaktighet visar att en elev kan känna delaktighet och sammanhang utifrån 

en eller flera aspekter. Det som är avgörande är inte funktionsnedsättning i sig utan samverkan 

mellan externa och interna förutsättningar (Molin, 2004). Utgångspunkten är hur eleven fun-

gerar i den aktuella miljön, det som sker i mötet mellan individ och omgivning.  Eleverna i 

min undersökning är inte del av ett gemensamt skolsystem, det är en gymnasieskola och en 

gymnasiesärskola, visserligen under ett och samma fysiska tak men inte nämnvärd gemensam 

skolgång, därav den röda färgen. Eleverna har då varken externt någon tillgänglighet eller 

tillfälle till delaktighet eftersom det inte är ett enda skolsystem. Den röda färgen på interna 

viljan till delaktighet och förmåga till delaktighet kan jag egentligen inte svara på eftersom 

min studie inte sträckte sig så långt. Men den röda färgen beskriver ända att det inte är ett 

enda skolsystem.   Eleverna i min undersökning beskriver demokratiska processer och delak-

tighet, man har genom skol och klassråd fått förbättringar på skolgården och påverkat under-

visning på olika sätt, därav den gröna färgen. Man har som elev både internt och externt vilja 

till delaktighet, förmåga till delaktighet, och att tillgänglighet för detta och tillfälle till denna 

delaktighet finns genom skol och klassråd.  Den gula färgen finns för att det finns möjlighet 

för eleverna att umgås i de skolgemensamma utrymmena som café och matsal, men att det 

ändå inte är mer än kanske en fysisk möjlighet utan förankring som ger mer utanförskap. Ele-

verna äter i den gemensamma matsalen men på olika tider och sällan vid samma bord. Externt 

finns då tillgänglighet och tillfälle till delaktighet för eleverna. Men eftersom man valt att äta 

på olika tider, i det här fallet något före de andra eleverna, så blir tillgängligheten begränsad 

eftersom eleverna då ändå inte äter tillsammans. Tillfället till delaktighet finns med den ge-

mensamma matsalen men tillfället begränsas för eleverna eftersom man äter innan de andra 

eleverna och då inte träffas. Syftet är att eleverna ska få det lugnare men kan då i sitt syfte bli 

en exkluderande tillgänglighet och utan tillfälle till delaktighet. Tillgängligheten och tillfället 

till delaktighet blir då mer en konstruktion med detta gott syfte men med kanske motsatt ef-

fekt, enligt min mening. Molins teorier kring delaktighet ge förståelse inför gruppens bety-

delse för delaktighet. Eleverna beskriver vikten av gruppen och har både vilja och förmåga till 

delaktighet i den grupp de ingår på gymnasiesärskolan. Man har även tillfälle till delaktighet 

då man ingår i en grupp, även om gruppen är liten. Däremot är ju möjligheterna begränsade 

till delaktighet med övriga gymnasieskolans grupp eftersom det i princip bara finns möjlighet 

i skolmatsalen.  

 

Molins teorier kring delaktighet ger mig insikt i att eleverna har vilja och förmåga till delak-

tighet genom att påverka undervisningen och undervisningens upplägg och redovisningsfor-

mer men samtidigt finns ju inte så stora möjligheter att göra så stora omvälvningar då den lilla 

klass man har gör att eleverna kan ha vilja och möjlighet till olika upplägg för lektioner men 

klassens lilla storlek ändå begränsar vissa möjligheter. Den externa och tillgängligheten och 

tillfällen till delaktighet utanför sin egen klass är ju begränsad genom den skilda skolformen. 

Inflytande genom klassråd och skolråd finns både möjlighet och tillfälle till både internt och 
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externt för eleverna förutom för den elev som uppgav att man inte hade skol och klassråd. 

Men då kan det varit så för den enskilde eleven att internt kan det varit vilja till delaktighet 

och förmåga till delaktighet som kan ha saknats. Eller snarare att det för eleven var en alltför 

rörig miljö som gjorde att det i sig blev ett exkluderande tillfälle till delaktighet. De fråge-

tecken som finns påvisar att det inte gick att svara på dem då de sträcker sig utanför min stu-

die. Elevers olikheter som en tillgång, visas det tydligt på att eleverna både har intern vilja 

och internt tillfälle till delaktighet och gemenskap. Men externt blir både tillfället och till-

gängligheten något begränsade eftersom man inte är inkluderade med andra klasser. Viljan 

kan säkerligen finnas men inte möjligheten i denna studie. 

Sammanfattande diskussion 

Syftet med min studie var att utforska elevers delaktighet och inflytande på 

gymnasiesärskolans nationella program därtill hur man kan påverka i sin skolgång. 

Eleverna har beskrivit en klar bild av att man tydligt tolererar och till och med ser fördelar 

med varandras olikheter. Detta när elever ser varandra som tillgångar i grupparbeten, när olika 

personligheter bidrar till gruppens framgång i studier. Man beskriver att någon är duktig på att 

skriva och någon är duktig på att presentera och att detta är bra. Eleverna beskriver också att 

det relativt enkelt går att påverka undervisning och undervisningssätt, dels genom att direkt 

fråga läraren om olika redovisningssätt som man kanske föredrar där och då av olika 

anledningar. Man har även möjlighet att påverka framåt i tiden genom att påverka olika 

studiebesök och friluftsdagar, så det är inte enbart lektionen man har framför sig utan även 

tänkta undervisningssituationer som går att påverka. 

Eleverna beskriver också hur man ser på lärarens roll genom att den ska lära ut på ett bra sätt, 

se till så att alla förstår och deltar i undervisningen. Salamancadeklarationen innebär att en 

inkluderande skola har ett pedagogiskt berättigande enligt Persson (2013) genom att utbilda 

alla barn tillsammans, och detta med pedagogiska strategier som svarar mot individuella 

skillnader som ska utvecklas och på så vis gagnar alla ungdomar. Eleverna på 

gymnasiesärskolan där jag gjort min undersökning undervisas inte tillsammans utan i fysiskt 

olika miljöer. På så vis gör ju att det sociala berättigande som Persson också beskriver på så 

vis kanske faller i min undersökning då eleverna inte undervisas tillsammans. Det ekonomiska 

berättigandet som författaren också nämner blir ju också satt på undantag, vilket enligt 

Persson är kostnadskrävande för samhället. 

Göransson et al., (2011) visar i sin forskning på dilemmat i en skola där individualismen och 

det elevens eget arbete ökat och att detta är på bekostnad av de värden som är kamratskap, 

solidaritet och rättvisa och jämlika möjligheter att lyckas i skolan. Detta visar även Persson 

och Persson (2012) och menar att den kraftiga betoningen av eget arbete i skolan gynnar de 

duktiga eleverna, medan elever i svårigheter att lära missgynnas av det enskilda, egna arbetet. 

Ytterligare tillför Davis och Watson (2001) och menar att individualismen gör att elever med 

funktionsnedsättning i behov av extra stöd i skolan får det i förhållande till vad de lokala 

myndigheterna och skolan har råd med, vilket gör att detta snarare styr än vad eleven är i 

behov av.  Så skolan i sig själv har en inbyggd problematik som behöver ses över innan 

skolan som helhet kan se annorlunda ut men uppdraget är tydligt:” Skolan ska främja alla 

barns och elevers utveckling och lärande och livslång lust att lära. I skolan ska hänsyn tas till 

barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas 
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så långt som möjligt. Strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (Skollag 2010:800, 1 kap, 4§) 

Vidare forskning 
I min undersökning valde jag att fokusera på hur några elever på gymnasiesärskolans 

nationella program beskriver delaktighet och inflytande och till detta hur de kan påverka i sin 

skolgång.  Jag valde att fråga det mer utifrån sin egen klass och grupp och inte så mycket 

relaterat till andra klasser och grupper på skolan. Det som kom fram utifrån mina frågor var 

hur man deltog i klassråd och skolråd och först där kan jag se hur man deltog med andra 

elever. Utifrån hur man ser på delaktighet i ett kanske större perspektiv bör man ställa frågor 

om hur man upplever delaktighet, gemenskap och möjlighet till självbestämmande i ett större 

sammanhang och då behöver man ställa andra och betydligt fler frågor än vad jag gjort i min 

undersökning. Detta kan vara förslag till vidare forskning utifrån min undersökning: 

 

 Hur känner sig elever på gymnasiesärskolan delaktiga i den övriga gymnasieskolan 

och skolverksamheten? 

 

Slutord 
Jag ville i min studie utforska elevers delaktighet och inflytande på gymnasiesärkolans 

nationella program och hur de kan påverka i sin skolgång. I min studie har viktiga synpunkter 

framkommit ur elevperspektiv, så grundläggande för mig i min profession som speciallärare 

med inriktning mot utvecklingsstörning. Mitt bidrag till forskningen blir dessa elevers 

beskrivningar av sin delaktighet och inflytande, genom de analyser och slutsatser jag kunnat 

dra från dessa och hur jag med specialpedagogikens olika teorier kan bidra till att förändra 

och förbättra för gymnasiesärskolans elever i deras skolgång. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor/Intervjuguide  
 

Intervjun startas med att informationsbrevet i bilaga läses genom tillsammans med elev, 

förklarar om otydligheter uppstår och eleven godkänner att delta i studien. Informationsbrev 

innehåller syftet och att eleven när som helst kan avbryta sitt deltagande och om man inte vill 

svara på någon fråga så är det elevens rättighet att göra så. Fråga om inspelning av intervjun. 

Jag förklarar för eleven att det inte finns några rätt eller fel svar. 

 

Gemenskap, social tillhörighet och gruppens betydelse,  

Vem/vilka klasskamrater är du helst med på raster och även lektioner? Kan du beskriva? 

Hur trivs du i din klass? 

Är det något du är rädd för när du är i klassen? 

Känner du dig trygg i din klass? 

 

Demokrati och att kunna påverka undervisning 

Hur är en bra lektion för dig? Hur vill du ha det på lektioner för att det ska fungera för dig? 

Hur och på vilka sätt kan du påverka undervisningen/lektionerna? 

Hur är ni med i skolan/klassen och får bestämma om saker som rör er skolvardag? 

 

Olikhet ses som en tillgång 

Hur ser du på att man är olika i klassen? Är det bra tycker du att man är olika? 

Hur tycker du om att arbeta i grupp? Hur tycker du om att arbeta ensam? 

Blir du lyssnad på när du pratar? 

Lyssnar du på andra när de pratar? 

 

Om behov finns kommer jag att utveckla frågorna med –Hur tänker du kring detta? På vilka 

sätt? Kan du berätta mer? På de frågor jag ställt där det ser ut som eleven skulle kunna tänkas 

svara ja eller nej är tanken att då blir följdfrågan: Hur? Varför? Kan du beskriva? Detta för att 

få veta mer kring elevens upplevelser. 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

44 

 

 

 

Bilaga 2. Observationsguide 

 
 

 

Elevaktivitet i  

Helklassundervis

ning 

eller mindre 

grupp 

 

 

 

 

 

 

Sh och Re 

Rundaborssamtal 

med sittande 

lärare, mer av 

diskussion än 

föreläsning, höga 

förväntningar 

som 

återspeglades i 

att eleverna tog 

tag i frågor och 

svar med och av 

varandra. 

Pappa på radio, 

det inslaget tar vi 

med nästa gång! 

Nk 

Katederundervis

ning men med 

”classroom” som 

grund, 

undervisningen 

en tillgänglighet 

för alla! ett 

modellbygge 

som eleverna 

gjort tillsammans 

stod för en del av 

lektionen,  

Film, modell, 

bilder Surtsey, 

strömmat ljud, 

angående 

stenåldern. 

Hk 

Rundabors-

samtal i 

traditionellt 

hemkunskaps

kök med 

köksstationer, 

enskilt arbete 

med enskilda 

arbetsuppgifte

r, aktiva 

elever, var 

och en efter 

förmåga, en 

del elever 

betydligt mer 

aktiva här än i 

andra 

klassrum och 

även tvärtom. 

Rast och 

förflyttningar 

mellan 

lektioner 

Eleverna gick 

tillsammans 

mellan 

lektionerna, viss 

uppsamling och 

koll fanns 

främst från en 

elev, ”nu ska vi 

gå”, ”kom med 

nu!” 

På rasten 

splittrades 

eleverna till 

olika 

kamratgäng, 

eleverna går 

olika årskurser 

och har gått på 

skolan olika 

länge, 

Trygg, stödjande 

och 

uppmuntrande  

lärandemiljö 

 

 

 

 

 

 

 

Samtalsgrupp i 

motsats till 

katederundervisn

ing. 

”Jo men det har 

vi diskuterat” 

sitter nära 

varnadra, alla i 

samma nivå, öga 

mot öga, 

eleverna fick 

koppla till egen 

erfarenhet, hur är 

det i ort X? hur 

Tydligt 

ledarskap, höga 

förväntningar, vi 

ska på 

studiebesök, vi 

har byggt, vi har 

sett film, vi ska 

bygga!!  

Mycket tydlig 

struktur för 

lektion, mycket 

att titta på i 

klassrum t.ex. 

akvarium med 

Lugn, nära 

lite skämtsam 

stämning men 

ändå med 

höga 

förväntningar, 

kopplingar till 

egen 

upplevelse 

kanske lite 

mindre 

inledningsvis! 

Stor 

arbetsuppgift 

Viss gemenskap 

fanns ändå, 

några av 

eleverna har 

gått tillsammans 

tidigare på 

grundskolan på 

samma ort, här 

fanns en någon 

mer gemensam 

förståelsesynvin

kel. 

 

I gruppen 
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ser det uti ort Y? rudor, bilder, 

kartor, ta på, se 

på! 

med tidspress 

ändå fanns ett 

lugn, ingen 

känsla av att 

misslyckas, 

gemensam 

dukning, ljus, 

servetter, 

måltid utan 

störning, 

mobil, 

tillsammans! 

hördes lite 

kommentarer 

mellan elever 

om personliga 

drag eller så, 

mestadels en 

god stämning, 

 

 

Individanpassnin

g, stöd och 

utmaning, 

förväntningar på 

att eleven ska 

lyckas 

 

 

 

 

 

Höga 

förväntningar, 

svåra ämnen, 

diskriminering, 

hur vi behandlar 

varandra och 

invandring, 

utmanande frågor 

som läraren inte 

släppte, eleverna 

kom inte undan 

de kniviga 

frågeställningarna

! Någon elev fick 

mer anpassade 

frågeställningar 

och mer tid på sig 

att svara utifrån 

förmåga.  

Höga 

förväntningar 

generellt, vi-

bild,  

Elev som har 

skog, elev 

som gärna ser 

på film, elev 

med 

kulturmiljö 

runt hörnet! 

Arbetsuppgifterna 

var individuella men 

sett ur 

anpassningssynvink

el ingen skillnad, 

däremot såg 

stödinsatserna från 

lärare olika ut, 

eleverna gjorde flera 

egna val på 

arbetssätt och val av 

innehåll och 

arbetssätt i sina 

uppgifter, en hel del 

utmaning i 

lektionen,  

Eleverna 

hade 

mycket eget 

ansvar på 

raster och 

för att 

transportera 

sig mellan 

lektioner 

och t.ex. 

nära till 

lärare och 

lärarrum, 

eleverna 

satt på 

lärarrumme

t och 

diskuterade 

allt mellan 

himmel och 

jord! 

Socialt samspel 

och delaktighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna tittade 

på varandra, mig 

och läraren, ville 

visa på 

kunskaper, någon 

elev mer passiv, 

alla bidrog till 

diskussionen, 

Verkade inte 

blyga för att 

Elevaktivitet 

ganska låg 

men med 

tydligt riktat 

fokus på 

lärare och 

undervisning, 

skogen och 

vad händer 

där! 

Inget särskilt 

samspel mellan 

stationerna men det 

är en rumslig 

begränsning mellan 

dessa naturligt, 

diskussioner 

förekom och viss 

utbyte av 

ingredienser och 

Viss inblick 

i varandras 

privatliv 

verkade 

finnas men 

kanske 

ändå inte så 

mycket, 

mestadels 

verkade det 
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 beskriva åsikter 

men samtidigt 

försökte eleverna 

förklara även 

svåra synpunkter 

och 

ställningstagande

n både för 

varandra, men 

kanske främst för 

läraren och även 

mig. 

Delaktigheten 

i det 

gemensamma 

arbetssättet 

bygga 

tillsammans, 

studiebesök-

gruppaktivitet

-vi! 

material men inte 

något större 

samspel, lektionen 

och ämnet gör 

kanske det naturligt? 

Delaktigheten fanns 

i slutprodukten den 

gemensamma 

måltiden när det 

dukades fram, ljus 

tändes och man åt 

tillsammans! tydligt 

fokus just på detta 

från lärare sida! 

handla om 

skolan, det 

jag såg, 

några 

elever åt 

tillsammans

, de flesta 

inte, man 

gick 

tillsammans 

till bussen, 

men 

eftersom 

man bor på 

olika orter 

kanske det 

kommer 

naturligt att 

man inte 

vet så 

mycket, 

längre 

restider på 

buss och 

tåg! 

 

 

 

Kommentarer: 

Att jag vill se/observera klassen/gruppen tillsammans är för att elevers upplevelser av 

delaktighet och sammanhang också handlar om helheten och hur den ser ut. Det ger inte på 

något sätt mig någon rätt att se annorlunda på elevernas egna erfarenheter och upplevelser av 

detta. De är eleverna egna. Däremot ger det mig som blivande speciallärare möjligheten att 

kunna se helheten så att säga i ett givet sammanhang. 

 

Lalander (2015) skriver att i början av en studie kan fokus i observationen vara brett och så 

har jag planerat min observation. Det är ett tillfälle till observationen och då vill jag se på 

olika situationer som jag kan ha som grund när jag gör mina elevintervjuer. 
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Bilaga 3. Missivbrev 

 

Hej! 

Jag heter Maria Werner och jag läser sista terminen på Speciallärarprogrammet, inriktning 

utvecklingsstörning, 90 hp, på Karlstad universitet. Jag ska under våren 2017 skriva ett exa-

mensarbete om 15 hp. Jag ska i samband med detta göra en studie i två verksamheter och jag 

undrar om du vill delta. Syftet med studien är att utforska hur några elever på gymnasie-

särskolans nationella program beskriver delaktighet och inflytande och vad de beskriver de 

kan påverka i sin skolgång. 

 

Jag kommer under våren att vara med i verksamhetet vid två tillfällen, ett observationstillfälle 

och ett med att genomföra elevintervjuer. Tiden för intervjuerna uppskattar jag till ungefär en 

halvtimme, med reservation för elevers olikheter. Tillståndet för att kunna observera och in-

tervjua elever kommer i ett separat informationsbrev riktat till elever. Uppsatsen kommer att 

skrivas så att de som läser den inte kan identifiera eleverna eller vad skolan/skolorna heter 

eller på vilken ort dessa ligger. I min studie utgår jag från de forskningsetiska principerna 

(www.vr.se). Med detta menas bl.a. att utomstående inte kommer att kunna koppla vilka som 

deltagit i studien och inte heller på vilka skolor jag har gjort den 

 

Det är frivilligt att delta i min studie och elever kan när som helst välja att dra sig ur utan att 

det på något sätt medför något negativt för dem. Jag kommer inte heller använda elevers 

namn, skolans namn eller pedagogers namn. Det godkända examensarbetet kommer att vara 

en offentlig handling som kan läsas av allmänheten. 

 

Om ni har några frågor är det bara att ni hör av er till mig.  

Med vänlig hälsning Maria Werner 

Kontaktinformation: 

Mail: xxxxx.xxxxx@xxx.xx 

Telefon: xxx-xxxxxxx 

 

Ni kan också höra av er till min handledare 

Kerstin Göransson 

Professor i specialpedagogik 

Mail:xxx 

 

Jag godkänner att du genomför intervjuer/observationer i min verksamhet. 
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Bilaga 4. Informationsbrev till elever  
 

 

Hej! 

Jag heter Maria Werner och jag studerar till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning, 

Karlstad Universitet. Under våren -17 skriver jag mitt examensarbete som syftar till att få 

kunskap och förståelse för hur ni elever i gymnasiesärskolan uppfattar er skolvardag och be-

skriver delaktighet och inflytande och vad ni beskriver ni kan påverka i er skolgång. Jag har 

tillsammans med er rektor och en lärare fått hjälp att välja ut er elever som kan tänkas vara 

delaktiga i min studie.  

 

Jag har valt ett elevperspektiv då det är viktigt att låta er elever komma till tals. Jag anser att 

er/elevernas syn på ert eget lärande och delaktighet är intressant och viktigt för både oss lärare 

och andra som arbetar med elever inom gymnasiesärskolan, att veta för att ha möjlighet att 

låta elever nå så långt som möjligt i er/sin utveckling. 

 

För att jag ska få svar på mina frågeställningar har jag planerat för intervjuer i form av att 

du/ni som elev med hjälp av mina frågor ska kunna berätta för mig om era egna upplevelser. 

Jag beräknar att varje intervju kommer att ta ca 30 minuter beroende på elev och 

intervjusituation. Vi kommer att sitta i ett avskilt rum på skolan, där ingen varken hör oss eller 

stör oss. I enlighet med de forskningsetiska principerna är elevens deltagande helt frivilligt 

och eleven kan när som helst avbryta intervjun. Materialet kommer att avidentifieras och 

behandlas konfidentiellt. 

 

Jag kommer att spela in intervjun för att lättare komma ihåg innehållet, men i mitt arbete 

kommer du som elev att vara anonym, d.v.s. ditt namn kommer inte att nämnas. 

 

Viktigt för dig som elev att veta är: 

1. Det är frivilligt att delta i intervjun och du kan när som helst avbryta intervjun. D.v.s. 

du bestämmer själv hur och om du vill vara med. 

2. Vilka frågor du vill svara på bestämmer du, är det någon fråga du inte vill svara på sä-

ger du det och inget särskilt händer av detta. 

3. Vill du sluta kommer jag inte övertala dig att fortsätta. 

4. Det du säger är konfidentiellt, det betyder att inget av det du säger ska någon kunna ta 

reda på att det är du som sagt. Konfidentiellt betyder att det är skyddat och hemligt.  

 

Jag vill delta: 

 

 

Elevnamn Ort och datum_____________________________________________ 


