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Det är angeläget att få kunskap om hur eleverna i grundsärskolan uppfattar sin egen skolgång 

och sitt eget lärande utifrån begreppen inkludering och delaktighet. Denna studie tar fasta på 

ett elevperspektiv, där 12 elever intervjuades och tidigare hade gått på högstadiet i 

grundsärskolan, som får komma till tals. Syftet med denna studie är att beskriva och analysera 

skolerfarenheter kring delaktighet hos före detta elever i grundsärskolans senare år och hur 

dessa kan förstås. Detta är en kvalitativ studie och för att försöka få en förståelse för elevernas 

erfarenheter kring delaktighet kring sitt eget lärande under tidigare skolgång, har en kvalitativ 

intervjumetod använts i studien. De intervjuade går i gymnasiesärskolan idag, men har 

tidigare gått på högstadiet i grundsärskolan. Resultatet i studien visar interaktionens betydelse 

mellan olika aktörer i skolan som ökar elevernas känsla av delaktiget. Vidare visar studien 

elevernas önskan om att få lyckas i det egna lärandet och känslan av att få utvecklas som 

individ, där lärararen har en betydelsefull roll. Alla elever visar sin delaktighet utifrån sin 

egen känsla av delaktighet och om några elever hade fått vara med och bestämma lite mera 

under tidigare skolgång, kanske deras lärande hade sett annorlunda ut. Till sist visar studien 

på att framgångsrikt lärande är att goda relationer skapar motivation och ett lärande hos 

eleven, samt hur skolan och samhället kan bemöta och skapa förståelse för individer med 

utvecklingsstörning. 

 

Nyckelord: delaktighet, inkludering, lärande, läranderesa, särskola, utvecklingsstörning. 
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Inledning 
I Sverige har alla barn rätt att gå i skolan och det finns två skolformer för att kunna möta alla 

elevers behov. Det finns en grundskola som leder vidare till gymnasieskolan och det finns en 

särskola med två inriktningar, grundsärskola och träningsskola och grundsärskolan leder till 

gymnasiesärskolan. Särskolan är till för barn och ungdomar med en utvecklingsstörning och i 

grundsärskolan läses ämnena enligt en egen läroplan, Läroplanen för särskolan 2011 

(Skolverket). Skolans uppdrag är att förbereda elever med en utvecklingsstörning till ett liv i 

ett samhälle där informationsflödet har ett högt tempo samtidigt som det sker snabba 

förändringar i samhället, skriver Skolverket (2011). Skolan ställer krav på eleverna och några 

av kraven är att de ska utveckla sina förmågor i att reflektera, analysera och jämföra. Dessa 

krav på förmågor finns i båda skolformerna. Vidare skriver Skolverket att alla barn och 

ungdomar ska få utveckla en förmåga att ta ett personligt ansvar. Mål att sträva emot i 

grundsärskolan enligt Skolverket, är bland annat att eleven ska kunna lösa problem på egen 

hand och att eleven ska kunna arbeta självständigt och i grupp. Ytterligare mål är att läraren 

ska skapa möjlighet till alla elevers delaktighet i det som utmärker ett demokratiskt samhälle. 

Enligt läroplanen har läraren ett ansvar att finna olika verktyg i sin undervisning så att elever 

med en utvecklingsstörning kan lyckas nå kunskapskraven. För att utveckla varje individ 

behöver skolan ta hänsyn till elevernas bakgrund, erfarenheter, språk och kunskaper 

(Skolverket, 2011). En likvärdig utbildning är inte att alla ska ha likadan undervisning, utan 

den ska utformas utifrån varje enskild individ och skolan ska främja lusten att lära hos varje 

elev, skriver Skolverket. 

Det finns anledning att anknyta till inkludering i samband med hur arbetet med att alla elever, 

oavsett förutsättningar, ska kunna nå kunskapskraven. En del menar att inkluderande 

undervisning är att undvika särlösningar, till exempel att lägga ner grupper utanför 

klassrummen, för att sedan placera alla elever i en och samma klass i grundskolan (Nilholm & 

Göransson, 2013). Grunden till att ha alla elever, oavsett förutsättningar i en och samma klass, 

kan ses utifrån idén om ”en skola för alla”, som också kan innebära att en del elever hamnar i 

den grå zonen.  Dessa elever är för duktiga för grundsärskolan, men har svårigheter att nå 

målen i grundskolan. Löfdahl (2015) menar att när eleven misslyckas i skolan, kan detta leda 

till dålig självkänsla hos eleverna, vilket kan resultera i att eleven presterar mindre bra i 

skolan. Utifrån ovanstående framstår elevers erfarenheter av sin skolgång i grundsärskolan 

som angeläget att särskilt uppmärksamma. 
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Jag har arbetat som speciallärare på högstadiet i grundsärskolan i 5 år och anser att det är 

angeläget att få kunskap om hur eleverna i grundsärskolan uppfattar sin skolgång och sitt eget 

lärande. Det ingår i min roll som lärare att vara lyhörd och skapa förutsättningar för eleverna 

på ett sätt som engagerar dem i det egna lärandet och skolarbetet. Jag är nyfiken på begreppen 

inkludering och delaktighet och framförallt hur eleverna tolkar sin egen situation kring 

begreppen. Min nyfikenhet har ökat under min speciallärarutbildning med inriktning 

utvecklingsstörning, då detta är så nära kopplat med mitt dagliga arbete. Det jag finner 

angeläget att fundera över är vad eleverna med utvecklingsstörning själva anser om sin 

läranderesa under tidigare skolgång. 

Disposition 
Under avsnittet bakgrund beskrivs styrdokument, skolformen särskola och tidigare forskning. 

I avsnittet presenteras även den teoretiska referensramen för studien. Därefter beskrivs 

metoddelen där valet av metod för studien presenteras, etiska överväganden och tillförlitlighet 

och dataanalys. För att sedan avsluta med resultatet där insamlad data presenteras och 

diskuteras. Här presenteras även metoddiskussionen. 

Begrepp som förekommer i studien är inkludering och delaktighet och dessa beskrivs mera 

ingående under tidigare forskning. Begreppet utvecklingsstörning är likställt med begreppet 

funktionsnedsättning i studien. Jag använder båda begreppen och i resultatdelen, där 

informanterna berättar om sin utvecklingsstörning, använder de begreppet 

funktionsnedsättning eller handikapp om sin diagnos. 

Bakgrund 
Under bakgrund presenteras styrdokument, skolformen särskola, kortfattat om vad 

utvecklingsstörning är och tidigare forskning kring barns olika förutsättningar och behov, 

lärande och begreppen inkludering och delaktighet.  Även redovisning av mina teoretiska 

utgångspunkter för studien presenteras här. 

Styrdokument 
Skolans verksamhet styrs av olika styrdokument. I många fall kommer eleven till 

grundsärskolan från den reguljära skolan, då eleven inte bedöms nå målen för grundskolans 

kunskapskrav, samt har diagnosticerats med en utvecklingsstörning. Det är enbart elever med 

en utvecklingsstörning som har rätt att gå i särskolan (SFS 2010:800, 7 kap. 5 §). Skolverket 

(2009) skriver att alla elever ska få känna sig trygga i skolan samt få möjligheter att utveckla 
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sitt självförtroende.  I särskolans styrdokument LGR11 (Läroplan för grundsärskolan 2011, 

Skolverket) används begreppet en likvärdig utbildning. Detta innebär inte att undervisningen 

ska se likadan ut för alla elever, utan detta innebär att undervisningen ska anpassas efter varje 

elevs enskilda behov och förutsättningar, skriver Skolverket (2011).  Skolverket skriver att det 

finns olika vägar för eleverna att nå målen i skolan. Vidare skriver Skolverket att 

utgångspunkten för elevens lärande ska vara deras egen bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper. 

Elever med en utvecklingsstörning har rätt till särskola idag och i början av 2000-talet satte 

regeringen in en kommitté, Carlbeckskommitén för att granska utbildningen för elever med en 

utvecklingsstörning (SOU2004:98). Denna granskning gjordes utifrån begreppet en skola för 

alla. Utifrån inkluderingsperspektivet gav kommittén förslag på att alla elever ska undervisas 

tillsammans och att grundsärskolan och grundskolan ska samverka för att ge alla en bättre 

utbildning. 

I FNs Barnkonvention står det att alla barn har rätt till utbildning och att utbildningen ska vara 

tillgänglig och kostnadsfri för alla. I Konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (SÖ 2008:26) står det bland annat att individer med 

funktionsnedsättning har rätt att delta i samhället på lika villkor som alla andra. För att en 

individ med funktionsnedsättning ska kunna leva fullt ut, bör olika hinder identifieras samt 

undanröjas. När det gäller utbildningen, står det i konventionen att individer med en 

funktionsnedsättning har rätt att få en inkluderande samt kvalitativ undervisning (SÖ2008:26). 

Vidare står det att personer med funktionsnedsättning i skolmiljön har rätt till individanpassat 

stöd, samt att de ska få möjligheter att utvecklas socialt där målet är fullständig inkludering. 

Även i SOU2004:98 står det att eleverna ska få använda olika hjälpmedel för att lyckas. 

Vidare står det att eleverna i särskolan ska få vara med och bestämma över sin skolgång och 

det ska finnas en individuell utvecklingsplan för varje elev. 

Särskola 
Nedan redogörs för grundsärskolan och gymnasiesärskolan som skolform. Även begreppet 

utvecklingsstörning beskrivs kortfattat. 

Elever med utvecklingsstörning har rätt att gå i grundsärskolan och utbildningen ska ske 

utifrån varje elevs egna förutsättningar, skriver Skolverket (2016). Såväl Ineland, Molin och 

Sauer (2013) som Nilholm och Göransson (2013) menar att samhället inte kan anordna en 

skola för alla i dagsläget, där alla elevernas förutsättningar tas tillvara.  Särlösningar finns 
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kvar idag i form av specialskolor, särskolor samt särskilda undervisningsgrupper och Nilholm 

och Göransson (2013) anser att särskolan behövs för att ge det speciella stödet till de elever 

som inte når grundskolans krav. 

I betänkandet SOU2004:98 står det att målet i skolan är att utveckla ett samarbete mellan de 

olika skolformerna; grundskolan och särskolan samt mellan och gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan. Vidare står det att vid mötena mellan de olika skolformera får eleverna 

förståelse för varandras olikheter. En inkluderande undervisning är att undervisa med ett 

flexibelt arbetssätt.  

Utbildningen i grundsärskolan ska bidra till personlig utveckling och social gemenskap. 

Vidare ska den ge en stabil grund för ett aktivt deltagande i samhället. Grundsärskolan har en 

egen läroplan, Läroplan för grundsärskolan 2011, som innehåller kursplaner och 

betygskriterier och den har reviderats under 2016. De elever som inte förmår att tillägna sig 

hela eller delar av grundsärskolans kunskaper kan läsa enligt träningsskolans läroplan som 

består av fem ämnesområden, estetisk verksamhet, kommunikation, motorik och 

vardagsaktiviteter (Skolverket, 2011). 

När en elev med utvecklingsstörning har avslutat grundsärskolan har de möjlighet att fortsätta 

sin skolgång i gymnasiesärskolan (Skolverket, 2012). Gymnasiesärskolan är kostnadsfri och 

frivillig. Gymnasiesärskolan är 4 år och det finns nio nationella program. Det finns även 

individuella program och program som är anpassade efter elevens förutsättningar.  De 

nationella programmen består av gemensamma ämnen som svenska, svenska som andraspråk, 

engelska, matematik, historia, naturkunskap, historia, idrott och hälsa, religion- och 

samhällskunskap. Vidare är de nationella programmen yrkesförberedande och eleverna som 

läser på dessa program har även arbestförlagt lärande, APL, enligt Skolverket. Det 

individuella programmet består av ämnesområden till exempel natur och miljö, språk och 

kommunikation, samhälle och individ. Individuella programmet är tänkt till elever som inte 

klarar av de nationella programmen och det är 4 år långt (Skolverket, 2012). 

Utvecklingsstörning 

För att få diagnosen utvecklingsstörning måste personen få den före 18-års ålder skriver FUB, 

För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (www.fub.se). En utvecklingsstörning 

innebär att individen har nedsatt intelligens samtidigt som de har svårt med vissa färdigheter, 

såsom sociala, praktiska och akademiska förmågor. Utvecklingsstörning graderas i 

begåvningsstadier lindrig, måttlig och grav.  

http://www.fub.se/
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Tidigare forskning  
I den första delen redogörs för begreppen inkludering och delaktighet. I den andra delen lyfts 

forskning kring en inkluderande skola och undervisning fram. Den tredje delen av kapitlet 

handlar om hur samhället historiskt såg på barn och ungdomar med en utvecklingsstörning 

och hur eleverna med utvecklingsstörning skapar sin egen identitet. Till sist redovisas 

forskning kring vilken pedagogik lärarna i särskolan använder. 

Begreppen inkludering och delaktighet 

Begreppet inkludering används ofta inom skolans värld och har grunden i begreppet en skola 

för alla. En skola för alla begreppet står för en ideologi, där syftet är att alla elever oavsett 

förutsättningar har rätt till en likvärdig utbildning och begreppet tillkom när 1980 års läroplan 

började användas (Persson, 2007). Under 1980-talet diskuterades inkluderingsbegreppet och 

det handlade om hur barn med utvecklingsstörning skulle bli mera delaktiga i den allmänna 

skolmiljön och att skolan skulle anpassas efter eleven, och inte tvärtom (Ineland m.fl., 2013). 

Ur ett historiskt perspektiv var det begåvningen och intelligensen som avgjorde vilken 

utbildning barnet fick, samt hur hög begåvning skulle tillvarats, samt hur låg begåvning skulle 

motverkas skriver Axelsson (2007) i sin avhandling.  Begreppet inkludering och delaktighet 

kan definieras på många olika sätt. Beroende på i vilket sammanhang begreppen används får 

de olika betydelser, menar Gustavsson (2004) och Göransson och Nilholm (2014). Enligt 

Svenska Akademiens ordlista betyder ordet inkludera att inberäkna, inbegripa, medräkna och 

ordet delaktighet definieras som att någon har del i eller av något. 

Göransson och Nilholm (2014) förklarar begreppet inkludering genom att dela upp det i en 

gemenskapsorienterad definition, i en generell individorienterad definition, i en specificerad 

individorienterad definition och i en placeringsdefinition.       

                                  

D. Skapandet 
av samhället 
med specifka 
egenskaper 

C. Akademiska 
och sociala behov 

uppfylls för alla 
elever 

B. Akademiska och sociala 
behov uppfylls för elever 

med funktionshinder 

A. Placering av elever i ett vanligt 
klassrum 
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Källa: Göransson, K., Nilholm, C. (2014) Conceptual diversities and empirical shortcomings – a critical anlalysis of 

research on inclusive education.  

I den gemenskapsorienterade definitionen är skolsystemet ansvarigt för elevens olikheter på 

ett sådant sätt att det möjliggör att eleverna lyckas nå sina mål oavsett tidigare erfarenheter. 

Skolan bör ta hänsyn till mångfalden och därmed skapa ett inkluderande system, menar 

Göransson och Nilholm. Enligt en studie av Farrels (2000) visar det sig att lärare är positiva 

till idén med inkludering, men när det närmar sig arbetet med inkludering har lärarna 

invändningar. Den specificerade individorienterade definition tar fasta på inkludering utifrån 

elevens enskilda situation. Utifrån denna definition tittar man på elevens sociala situation, hur 

eleven trivs i skolan och om eleven har kompisar. Vidare uppmärksammas om eleven når 

kunskapsmålen i grundskolan.  I en studie om elevers skolerfarenheter av Ekergren (2016), 

visar den att några elever som inte hade fått det rätta stödet och bemötandet som hade krävts 

för att klara av sin skolgång på gymnasiet, valde att sluta skolan. För att vara inkluderad enligt 

Farrel (2004), räcker det inte att eleven enbart är närvarande i skolan, utan eleven bör även 

vara accepterad av både kompisar samt personalen på skolan. Ytterligare en faktor för att vara 

inkluderad enligt Farrel, är att eleven deltar i alla skolans aktiviteter samt uppnår goda 

resultat. 

Gustavsson (2004) ser delaktighet som människans aktiva medverkan och påverkan i 

samhället, en individs engagemang i olika livssituationer.  Engagemang kan vara att individen 

deltar eller tar del av en aktivitet, är inkluderad eller upptagen inom ett livsområde, är 

accepterad eller har möjlighet att utnyttja nödvändiga hjälpmedel. I ICF (Klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) som är ett internationellt verktyg och mäter 

individens delaktighet i olika sammahang, lyfts även den subjektiva erfarenheten av 

engagemang fram (Molin, 2004). Farrel (2000) har kommit fram till att elever i behov av 

särskilt stöd drar nytta av det sociala samspelet när eleverna är inkluderade.  

Sammanfattningsvis visar aktuell forskning kring begreppen inkludering och delaktighet att 

de får olika betydelser beroende på sammanhanget. Definitionen av dessa begrepp är 

betydelsefulla i arbetet med att få till en individs engagemang i olika situationer.  

En inkluderande skola och undervisning 

Tetler och Baltzer (2011) anser att en inkluderande skola mer är en idé och 

utbildningsfilosofi, snarare än en fungerande verksamhet ute i skolorna. De menar att det 

finns ett glapp mellan ideologin och verkligheten och avgörandet till om det sker inkludering i 

skolan eller inte, finns i glappet. Det finns många anledningar till glappet och enligt Farrel 
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(2004) bör en effektfull inkludering omfatta både skola och samhälle.  Savage (2006) har 

studerat inkludering i förhållande till läsinlärning och menar att idén, samt filosofin kring 

inkludering är beroende av den praktiska verksamheten för att inkludering ska ske. Vislies 

(2003) tankar kretsar kring att alla skolformer är både inkluderande och exkluderande, där 

mångfalden bör ses som en tillgång. Enligt Vislie är inte inkludering enbart att eleverna har 

anpassade läroplaner, individanpassat material eller assistenter i klassrummet. Vidare menar 

Vislie att inkludering inte är att assimilera elever som är i behov av särskilt stöd i befintliga 

klassrum i den reguljära skolan. För att en skola idag ska vara eller sträva emot att bli mera 

inkluderande, innebär det att det bör finnas dels en tydlig definition av själva begreppet 

inkludering, samt dels vilka förutsättningar det finns på olika nivåer, menar Farrel (2004). 

Målet idag är att alla elever ska vara inkluderade enligt inkluderingstanken, men historiskt har 

barn delats upp efter begåvning och att klasserna skulle vara homogena, skriver Axelsson 

(2007) i sin avhandling.  Idag ses mångfalden som en tillgång i arbetet mot en inkluderande 

skola (Farrel 2004; Vislie 2003; Dyson, Howes & Roberts, 2002). En rapport skriven av 

Dyson m.fl., (2002) visar att en inkluderande skola är, där läraren tar elevernas egna 

erfarenheter som utgångspunkt och bygger och anpassar sin undervisning efter elevens egna 

referensramar.  Skogmans (2012) rapport visar, att när det fanns två lärare i klassrummet och 

specialpedagogen hade till uppdrag att fokusera på eleverna i svårigheter, gynnade detta 

arbete även de andra eleverna i klassen. I motsats till Skogmans rapport visar Hulme, 

McKinney och Halls (2011) studie att i Skottland ges det särskilda stödet exkluderat och detta 

kan jämföras med en studie av Karlsson (2007), som visar att eleverna i den reguljära skolan, 

som gick i särskilda undervisningsgrupper, visste inte riktigt var de hörde hemma. Farrel 

(2000) skildrar studier från USA, där elever i behov av stöd föredrog att få det särskilda stödet 

i ett visst ämne utanför klassrummet, dock önskade de att få vara med klassen i andra ämnen 

för att utveckla vänskap med övriga elever.  

När det gäller undervisningsstrategier hävdar Mitchell (2015) att strategier som utgår ifrån 

evidensbaserad forskning fungerar för elever med funktionsnedsättning. Vidare menar han att 

effektiva lärare som undervisar elever med funktionsnedsättningar, har tydliga mål med sina 

lektioner, samt att lärarna ser till att eleverna förstår målen. Vidare påstår Mitchell att lärarnas 

tydliga rutiner i klassrumssituationer skapar positiva relationer, gynnar det elevernas lärande. 

Enligt Vislie (2003) bör läraren utveckla en språklig arena, där eleverna får utveckla alla sina 

färdigheter. I denna arena ska eleven få skapa förutsättningar som uppmuntrar risktagande. 

Tetler och Batlzers (2011) studie som handlar om inkluderande klassrumsklimat i den 
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reguljära skolan, visar att eleverna har bristande arbetsro och de som lider mest är eleverna 

med en funktionsnedsättning. Deras studie visar även att eleverna får bra och tydliga 

instruktioner av lärarna. För att utveckla elevens lärande är mångfalden en tillgång, enligt 

Dyson m.fl. (2002).  

Sammanfattningsvis visar forskningsgenomgången kring begreppen inkludering och 

delaktighet att de tolkas olika utifrån i vilken kontext dessa används. En inkluderande skola 

och undervisning kräver att skolan tar tillvara mångfalden och skapar ett inkluderande system, 

där det görs möjligt för alla elever att nå målen oavsett tidigare erfarenheter.  

Elever med funktionsnedsättning och deras identitetsskapande och lärande 

I början på 1900-talet delades barn i städerna upp efter begåvning och de begåvade barnen 

fick gå i en gemensam skola och de mindre begåvade i en form av bottenskola (Axelsson 

2007). Enligt Ineland m.fl. (2013) var sinneslöa och obildbara några begrepp som användes 

för att benämna barn med utvecklingsstörning förr. En kategorisering av individer skedde när 

intelligenstesterna börjar användas i början på 1900-talet, skriver Axelsson (2007) och barn 

med utvecklingsstörning hade inte rätt att gå i skolan förrän i mitten på 1940-talet, då 

landstinget fick ansvar för särskilda skolor, där de bildbara barnen fick gå. Synsättet var att 

det var barnen som skulle anpassa sig till skolsystemet, menar Ineland m.fl. (2013). 

Isakssons (2009) avhandling visar att samhället betraktar de som avviker från det normala 

som avvikande. Exempel som Isaksson lyfter fram är att de elever som får godkända betyg 

uppfattas som normala av andra, medan de elever som inte får godkända betyg är avvikande. 

När det gäller individer med funktionsnedsättning, kan detta påverka den egna identiteten vid 

delaktighetsskapandet. Snell m.fl (2009) skriver att individer med funktionsnedsättning ofta är 

beroende av andra människor i vuxenlivet för att klara av sin egen vardag. Snell m.fl. lyfter 

fram, att många med funktionsnedsättning har låg status i samhället, i form av att de är 

arbetslösa, lågutbildade och fattiga och detta leder i många fall till ensamhet och påverkar 

hälsan negativt. Szöny (2005) skriver att ju äldre eleverna blir, ökar även deras medvetenhet 

om sin egen tillhörighet i olika gruppkonstellationer. För att individer med 

funktionsnedsättning ska känna sig delaktiga i samhället, gör de nästan vad som helst för att 

passa in och bli accepterade av andra, menar Snell m.fl. (2009).  Szöny (2005) lyfter fram 

elevernas inifrånperspektiv om att gå på gymnasiesärskolan och några av elevberättelserna 

visar att de var medvetna om att de gick i en annan form av skola och undervisning, samtidigt 
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som de har olika strategier för att hantera situationen för att normaliserara sig själva samt 

särskolan.  

Bloms (2003) studie visar att lärarna i särskolan själva har några centrala utgångspunkter när 

de berättar om sin undervisning. Deras centrala utgångspunkter i undervisningen i särskolan 

är, att ge eleverna kunskaper i att läsa, i att skriva, i att räkna, uppfostra, stärka elevernas 

självförtroende samt skapa lust och motivation. Skolan har ett uppdrag att skapa vilja samt 

lust att lära hos eleven (LGR 11, Skolverket). Metoderna som lärarna i Bloms (2003) studie 

skildrar som särskild särskolepedagogik är att de ger eleverna mera tid, de förbereder eleverna 

på olika sätt inför olika uppgifter, de individualiserar samt använder konkret material.  

Forskningsgenomgången tar fasta på utvecklingsstörning historiskt sett och visar på hur 

eleverna med utvecklingsstörning skapar sin egen identitet samt vilken pedagogik lärarna i 

särskolan använt. Enligt min uppfattning är omfattningen av studier som utgår från elever i 

grundsärskolan inte så många, till skillnad mot studier kring inkludering och delaktighet.  

Teoretisk referensram 
Utgångspunkten för denna studie är ett sociokulturellt perspektiv. Den sociokulturella 

utvecklingsteorin tar fasta på hur individen handlar i det sociala samspelet med andra, där 

bland annat språket och tänkandet utvecklar individen som i sin tur leder till att nya 

erfarenheter skapas (Vygotskij, 1978). Enligt Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen (PZD), utvecklas eleven i ett samspel. Eleven lär tillsammans med andra 

och med hjälp och stöttning kommer eleven vidare i sin eget lärande. Uppgifterna bör vara 

både meningsfyllda samt motiverande för eleven, menar Vygotskij. ”Children can imitate a 

variety of actions that go well beyond the limits of their own capabilities” (Vygotskij, 1978, s. 

88). Barn lär sig av olika kulturer genom att aktivt delta i olika kontexter och om inte ett barn 

har tillgång till olika miljöer utvecklas inte barnet, till exempel om inte eleven har tillgång till 

böcker utvecklas ingen läsfärdighet.  Enligt Vygotskij är det viktigt att uppmärksamma vad 

eleven aktivt gör i olika situationer. Den aktiviteten kan vara avgörande för deras fortsatta 

utveckling. Händelserna bör vara situerade, äga rum i specifika kontexter för att ett lärande 

ska ske.  Strandberg (2006) skriver om Vygotskijs teori och menar att inre processer har 

föregåtts av yttre processer för att ett lärande ska ske. Ett lärande startar när eleven börjar 

använda sin kunskap i olika sammanhang och ordet aktivitet är ett nyckelord i Vygotskij teori, 

enligt Strandberg (2006). 
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För att försöka förstå elevernas erfarenheter av sin tidigare skolgång i grundsärskolan, 

anknyter jag även till ett kategoriskt och ett relationellt perspektiv. Szöny (2005) lyfter fram 

det kategoriska och det relationella perspektivet och menar att det kategoriska perspektivet 

leder till segregerade lösningar för eleven och det relationella perspektivet har en 

inkluderande undervisning som mål för eleven.  Även Emanuelsson, Persson och Rosenqvist 

(2001) belyser två sätt att se på elevers skolsvårigheter i strävan mot en inkluderande skola. 

Det kategoriska perspektivet innebär att elevens svårigheter förstås som en konsekvens när 

eleven tillskrivs en diagnos enligt en medicinsk-psykologisk modell. Detta leder till en 

avvikelse från det som betraktas normalt, elever med svårigheter enligt Emanuelson m.fl. 

Enligt Persson (1998) är elevens svårigheter medfödda eller på något annat sätt individbundna 

och inom skolan ansvarar speciallärarna för specialpedagogiska åtgärder. Det relationella 

perspektivet, tar fasta på att elevens svårigheter förstås som en konsekvens av att skolmiljön 

inte möter upp eleven på elevens nivå, enligt Emanuelson m.fl. (2001) och Persson (1998). 

Utifrån detta perspektiv talar man om elever i svårigheter, att elevens svårigheter uppstår i 

mötet med miljön (Persson, 1998). Ansvaret för specialpedagogiska åtgärder ligger hos 

läraren med stöttning av skolledningen och fokus ligger hos eleven, läraren och miljön 

tillsammans (Persson, 1998).  

Syfte och frågeställningar 
Utifrån litteraturgenomgången framkommer ett behov av att tydliggöra hur eleverna som gått 

i grundsärskolan uppfattar sin skolgång. Syftet med denna studie är att beskriva och analysera 

skolerfarenheter kring delaktighet hos före detta elever i grundsärskolans senare år och hur 

dessa kan förstås.  

I detta arbete kommer jag att försöka besvara följande frågeställningar: 

 Vilka erfarenheter har före detta elever i grundsärskolan kring delaktighet i 

sitt eget lärande under tidigare skolgång 

 Vad uppfattar några före detta elever i grundsärskolan som viktigt för sitt 

eget lärande och för att känna sig delaktiga i sin skolvardag 

 Vad är ett framgångsrikt lärande utifrån före detta elever i grundsärskolan 

I studien avses framgångsrikt lärande när eleverna är positiva, motiverade och uppfattar att de 

bidrar till sitt eget lärande. Delaktighet avses när eleverna uppfattar att de fått vara med och 

bestämma eller deltagit i en aktivitet och avser deras egen tolkning av engagemang i olika 

situationer. 
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Metod 

Under metodavsnittet redogörs och argumenteras för mitt metodval, datainsamlingsmetod, 

urval av informanter samt databearbetning. Vidare redogörs för de etiska övervägandena.  

Metodval  
Studien är en kvalitativ studie och min ambition är att beskriva och analysera skolerfarenheter 

kring delaktighet hos före detta elever i grundsärskolans senare år och hur de kan förstås. 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att valet av undersökningsmetod bestäms utifrån 

frågeställningen för studien och då mitt fokus i studien kommer att ligga på individens egna 

uppleveser utifrån ett elevperspektiv, föll mitt val intervju som metod. I en kvalitativ 

forskning är en kvalitativ intervjumetod ett lämpligt sätt att ta reda på informanternas egna 

upplevelser och erfarenheter. Det gäller att uppmärksamma det varje individ har att skildra i 

intervjun och låta intervjun löpa fritt (Fejes & Tornberg, 2015). Den kvalitativa intervjun letar 

efter nyanserade skildringar av det informanten berättar (Kvale & Brinkmann, 2014). Då mitt 

intresse är elevernas egna erfarenheter, utökas möjligheten att under en intervju fånga det 

intressanta för studien utifrån mina tre forskningsfrågor. Kvale och Brinkmann menar att en 

intervjuguide är ett manus, som är grundad i forskningsfrågorna. Mina tre forskningsfrågor 

gjordes om till vardagsfrågor utifrån Kvale och Brinkmanns tankar kring att svaren blir rikare 

och mera varierade när informanterna förstår frågan och kan samtala kring den. Efter de 

inledande frågorna bör intervjuaren vara tyst och bekräfta intervjupersonen genom till 

exempel nickningar samt emellanåt ställa frågor som för berättelsen framåt. Cresswell (2013) 

skriver att de egna värderingarna inte får styra samtalet under intervjun, vilket innebär att min 

roll bör vara så neutral som möjligt objektiv under intervjusituationen.  

Pilotstudie 
En pilotstudie genomfördes av mig, där syftet var att testa mina intervjufrågor i min 

intervjuguide. Då tillgången till elever på gymnasiesärskolan var obefintlig för tillfället, valde 

jag att testa intervjufrågorna på två elever på högstadiet i grundsärskolan istället. Mitt val föll 

på att pröva på två elever på min skola. Av tidigare erfarenheter vet jag att de är verbala och 

kan återberätta tidigare erfarenheter.  Några justeringar gjordes i intervjuguiden efteråt. 

Urval  
Vid mitt urval till studien var ambitionen att träffa elever som studerade på 

gymnasiesärskolan idag och tidigare hade gått på högstadiet i grundsärskolan. Ytterligare ett 

urval var att eleverna hade förmågan att verbalt kunna berätta sina berättelser. Eleverna som 

utgör mitt urval gick i årskursena 1-4 på gymnasiesärskolan och var i åldrarna 16-19 år. Totalt 
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genomfördes 12 intervjuer och alla informanter hade tidigare gått på högstadiet i 

grundsärskolan. 

Genomförande  
Vid min studies början författades ett missivbrev (Bilaga 1), där mitt syfte för studien 

förklarades, samt information om att detta är mitt examensarbete inom 

speciallärarutbildningen inriktning utvecklingsstörning. När min handledare hade godkänt 

missivbrevet, skickades mitt missivbrev via email till rektorer i fem olika gymnasiesärskolor i 

närliggande kommuner. Då tiden är begränsad för längre resor, föll valet på ett strategiskt 

bekvämlighetsurval. Fyra rektorer på olika gymnasiesärskolor återkopplade och hälsade mig 

välkommen att kontakta lärarna på deras skolor. Gymnasiesärskolorna som besöktes, ligger 

inom en timmes resväg och väl på plats valde läraren ett rum åt mig och informanten. Stukát 

(2011) skriver att informanten ska känna sig trygg under intervjun och platsen ska inge lugn 

och ro. Då lärarna hade valt rum åt oss, utgick jag ifrån att eleverna kände sig trygga där. Väl 

i rummet fick informanterna välja plats där de ville sitta, för att skapa en trygghet hos dem. 

Då min önskan var att komma åt elevernas engagemang i olika lärandesituationer under 

intervjun, valde jag att småprata med eleverna innan själva intervjun började. Detta gjordes 

för att lätta upp stämningen och komma in på det väsentliga för studien. 

Innan varje intervju påbörjades, informerades varje informant om att det är frivilligt att delta i 

min studie. Vidare fick informanten information om att de när som helst under intervjun kan 

avbryta den och att när studien är färdig kommer inte deras riktiga namn eller skolor nämnas i 

studien. Mitt syfte var att spela in intervjuerna med min telefon och varje informant 

tillfrågades om ett godkännande till detta. Två informanter var tveksamma i början, men när 

de informerades om att det enbart är min data och att samtalen kommer att raderas från min 

telefon så snart transkriberingen är klar, godkände även de inspelningen. Intervjuerna varade 

uppemot ca 45 minuter. Snarast efter intervjuerna påbörjades transkriberingen av intervjuerna.  

Databearbetning och analys 
Här nedan redovisas hur jag har arbetat med min insamlade data via intervjuer. Här redovisas 

även hur analysen av min data har gått till. 

Cresswell (2013) menar att datainsamlingen, dataanalysen samt rapportskrivningen är 

kopplade till varandra under analysprocessen och Fejes och Thornberg (2015) skriver att 

forskaren ska arbeta aktivt med sin data under analysen. För att komma fram till ett resultat 

bör forskaren organisera och bryta ner data till hanterbara enheter, för att sedan koda, göra 
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analyser och leta efter mönster i data. Min studie har en kvalitativ ansats och en kvalitativ 

intervju som datainsamlingsmetod.  Kvale (1997) har en modell som handlar om 

koncentrering, kategorisering, berättelse och tolkning av data. Koncentrering innebär att det 

relevanta för studien plockas ur texten och det är syftet med studien som avgör vad som är 

betydelsefullt för studien.  När det relevanta har plockats ur sker en kategorisering av data. 

Enligt Kvale kodas datamaterialet i kategorier och därefter letar forskaren efter återkommande 

saker och även Fejes och Thornberg (2015) menar att man bör kategorisera data för att söka 

efter likheter, skillnader samt återkommande saker som i sin tur leder till teman. Den tredje 

fasen i analysen är berättelse enligt Kvale (1997) och här ska datamaterialet få en kronologi 

för att utveckla en sammanhängande berättelse. Slutligen sker en tolkning av texten vilket 

innebär att forskaren ska skapa en djupare tolkning av texten. Fejes och Thornberg (2015) 

skriver att forskaren bör läsa mellan raderna för att få andra infallsvinklar. Det talade ska 

skrivas ner till en text och Kvale och Brinkmann (2014) menar att det kan vara komplext. 

Forskaren bör ta hänsyn till bland annat pauser och talspråk för att tolka det sagda. Vid min 

analys av data ifrån intervjuerna, lästes transkriberingarna flera gånger för att få en förståelse 

över vad som informanten i själva verket sade. Vidare behövs det ett sammanhang eller en 

teori för att kunna tolka det som forskaren kommer fram till (Fejes & Thorberg, 2015).  Vid 

min analys av varje transkribering plockades det sedan ut det som var relevant för min studie 

utifrån syfte och frågeställningarna. Det relevanta skrevs ner från varje transkribering i ett 

dokument, för att sedan kunna leta efter mönster och teman för varje frågeställning. De 

mönster som framkom, markerades med olika färger. Därefter sammanställdes teman och 

kategoriseringar för varje frågeställning.  

Utgångspunkten för denna studie är ett sociokulturellt perspektiv och den sociokulturella 

utvecklingsteorin tar fasta på hur individen handlar i det sociala samspelet med andra. För att 

sedan kunna tolka mina resultat ytterligare, använder jag mig av den proximala 

utvecklingszonen där tolkningen av informanternas skildringar kring sin utveckling i samspel 

med andra sker. För att få ytterligare en förståelse av resultatet anknyts det även till det 

kategoriska och relationella perspektivet.  

Etiska överväganden och tillförlitlighet 
Forskaren ska ta hänsyn till att skydda människor från skada och kränkning. Enligt Larsson 

(2005) hamnar forskaren i ett dilemma när människor och platser avidentifieras i en studie, 

som i sin påverkar validiteten, där den inte blir korrekt.  God forskning innebär att forskaren 

följer kraven som Vetenskapsrådets CODEX (2011) har (www.codex.se).  Det finns fyra 

http://www.codex.se/


19 
 

forskningsprinciper som forskaren måste följa, konfidentialitetskravet, informationskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet följs i studien genom att namn 

och platser på informanterna är avidentifierade. Inledningsvis inför varje intervju, 

informerades deltagarna om, att det är frivilligt att delta i min studie, samt att det går att 

avbryta intervjun när som helst. Genom detta har informationskravet och samtyckeskravet 

följts. Vidare fick deltagarna information om syftet med studien. Deltagarna i studien var i 

ålderskategorin 16-19 år och därmed behövdes inget tillstånd av vårdnadshavaren. Deltagarna 

informerades om att intervjusvaren enbart används till min studie. Genom detta har ställning 

tagits till nyttjandekravet. 

Studiens tillförlitlighet stärks genom att citat från alla informanter används i studien. Däremot 

finns det ett fåtal informanter i studien som inte framträder lika ofta och anledningen är att 

svaren var korta eller det framkom inga tankar eller åsikter kring vissa frågor från dem. Dock 

finns alla svar beaktade i min analys. Cresswell (2013) menar att tillförlitligheten i en studie 

ökar när intervjuerna spelas in och sedan transkriberas, vilket har skett i studien.  Larsson 

(2005) menar att forskaren inte får dra förhastade slutsatser kring sina resultat, som senare kan 

drabba oskyldiga. Detta har följts, då analysarbetet har pågått under lång tid, samt varje 

intervju har analyserats enskilt, innan den har sammanfogats till en helhet. 

Resultat 
Följande resultat anknyter till de tre frågeställningarna i studien. Mina huvudrubriker är mina 

forskningsfrågor och med utgångspunkt från frågeställningarna framträder resultatet i 

varierande teman. Följande teman gäller samtliga tre frågeställningar: kamrater, egna 

intressen, trivsel och egna känslor, att få lyckas i det egna lärandet, självständighet, lärarens 

roll, engagemang, goda relationer och motivation och läraren och samhället. 

Informanterna har fiktiva namn i form av Linda, Madelene, Johanna, Anna, Rebecka, Ida, 

Peter, Erik, Adam, Karin, Sandy och Disa. Alla informanter har bidragit till min studie utifrån 

sina egna förutsättningar. Några informanter behövde lite mera stöttning i form av extra 

följdfrågor, medan några andra talade obehindrat. Citat från alla informanter har använts i 

studien. 

Elevernas erfarenheter av delaktighet kring sitt eget lärande 
Här redovisas elevernas egna erfarenheter av delaktighet kring sitt eget lärande. De tre teman 

som framträder är kamrater, egna intressen, trivsel och egna känslor. Dessa tar upp elevernas 
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egna erfarenheter av delaktighet kring sitt eget lärande och de tar mer fasta på själva 

skolsituationen.  Kamrater tar fasta på vilka faktorer som ökar informanteras möjligheter att 

känna sig delaktiga i sitt eget lärande i ett socialt samspel. De känner sig delaktiga i ett socialt 

samspel, genom att uttrycka att de har rolig när de är tillsammans med andra. Egna intressen 

handlar om faktorer som påverkar informanternas motivation till lärande. Under trivsel och 

egna känslor fann jag att elevernas upplevelser av delaktighet och lärande under 

högstadieperioden i grundsärskolan skiljer sig åt och hur de egna känslorna har påverkat den 

egna trivseln kring skolsituationen.   

Kamrater   

I temat kamrater fann jag informanternas önskan om att ha kamrater för att känna sig 

delaktiga i sitt lärande, men även om erfarenheter av avsaknad av kamrater. De informanter 

som berättar om hur viktigt det är att ha kamrater, menar att när de fick träffa sina kamrater, 

ökade även deras egen trivsel i skolan. De menar att när de tänker på skolan var det i första 

hand för att träffa sina kamrater. I andra hand lyfte informanterna upp specifika ämnen som 

viktiga i det egna lärandet.  Flertalet av informanterna lyfte upp fredagen som en bra dag. En 

anledning till att fredagen var en bra dag, var för att eleverna slutade tidigt och att det snart 

var helg, som de kopplade till en ledighet. Några informanter berättade att när de slutade 

tidigt, träffade de sina kamrater en stund efter skolan. 

En bra skoldag är att man kan vara glad, så att man har sina vänner med sig. Jag 

brukar tycka att dagarna går lite segt tills det är fredag, då får man väl vara lite glad 

på humöret. (Rebecka) 

Vi har varit kompisar jättelänge och vi känner varandra, vi brukar jämt skratta och ha 

kul. (Linda) 

Några informanter berättade om, att de inte hade några kamratrelationer i grundsärskolan eller 

på fritiden. En informant berättade om hur det var på högstadiet i grundsärskolan, om att inte 

ha några kamrater alls och hans egna tankar och funderingar kring det. Han berättade att han 

har många kompisar i skolan idag, men inte under tidigare skolgång på högstadiet. När 

omgivningen frågade honom om han inte var ledsen för att han inte hade kompisar under 

tidigare år, menade han att han inte var det. Han berättade att han inte visste hur det var att 

vara en kompis eller själv vara en.  

Man kan ju inte vara ledsen.  För jag vet ju inte hur det är.  En sak som man ändå inte 

vet hur det är, behöver man inte lägga energi på. I och med att jag inte visste hur det 

var att ha kompisar, så var det inte ledsamt. (Adam) 
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Ytterligare en informant skildrade om kamratrelationer och om hur hon upplevde det att vara 

tillsammans med andra. Hon hade inget behov av att vara tillsammans med andra, samtidigt 

som hon inte heller ville vara utan kamrater. Högstadiet i grundsärskolan var en mindre skola 

och det var trivsamt där, berättade hon. Däremot ansåg informanten att matsalen var en 

besvärlig plats med många människor. 

Jag gillar inte när de är mycket folk och så, speciellt matsalen tyckte jag var jobbigt. 

(Ida) 

Flertalet av informanterna anser att när de har kamrater omkring sig, ökar även deras intresse 

för skolan och det egna lärandet. De känner sig delaktiga i ett socialt samspel, när de får vara 

tillsammans med andra, genom att uttrycka sig att de har rolig när de är tillsammans med 

andra. Dock finns det informanter som inte är i behov av samma sociala nätverk. 

Egna intressen  

Faktorer som påverkar informanternas motivation i skolan kring det egna lärandet och 

delaktigheten, fann jag under temat egna intressen. Flertalet av informanterna menar att det är 

viktigt att deras egna intressen tas tillvara på för att det ska ske ett lärande hos dem. Några av 

informanterna hade ett stort intresse för praktiska ämnen. En annan informant berättade att det 

bästa ämnet var hemkunskapen och hon menade att det var ett viktigt ämne som gav henne 

förutsättningar för att klara av ett liv efter skolan.  

En bra skoldag är att vara inne på bygg, bättre än engelska i alla fall. Typ man lär sig 

matte och mäta. (Erik) 

Jag älskade hemkunskap… för att lära sig att laga mat. (Anna) 

En informant menar att när det egna intresset styr lektionen, lär hon sig mera. Det 

framkommer även att hon är generellt nöjd med sin tid på högstadiet i grundsärskolan. Det var 

varken kamrater eller att ha roligt tillsammans, utan det egna intresset var viktigast i hennes 

eget lärande. 

Trivsel och egna känslor 

Under temat trivsel och egna känslor fann jag att elevernas upplevelser av delaktighet och 

lärande under högstadieperioden i grundsärskolan skiljer sig åt. Några var mera påverkade än 

andra av trivseln i grundsärskolan. De informanter som skildrade högstadiet på 

grundsärskolan som en bra tid, var generellt nöjda med den egna trivseln där. Medan några 

andra ansåg att högstadietiden var acceptabel. En informant berättade att hennes egenskaper 
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är att hon alltid är positiv och med detta menar hon att hon trivs att vara i skolan och att 

lektionerna är trivsammare än rasterna.  

Lektionerna är bättre än rasten. (Disa) 

Några informanter berättade att de inte ville gå på lektionerna i på högstadiet i grundsärskolan 

och de hade svårigheter att definiera exakt anledning till det. De beskrev att det var en känsla 

de hade då, utan att kunna tala om vad det egentligen handlade om. De informanter som 

berättade att det var stökigt i skolan, menade även att de själva ofta blev arga eller var bråkiga 

där. Några menade att de mådde dåligt i vissa perioder och när de sedan var oroliga, ledde det 

vidare till dåligt mående.  

Det är ingen hemlis att jag kan bli väldigt arg, men inte nu längre. Det var förr på min 

gamla skola. Det var ofta saker som hände och jag blev jätteofta arg, men det har 

minskat jättemycket. Jag har fått hjälp nu (Adam). 

En informant avviker från de andra när hon berättar om sin högstadietid. Hon berättar att hon 

trivdes i skolan och ville lära sig. Däremot upplevde hon det jobbigt, för det var två killar i 

skolan som visade intresse för henne under hela högstadietiden. Dilemmat var inte själva 

intresset för henne, utan att det bråk och tjafs det skapade killarna emellan. Informanten 

berättar att detta påverkade henne negativt under högstadietiden. 

Det var bråk om mig hela tiden, jag tyckte inte om det. Jag var ledsen nästan varje dag. 

(Sandy) 

Elevernas önskningar om vad som är viktigt för det egna lärandet och 

delaktigheten 
Här nedan redovisas informanternas önskningar om vad de själva anser är viktigt för deras 

eget lärande samt hur de kan känna sig delaktiga i sin egen skolvardag. Jag fann fyra teman 

som tar fasta på detta. Följande teman framkom; att få lyckas i det egna lärandet, 

självständighet, lärarens roll och engagemang.  Att få lyckas i det egna lärandet lyfter 

informanterna fram som en önskan och temat självständighet lyfter fram en önskan att få klara 

sig själva. Lärarens roll handlar om hur viktig lärarrollen är för att ett lärande ska ske. 

Engagemang tar fasta på informanternas egen delaktighet i sin tidigare skolgång i 

grundsärskolan och det framkommer att om informanterna hade fått vara med och bestämma 

lite mera under tidigare skolgång, kanske lärandet hade sett annorlunda ut. 

Att få lyckas i det egna lärandet 

Viktigt för det egna lärandet är en önskan att få lyckas i skolan och att nå skolans mål. Några 

berättar, att när de upptäcker det egna lärandet, medför det även en bra och positiv känsla hos 
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dem själva. De flesta av informanterna beskriver sig själva som glada och positiva personer, 

men när de lyckas med något ökar den positiva känslan.  

Jag säger bara ofta så här att varje dag lär man sig något nytt. Det känns bra, jag kan 

lite mera då, så känns det .(Linda) 

Jag är jätteglad när jag förstår. (Sandy) 

Lärandet såg olika ut och en informant kunde koppla det egna lärandet till flera ämnen. En 

informant kopplade ihop byggämnet med matematik, där han berättade att han lär sig att räkna 

genom att mäta olika saker. Vidare berättar han att svenskan får han in, när han måste lära en 

kamrat genom att ge muntliga instruktioner eller läsa instruktioner. Musikens betydelse för 

det egna lärandet framkom av några informanter. Enligt några informanter skapade musiken 

ett lugn hos dem och de kunde koppla bort allt annat runtomkring. Dessa informanter menar 

att när de fick lyssna på musik under lektionstid i egna hörlurar, lärde de sig bäst.  

Jag blir mera stressad om jag inte har musik. (Johanna) 

Några informanter berättade att det fanns hinder i vägen ibland som gjorde att de inte 

lyckades klara av vissa uppgifter. En informant berättade om ivern att vilja lära sig svenska, 

men att klasserna i grundsärskolan var stora och flera elever var i behov av stöd samtidigt. 

Informanten menade att detta hindrade honom att utvecklas i det svenska språket och att det 

var svårt att ta plats i klassen eller klara sig själv. En annan informant berättade att hon är en 

person som varken ville ta plats i klassrummet eller ville prata mycket med andra.  

En annan informant skildrade att när det var oroligt eller stökigt i grundsärskolan eller när hon 

hade problem med kamratrelationer, påverkade detta henne på ett sådant sätt att hon inte 

kunde tillägna sig kunskaper i skolan. När hon var frustrerad, skapade det negativa känslor 

hos henne, vilket ledde till att hon blev omotiverad till skolarbetet. 

Det var jobbigt eftersom jag tycker att det inte ska vara så och då blir jag ganska 

irriterad och trött på allt och då har jag svårt att lära mig och då var det tråkigt. 

(Madelene) 

Det framkommer i informanternas berättelser att när de har varit intresserade, var de 

engagerade och motiverade till att vilja lära sig mera. Att eleverna får lyckas påverkar dem 

olika i det egna lärandet, menar de. 
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Självständighet 

Flertalet av informanterna lyfte fram en önskan om att få klara sig själva, oftare än vad de fick 

i grundsärskolan. De menar att när de får vara självständiga, känner de sig mera fria. De 

menar inte att det skulle få vara helt ensamma, utan att det skulle få pröva sig fram själva och 

att det sedan fanns vuxna i närheten som kunde stötta dem. En informant lyfte fram hur hon 

kände sig beskyddad av en lärare under skoltiden. Hon berättar att läraren hjälpte henne för 

mycket generellt under hela skoltiden och detta ledde till att informanten upplevde läraren 

tjatig. Det framkom även av en informant att han ville lära sig det svenska språket snabbare 

för att kunna vara mera självständig, men det fanns hinder som gjorde att det inte gick att 

hjälpa honom. 

…jag vill klara mig själv.(Anna) 

jag fick klara mej själv… liksom bli en mer vuxen människa…precis inom mina 

förutsättningar… (Adam) 

En önskan att få klara sig själv är viktigt för flera av informanterna kring det egna lärandet. 

Lärarens roll 

Läraren har en betydelsefull roll enligt informanterna. Informanterna önskar att läraren ska 

vara en strukturerad vuxen, som ser eleven. Vidare ska läraren vara glad och positiv. 

Informanterna berättar om hur de lär sig och en informant berättar att hennes egen förståelse 

för en uppgift, bygger på hur läraren förklarar uppgiften. Enligt informanten bör läraren 

förklara tydligt och säkerställa att eleven har förstått vad hon ska göra. Det framkom även att 

det krävs olika utmaningar för eleverna för att de ska komma vidare i sin utveckling. Några 

informanter hade velat ha större utmaningar i grundsärskolan för att komma vidare i sin egen 

utveckling. En informant berättar att lärarna upptäckte hennes förmågor och såg till att hon 

var integrerad i grundskolan i flera ämnen.  

Jag vet att jag klarar av det här och jag vill liksom ha utmaningar och jag vet själv att 

jag klarar av det. (Madelene) 

En annan informant skildrar hur en lärare kan formulera sig för att hjälpa eleven vidare i 

kunskapsutvecklingen. Informanten berättar vidare att läraren inte bör ge eleven för många 

alternativ. Han menar att det blir tydligare och då vet eleven vad som ska göras. Samma 

informant berättar att läraren bör inse att vissa uppgifter inte går att genomföra av olika 

anledningar. Han menar att läraren bör lyssna på vad eleven har att säga och anpassa 

situationen efter det. 
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Jag kan till exempel inte äta med kniv och gaffel och då behöver man inte alltid öva på 

det, utan man måste någon gång inse att det här går inte…i Kina där äter de aldrig 

med kniv och gaffel så varför ska jag lära mig det…(Adam) 

Läraren i en grundsärskola hade påverkat en elev positivt, genom att alltid stötta informanten 

genom att säga, ge aldrig upp. Informanten berättar att hon minns detta och tänker på detta 

ibland när det känns tungt. 

Läraren i skolan påverkar informanterna olika, men en gemensam önskan från informanterna 

är att läraren bör finna utmaningar på rätt nivå för eleverna, samt vara tydlig och stöttande 

gentemot dem. 

Engagemang 

För att skapa engagemang lyfter några informanter fram vikten av att få arbeta tillsammans 

med andra i klassen. De menar att när de får hjälpa och stötta varandra var det meningsfullt. 

Även raster framkommer som en viktig del i att skapa engagemang och lärande. En informant 

berättar att det var på rasterna, när han träffade andra, som han kände sig engagerad och 

motiverad till att öva på sin svenska.  

När vi får mera rast och grejer. Då började jag prata med mina kompisar på svenska 

och då började jag att lära mig att tala och jag blev bättre och bättre. (Peter) 

Informanternas egna upplevelser kring delaktighet på högstadiet i grundsärskolan skiljer sig 

inte vidare mycket ifrån varandras. Flertalet berättar att de fick vara med och bestämma 

material och uttrycka egna tankar och åsikter. De har svårigheter att konkret uttrycka vad de 

blev lyssnade på, men de skildrar en känsla som uttrycker det. 

Jag fick vara med och bestämma, men jag kommer inte ihåg vad. (Karin) 

Informanterna engagerar sig på olika sätt och vissa av dem tar plats och framför egna tankar 

och åsikter, medan en informant berättar att hon inte tar så mycket plats i olika sammanhang. 

Detta har till följd att hennes delaktighet i det egna lärandet påverkas och hon tror att det egna 

lärandet tidigare hade varit bättre, om hon själv hade fått bestämma lite mera. 

När jag får bestämma själv tror jag (Ida) 

Några informanter berättar om att de var med i elevrådet och gick på möten tillsammans med 

grundskolan för att föra klassen talan. När informanterna har varit delaktiga i olika beslut i 

skolan, ökar deras känsla av att de har fått vara med och bestämma. 

Det var bra, nu vet man att man har bestämt någonting. Man hjälpte till, alla hjälpte till 

(Linda) 
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En annan berättar om sitt engagemang i det sociala samspelet. Han berättar att han är för snäll 

och vill alla människor väl. Han menar att han är för försiktig för att kunna säga ifrån till 

andra. Han har även svårigheter att säga nej och berättar att han mår dåligt av det.  

Jag har svårt att säga nej och jag mår alltid dåligt att jag gör det. Jag skäms när jag 

säger nej. (Adam) 

Framgångsrika faktorer för ett lärande  
I detta avsnitt lyfts framgångsrika faktorer upp, om hur lärande sker utifrån elevernas 

erfarenheter och tar fasta på hur skolan och samhället kan bemöta och skapa förståelse för 

individer med utvecklingsstörning. Vid min analys fann jag följande teman kopplade till 

informanternas uppfattningar om framgångsrika faktorer till lärande: goda relationer, 

motivation, läraren, samhället. Goda relationer och motivation lyfter fram elevernas tankar 

om hur deras motivation kan öka, genom att skapa goda relationer för att ett lärande ska ske. 

Läraren och samhället handlar om hur en framgångsrik lärare bör vara enligt informanterna 

och deras önskan om att samhället kunde få en ökad förståelse och kunskaper om hur man 

bemöter individer med en utvecklingsstörning samt ökad kunskap om olika 

funktionsnedsättningar. 

Goda relationer och motivation 

Flertalet av informanterna är överens om, att en framgångsrik skola består av att eleverna har 

roligt både med kamrater och lärare. När goda relationer skapas i skolan ökar den egna 

motivationen att vilja lära sig mera. Skapandet av relationer sker på olika sätt, berättar 

informanterna. Några menar att rasten är en bra tid för att skapa relationer samt att kunna ha 

trevligt tillsammans med andra. Flertalet lyfter upp vikten av att skapa goda relationer med 

läraren. Informanterna menar att om de har trivsamt tillsammans med andra, leder detta i till 

en positiv känsla hos dem. 

Den bästa skolan är kul för att vi kommer att skratta mycket och ha kul och vet du, vi 

skulle lära oss bättre, ännu mera när alla får skratta tillsammans. (Linda) 

Det finns informanter som föredrar praktiska ämnen och menar att det är viktig att deras egna 

intressen tas tillvara på i skolan. En informant berättar att han var intresserad av träslöjd och 

inte alls av textilslöjd under högstadietiden. Enligt honom själv vägrade han att delta i 

textilslöjden. Han berättade att det slutade med att han enbart hade träslöjd i skolan och är 

mycket nöjd med det och hans skildringar kring detta är mycket positiva.  

Ha idrott hela dagen, men man skulle inte orka hela dagen. (Erik) 
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En annan informant har funderingar på att flytta till ett gruppboende i framtiden och önskar att 

det skulle finnas en skola i närheten med estetiska ämnen.  Informanten lyfter fram att om en 

individ är intresserad av något och samtidigt får arbeta med det, lär man sig bäst. 

Allt man vill lära sig, då man verkligen får in saker i hjärnan. (Rebecka) 

Framgångsrika faktorer till ett lärande är skapandet av goda relationer, som i sin tur leder till 

ökad motivation, enligt informanterna. 

Läraren och samhället 

Det framkommer att läraren är betydelsefull för eleverna och att samhället bör ta hänsyn till 

individer med olika funktionsnedsättningar. Läraren bör vara en blandning av psykolog och 

lärare, samtidigt som läraren skaffar förtroende till eleven, menar en informant. Han menar att 

läraren bör ta influenser från andra områden för att klara av att möta elevernas behov.  

Jag tycker att läraren ska vara en blandning av psykolog och lärare, man ska skaffa 

förtroende till eleven. Skapa relationer, jag tror att det är den hemliga ingrediensen. 

(Adam)  

Framgångsrikt lärande är enligt några informanter, att läraren låter eleverna få vara 

självständiga. De menar att det är viktigt för deras egen framtid, att de får bli vuxna och få 

möjligheter att klara sig själva. I den bästa skolan, enligt några informanter, låter läraren 

eleverna ta ett eget ansvar för både sina studier och att ta sig fram själv på skolan. 

Informanterna menar att lärarna ska finnas där för att stötta eleverna, men låta dem klara sig 

själva så mycket som möjligt. 

…man känner sig mera vuxen när man kommer hit, man kan bestämma och tänka mera 

tycker jag…ett vuxet liv är viktigt för mig. (Sandy) 

Att sprida kunskap om olika handikapp och informera grundskoleelever vad en 

utvecklingstörning är, anser en informant är betydelsefullt. Informanten har många kompisar i 

grundskolan och hennes känsla är att kompisarna skäms för henne. Hennes känsla är att de 

skäms för henne på grund av att hon går i särskolan.  

…att ha en kompis i grundsärskolan, eftersom alla vet inte vad ett handikapp är. Alla 

tror att man är utvecklingsstörd, typ ser jättekonstig ut, pratar konstigt och det behöver 

man inte göra och det tycker jag är ganska jobbigt. (Madelene) 

Informanten har en förmåga att kunna berätta om sin funktionsnedsättning och berättar att hon 

har föreläst för utvalda styrande i kommunen. Hon har föreläst om hur det är att gå i särskolan 

och hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Informanten menar att det är viktigt att 

det just är en elev från särskolan som berättar om sin funktionsnedsättning. Då får andra i 
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samhället se henne, att hon ser helt normal ut och samtidigt skulle hon kunna berätta om 

varför hon går i särskolan, det vill säga att hon behöver en annan stöttning i sin 

kunskapsinlärning. Hon tror att detta skulle öka förståelsen och kunskapen i samhället om vad 

en funktionsnedsättning är. Samhället bör använda rätt begrepp om olika 

funktionsnedsättning, menar en annan informant. Han menar att samhället och framförallt 

läraren, bör benämna hans funktionsnedsättning korrekt och inte använda förmildrande 

begrepp. Informanten berättar att han är blind och inte synskadad. Enligt honom finns det 

människor som han möter inom olika myndigheter som vill få honom att vara synskadad 

istället. 

Jag är inte synskadad, jag är blind. (Adam) 

Framgångsfaktorer i skolan är lärarens sätt att ge eleverna eget ansvar, samtidigt som 

lärararen ska finnas där för att stötta dem. Viktigt är även att sprida kunskap och förståelse för 

andra i samhället om vad en utvecklingsstörning är och hur det påverkar personer som har 

diagnosen.  

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

Elevers erfarenheter kring delaktighet i sitt eget lärande under tidigare skolgång tar upp 

relationer mellan elever, mellan lärare och elev och interaktion mellan olika aktörer. 

Kamrater handlar om sociala relationer som tar fasta på faktorer som ökar känslan av 

delaktighet. I kamrater framkommer det både en önskan om att ha kamrater, samt en skildring 

av avsaknad av kamrater. De informanter som utrycker en önskan om att ha kamrater, menar 

att de känner sig delaktiga i ett socialt samspel, när de får vara tillsammans. När de känner sig 

delaktiga skapar det ett intresse hos dem och under Egna intressen berättar informanterna om 

att när deras intressen tas tillvara på, ökar även deras motivation till att vilja lära sig mera. Det 

egna lärandet har påverkats olika av den egna trivseln i grundsärskolan och under Trivsel och 

egna känslor framkommer att de flesta är generellt nöjda med sin tid på högstadiet i 

grundsärskolan. 

Viktigt för sitt eget lärande och för att känna sig delaktiga i sin skolvardag tar fasta på elevens 

upplevelser av motivation och engagemang. En önskan om att få lyckas både i enskilda 

uppgifter och nå skolans mål framkom under Att få lyckas i det egna lärandet. De krav som 

de möter i skolan kan påverkas av miljön de befinner sig i och skapa olika känslor hos dem. 
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Känslan att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas och lyckas är viktigt under 

Självständighet. Mötet mellan individ och miljö där läraren har en betydelsefull roll, lyfts 

fram under Lärarens roll och för att eleverna ska nå målen i skolan, bör läraren utmana dem 

på olika sätt. Detta kan skapa ett engagemang och för att en informant ska vara engagerad i 

olika situationer krävs det att de får var delaktiga i sin egen skolvardag och under temat 

Engagemang lyfter de fram deras syn på den egna delaktigheten.  Alla informanter visar sin 

delaktighet utifrån deras eget perspektiv och om några informanter hade fått vara med och 

bestämma lite mera under tidigare skolgång, kanske deras lärande hade sett annorlunda ut. 

Ett framgångsrikt lärande tar upp interaktion mellan elever, lärare och samhället.  Goda 

relationer och motivation tar fasta på sociala konstruktioner, som kan skapa motivation till att 

ett lärande ska ske hos eleven. Genom att skapa goda relationer med alla inblandade, kan det 

vara en framgångsrik faktor till ökade diskussioner kring en framgångsrik skola. För att en 

skola ska bli framgångsrik utifrån ett elevperspektiv av tidigare elever i särskolan, tar Läraren 

och samhället fasta på utifrån ett samhällsperspektiv, hur skolan och samhället kan bemöta 

och skapa förståelse för individer med utvecklingsstörning 

Diskussion 

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

forskning samt till teoretiska utgångspunkter.  

Syftet med denna kvalitativa studie är att beskriva och analysera skolerfarenheter kring 

delaktighet hos före detta elever i grundsärskolans senare år och hur dessa kan förstås. Urvalet 

till studien bestod av 12 elever, som tidigare har gått på högstadiet i grundsärskolan och idag 

går på gymnasiesärskolan. Utifrån elevsvaren har jag funnit teman som svarar på studiens tre 

frågeställningar. Följande teman fram kom under min analys Kamrater, Egna intressen, 

Trivsel och egna känslor, Att få lyckas i det egna lärandet, Lärarens roll, Engagemang, Goda 

relationer och motivation och Läraren och samhället. 

Erfarenheter av delaktighet kring sitt eget lärande  

Några av eleverna skildrar tidigare erfarenheter från högstadietiden på grundsärskolan genom 

att lyfta fram kamratrelationer som en viktig aspekt. Dessa faktorer påverkar den egna trivseln 

i skolan. När det gäller kamratrelationer kommer det fram att de flesta anser att det är viktigt 

ha vänner. Dels för att kunna prata och ha skojigt med dem på rasterna, men även att kunna 
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stötta varandra under lektionstid. Ett lärande sker när eleverna är motiverade och stöttar 

varandra vidare i utvecklingen utifrån Vygotiskijs teori om den proximala utvecklingszonen 

(Vygotskij, 1978). Vidare även att kunna skratta tillsammans med kamraterna, då utvecklas 

även den sociala förmågan. Att ha kamratrelationer är angeläget och skolan är en arena där 

många sociala kontakter skapas. I min studie framkom det även att några informanter hade ett 

fåtal eller inga vänner alls under tidigare skolgång och det har inte påverkat dem negativt. För 

att vara sig inkluderad och delaktig utifrån olika sätt att se på begreppen, menar Gustavsson 

(2004) att det är individens engagemang i olika livssituationer som talar om individen är 

delaktig eller inte. När det gäller begreppet inkludering och användning av den specificerade 

individorienterade definition (Göransson & Nilholm, 2014) tittar man på hur eleven trivs i 

skolan och om hon har kompisar. För att vidareutveckla inkludering behöver även eleven vara 

accepterad av sina kamrater (Farrel, 2004).  En skola där goda relationer skapas och har ett 

positivt förhållningsätt som genomsyrar skolvardagen, uppnår också eleverna goda 

studieresultat.  För att en elev ska trivas med sin skolgång är det viktigt att skolan fångar upp 

elevernas egna intressen och är lyhörda för elevernas signaler. För att koppla detta till Dyson 

m.fl. (2002) rapport som visar att en inkluderande skola är en skola där lärarna utgår ifrån 

elevernas erfarenheter och bygger och anpassar sin undervisning utifrån elevernas egna 

referensramar. Det kan vara tillexempel att några informanter kände sig både mer lugna och 

mer koncentrerade i skolan, när de fick lyssna på musik i hörlurarna under lektionstiden. 

Vidare att vissa av informanterna föredrar praktiska ämnen och lyfter fram dessa som positiva 

ämnen under högstadietiden, samtidigt som de tyckte att de teoretiska ämnena var viktiga.  

Viktigt för det egna lärandet och känslan av delaktighet  

Flera informanter önskade att de hade fått vara mera självständiga under högstadietiden.  Med 

självständig menar informanterna, att de ville klara sig själva i flertalet situationer. Om de var 

i behov av hjälp och stöttning, skulle de ha bett om hjälp. Flertalet av informanterna berättar 

att de trodde på sin egen förmåga att klara av att utföra både uppgifter och ta hand om sig 

själv på egen hand. En informant uttrycker sin svårighet att kunna säga nej, som i sin tur 

påverkar hans självkänsla. Detta ledde till både en frustration och oro, vilket inte var positivt 

för den egna självkänslan.  Snell m.fl. (2009) skriver om att individer med 

funktionsnedsättningar gör vad som helst för att passa in i gemenskapen och för att bli 

accepterade av samhället. Utifrån ett delaktighetsperspektiv kan det vara att en individ med en 

funktionsnedsättning gör vad som helst för att passa in i en social gemenskap. De har inte 
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förmågan att kunna säga nej, som en av informanterna skildrar och det i sin tur kan skapa en 

frustration som leder till oro och aggressivitet.   

Det framkom att det egna lärandet såg olika ut hos informanterna. Eleverna har olika lärostilar 

och det framkom att läraren har en betydande roll i hur eleverna lär sig. Hur läraren visar eller 

berättar var viktigt för att informanterna skulle första vad som skulle göras. I Teltzers och 

Baltzers (2011) studie framkom det att lärarna är tydliga gentemot eleverna. Läraren har till 

uppgift att stötta elever vidare och utmana dem på rätt nivå. En tydlighet och stöttning framåt 

i elevens kunskapsutveckling kan vara som en av informanterna berättar om att inte ge för 

många alternativ till eleven samt att läraren utrycker sig form av verbet ska istället för kan. 

Verbet kan ger en valmöjlighet hos eleven, medan verbet ska är något som ska göras utan val. 

Mitchells (2015) framhäver sina strategier för ett lyckat lärande genom att lyfta fram att lärare 

som undervisar elever med funktionsnedsättningar, bör ha tydliga mål med sina lektioner. 

Uppgifterna ska vara utmanande för eleven menar några informanter. De menar att läraren ska 

finna uppgifter som ligger på en högre nivå än var eleverna själva befinner sig i sin lärprocess 

och Vislies (2003) tankar är att läraren skapar en språklig arena där risktagande uppmuntras.  

Utifrån den generella individorienterade definitonen som Göransson och Nilholm (2014) 

skildrar, möter skolan alla elevers behov i en inkluderande undervisning där det är skolan som 

söker lösningar för att hjälpa alla elever oavsett förutsättningar. När det gäller informanternas 

egna upplevelser kring sin egen delaktighet under högstadietiden på grundsärskolan, 

framkommer att de har varit med och bestämt olika saker, men har svårare att återberätta 

exakt vad. Dessa informanter berättar att de blev lyssnade på och kände en gemenskap med 

klassen. Engagemang i olika livssituationer är avgörande om delaktighet sker enligt 

Gustavsson (2004). Gustavsson menar att ett engagemang kan vara när en individ deltar eller 

tar del av en aktivetet. Några av informanterna har varit med i elevrådet och gått på möten i 

grundskolan för att föra klassens talan och detta visar på en delaktighet. Den subjektiva 

erfarenheten av engagemang som Molin (2004) lyfter fram är individens egen känsla av att 

delta i ett sammanhang. Detta kan tolkas som att informantens egen känsla av att få vara med 

och bestämma något var bra och det visar på att han var delaktig utifrån sitt eget perspektiv.  

Framgångsrikt lärande ur elevperspektiv 

Gemensamt som framgångsrikt lärande utifrån ett elevperspektiv är att skolan ska skapa goda 

relationer som i sin tur leder till ökad motivation hos eleverna. Goda relationer kan skapas på 

olika sätt och Vislies (2003) menar att läraren bör utveckla en språklig arena där eleverna ges 
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förutsättningar för att kunna utveckla alla sina färdigheter. I denna arena skapas relationer 

samtidigt som arenan uppmuntrar till rikstagande. Risktagande kan vara en fördel när eleverna 

arbetar tillsammans och stöttar varandra utifrån den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 

1978).  Rasten i skolan är en social plats där eleverna kan både lära sig det sociala samspelet 

och även finna glädjen i ett sammanhang. Att läraren ska var skojig handlar mera om att 

läraren är lyhörd och ser och bekräftar eleverna. Ett lärande gynnas av att läraren skapar goda 

relationer menar Mitchell (2015). Även mångfalden är en tillgång när elevernas lärande 

beaktas, menar Dyson m.fl. (2002) och vidare är tydliga instruktioner och rutiner i 

klassrumssituationer viktiga aspekter för att ett lärande ska ske, enligt Mitchell (2015) och 

Dyson m.fl. (2002). 

En annan framgångsfaktor är när elevernas motivation tas tillvara. Några av informanterna är 

praktiskt lagda och de lyfter upp de praktiska ämnen som positiva i en bra skola. Rapporten av 

Dyson m.fl. (2002) visar på att en inkluderande skola är en skola där utgångspunkten för ett 

lärande är elevernas egna erfarenheter. Genom att vara öppen för elevens intressen, ökar även 

deras motivation enligt några informanter. Lärarens uppdrag är att utgå ifrån elevens intressen 

och därefter bygger på och anpassar undervisningen utifrån elevernas egna referensramar, 

enligt Dyson m.fl. Skolan söker lösningar för alla elevers behov i en inkluderande 

undervisning i den generella individorienterade definitionen (Göransson & Nilholm, 2014) 

och frågan är om alla skolor klarar av att möta alla elevers intressen.  

Hur samhället ska få en förståelse och ökad kunskap om vilka elever som går i särskolan lyfts 

upp av två informanter som värdefullt för framtida diskussioner. Den ena informanten lyfter 

fram vikten av att sprida kunskap om olika funktionsnedsättningar för andra människor i 

samhället.  Det är viktigt med anledning av att andra i samhället ska få ökad kunskap och 

förståelse för att en person med en utvecklingsstörning inte behöver se konstig ut eller prata 

på ett annorlunda sätt.  Utifrån delaktighetsbegreppet som Molin (2004) lyfter fram är det 

fokus på individen och den aktiva medverkan och påverkan som hon har i ett samhälle. Vi 

lever i ett demokratiskt samhälle där alla ska kunna vara delaktiga i samhällsbyggandet 

oavsett förutsättningar. För att få fram budskapet är det viktigt, enligt informanten, att det just 

är en elev ifrån särskolan som berättar om sitt liv och hur det är att leva med en 

utvecklingsstörning. Mångfalden är en tillgång, enligt aktuell forskning (Vislie, 2003; Farrel, 

2004; Dyson m.fl. 2002). Skolan bör ta hänsyn till mångfalden och därmed skapa ett 

inkluderande system (Göransson & Nilholm, 2014.) Ett inkluderande system tar hänsyn till 

alla elevers behov och förutsättningar.  
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Resultaten kopplade till teoretiska utgångspunkter  

Resultatet kan kopplas till hur människan handlar i det sociala samspelet med andra. 

Informanterna önskade att få vara tillsammans med sina kamrater. Utifrån Vygotskij (1978), 

som säger att språket och tänkandet utvecklas i sociala kontexter med andra, kan jag ana att 

detta även kan skapa motivation hos eleverna. Detta i sin tur leder till, enligt teorin, att nya 

erfarenheter skapas när individen är med andra. Strandberg (2006) skildrar Vygotskijs teori 

och menar att det krävs en inre motivation för att ett lärande ska ske. 

Utifrån den proximala utvecklingszonen (PZD) Vygotskijs teori (1978), utvecklas elever i ett 

samspel med andra. Jag finner en utveckling och ett lärande utifrån PZD i mina resultat, då 

informanterna lyfter fram när de får arbeta tillsammans med en kamrat och kan hjälpa 

varandra. Dels har roligt tillsammans och samtidigt som de lär sig genom att stötta och hjälpa 

varandra vidare i deras utveckling. Lärarens har till uppgift att finna motiverade och 

meningsfyllda uppgifter till eleverna (Vygotskij, 1978) och informanterna berättar att flertalet 

av dem fick välja uppgifter att göra själv, vilket borde bli motivation till att vilja lära sig nytt. 

Utifrån det specialpedagogiska perspektiven där jag tar fasta på det kategoriska och 

relationella perspektivet, finner jag att båda perspektiven finns i studien. Det kategoriska 

perspektivet innebär att elevens svårigheter tillskrivs en diagnos (Emanuelsson m.fl., 2001) 

och det framträder när en informant lyfter upp sin egen diagnos. Informanten menar att de 

hjälpmedel som han har erbjudits, inte alla gånger kan hjälpa honom till ett bättre liv. Han 

menar att skolan har ett för stort fokus på diagnosen och att skolan vill lösa hans svårigheter, 

medan han själv anser att fokus borde ligga på det han faktiskt han kan klara av. Utifrån det 

relationella perspektivet som tar fasta på att elevens svårigheter förstås som en konsekvens av 

att skolmiljön inte möter upp eleven på hens nivå (Emanuelsson m.fl., 2001). Några av 

informanterna skildrar sin tidigare skolgång på högstadiet i särskolan som kaotisk och jobbig 

och min tolkning är att skolan inte har klarat av att möta upp eleverna på rätt nivå. Dock 

framkommer det att lärarna har stöttat och lyssnat på eleverna, men av olika anledningar har 

det inte fungerat att skapa inkludering eller delaktighet utifrån ett samarbete mellan lärare, 

elev och miljö. 

Metoddiskussion 
Studiens syfte är att beskriva och analysera skolerfarenheter kring delaktighet hos före detta 

elever i grundsärskolans senare år och hur dessa kan förstås.  
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Då mitt fokus låg på elevernas egna upplevelser valde jag kvalitativ intervju som metod.  En 

kvalitativ intervjumetod är ett bra sätt att ta reda på elevernas egna upplevelser och tankar, 

enligt Kvale och Brinkmann (2014). När det gäller att intervjua elever med en 

utvecklingsstörning krävs det mycket av mig som intervjuare. I mitt missivbrev önskade jag 

att få träffa elever med en verbal förmåga att kunna återberätta och skolorna hade tillgodosett 

min önskan. Dock är det besvärligt för informanten att öppna sig och berätta fritt för en okänd 

person, i det här fallet mig. Stukát (2011) skriver att informanten ska känna sig trygg under 

intervjun. Innan jag påbörjade själva intervjun fick jag prata om allt möjligt med informanten, 

för att skapa en relation och att informanten skulle få ett förtroende för mig. Även platsen ska 

inge lugn och ro enligt Stukát och då det var elevernas skolor jag besökte, antar jag att 

informanterna kände att platsen gav både lugn och ro under intervjun. Det förekom inga 

störningsmoment i form av ljud från andra elever eller öppnade dörrar som kunde ha stört oss.  

Enligt Fejes och Thornberg (2015) ska intervjun löpa fritt och intervjuaren ska 

uppmärksamma det eleven berättar. I ett fåtal fall löpte intervjun fritt och jag nickade och 

hummade som bekräftelse, men det krävs en hel del av mig som intervjuare när inte samtalet 

löpte fritt. Det krävdes mycket stöttning av mig som intervjuare för att få eleverna att skildra 

sina historier. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram att stöttning under intervjun leder 

samtalet framåt. Min intervjuguide (Bilaga 2) låg till grund för intervjuerna och utifrån vad 

eleven berättade ställde jag följdfrågor i form av berätta mera eller enbart nickade för att ge en 

bekräftelse. Ibland var jag tvungen att formulera om frågan på olika sätt för att informanten 

skulle förstå och svara. Elevernas varierande medverkan kan ha haft betydelse för vad som 

har framkommit i resultatet. Jag intervjuade 12 elever på gymnasiesärskolans åk 1-4, som 

tidigare hade gått på högstadiet i grundsärskolan.  

Beaktandet av de fyra etiska aspekterna gör att jag har påhittade namn på alla informanter och 

skolor i studien. Jag informerade även varje informant syftet med min studie och om att det 

var frivilligt att delta i den. Tillförlitligheten ökar i studien, då jag använder citat från alla 

mina informanter. Det finns ett fåtal informanter som inte framträder lika ofta på grund av 

deras korta eller inga svar alls på vissa frågor emellanåt. Dock finns alla svar beaktade i min 

analys. Vid min analys har jag noggrant analyserat varje informant och gjort tolkningar av 

svaren.  Larsson (2005) menar att forskaren har en förförståelse för det som ska genomföras 

redan vid första mötet och menar att under tolkningsprocessen bör man explicitgöra sin egen 

förståelse för att tolkningen av resultaten ska bli tydlig. Min förförståelse var att skolans krav 

skulle påverka eleverna på ett sådant sätt att detta skulle påverka deras identitet. När jag har 
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analyserat har jag försökt att tänka bort min egen förförståelse och fokuserat på vad 

informanterna egentligen berättade. 

Med mitt metodval anser jag att jag har fått svar på mitt syfte med studien. Dock kan man 

utveckla tillförlitligheten genom att komplettera intervju med att besöka och observera elever 

innan besöket. Min tanke är att skapa relationer med eleverna och därmed få informanten att 

känna sig mera bekväm under själva intervjudelen. 

Avslutande reflektioner 
Mitt syfte med studien var att beskriva och analysera skolerfarenheter kring delaktighet hos 

före detta elever i grundsärskolans senare år och hur dessa kan förstås. Jag fann varierande 

teman för varje forskningsfråga. 

Det framkom tre teman som tar fasta på tidigare erfarenheter och delaktighet utifrån eleverna 

egna upplevelser och tankar. Genomgående är att eleverna vill ha roligt när de är i skolan 

samt att de har kamrater. Min tolkning av när de skildrar att ha roligt, är att det är ett annat ord 

för dem att uttrycka delaktighet. När de känner sig delaktiga skapar det trivsel hos dem och 

det kan även leda till att de blir mera motiverade till att vilja lära sig mera. Det ingår i lärarens 

profession att ta tillvara elevernas egna intressen och planera undervisningen efter det. Dock 

kan ett dilemma vara för läraren att inte hinna med på grund av tidsbrist att skapa individuellt 

material eller anpassa undervisningen för varje elev i klassen. 

Jag fann fyra teman om elevernas önskan om vad som är viktiga faktorer för deras eget 

lärande och känslan av delaktighet i sin egen skolvardag. Det framkom inte i min studie om 

informanterna var påverkade av skolans krav och om det i sin tur leder till negativa 

beteenden. Däremot var det viktigt för informanterna att få lyckas med att nå målen i skolan 

och att läraren har en betydelsefull uppgift att stötta och hjälpa eleverna att finna olika 

strategier att lyckas med det.  Min tolkning är att alla informanter har känt sig både 

inkluderade och delaktiga under tidigare skolgång, men att de uttrycker detta på olika sätt.  

Vid min analys av framgångrika faktorer till lärande fann jag två teman som tar fasta 

framgångsfaktorer enligt före detta elever i grundsärskolan. Enligt dem är det viktigt att skapa 

goda relationer med alla inblandade för att ett lärande ska ske. Att sprida kunskap om olika 

funktionsnedsättningar samt öka förståelsen i samhället kring olika diagnoser, kräver att flera 

individer med diagnoser vågar berätta om sin utvecklingsstörning.  
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I och med att begreppen tolkas olika är det den egna känsla hos individen som är avgörande 

om inkludering eller delaktighet sker. 

Förslag på vidare forskning 
Studien visar på vad några elever, som tidigare har gått på högstadiet i grundsärskolan, 

uppfattar sin delaktighet kring det egna lärandet under tidigare skolgång. Studien lyfter även 

fram framgångsfaktorer utifrån ett elevperspektiv. För att utveckla forskningen kring hur 

elever i särskolan uppfattar delaktighet och inkludering kring sin egen skolgång, skulle en 

större studie kring detta genomföras, framförallt att lyssna på vad ett framgångsrikt lärande är. 

Att låta alla eleverna som går särskolan komma till tals är viktigt för hela samhället. 

Fortfarande finns det en omsorgsstämpel för särskolan och för att få bort denna stämpel krävs 

det att eleverna som går i särskolan kan själva berätta om hur det är att dels leva med en 

utvecklingsstörning, som idag är intellektuell funktionsnedsättning, och dels om att hur det är 

att gå i särskolan. 
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Bilagor  
Bilaga 1  

Missivbrev 

Hej! 

Nina Svärd heter jag och jag studerar till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning på 

Mälardalens högskola. Under hösten -16 skriver jag mitt examensarbete som syftar till att få 

fördjupad kunskap om och en förståelse av hur elever i gymnasiesärskolan uppfattar sin 

skolvardag och elevroll. Mitt syfte är att eleverna ska berätta om egen läranderesa och sin 

delaktighet i olika lärandesituationer under tidigare skolgång. 

Jag har valt ett elevperspektiv då det är viktigt att låta eleverna komma till tals. Jag anser att 

elevernas syn på eget lärande och delaktighet är intressant för både lärare och andra som 

arbetar med elever med utvecklingsstörning. 

För att jag ska få svar på mina frågeställningar har jag planerat för intervjuer i form av att 

eleven med hjälp av mina frågor ska kunna berätta sin egen läranderesa. Jag beräknar att varje 

intervju kommer att ta ca 30-45 minuter. 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 önskar att du som rektor kan hjälpa mig med att få kontakt med lärare på 

gymnasiesärskolan, som i sin tur kan hjälpa mig med urvalet av elever. Jag hör av mig igen 

inom kort för att höra om jag får tillåtelse att gå vidare med min studie på din skola. 

Min handledare i studien heter Tina Hellblom Thibblin. Kontaktuppgifter till Tina: 

Tina Hellblom-Thibblin 

Fil.dr i pedagogik/PhD in Education 

Universitetslektor i specialpedagogik 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås 

021-XX XX XX 

 

Med vänliga hälsningar 

Nina Svärd 

070X- XX XX XX  
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Bilaga 2 

Underlag till intervjuguide 

Berätta för mig om en bra skoldag i din nuvarande skola 

Hur lär du dig bäst? 

Beskriv känslan när du lärde dig 

 

Beskriv din högstadieskola  

 

Berätta för mig om din tid på högstadiet 

Bra saker/mindre bra saker 

 

Beskriv en bra dag i din gamla skola (fånga lärandet/delaktighet) ställ följdfrågor 

Beskriv en bra lektion i din gamla skola (fånga lärandet/delaktighet) 

 

Beskriv en situation där du lärde dig mest (Varför var just den bra? Vad lärde du dig just då?) 

 

I din gamla skola, kände du att din lärare lyssnade på dig?  

(på vilket sätt?)  

 

Berätta för mig om när du fick vara med 

och bestämma något på skolan 

(I klassen, Med kompisarna) 

 

Berätta för mig om när du fick vara med och bestämma över din egen skoldag 

(Ditt lärande, Material) 

Om du får önska, hur ser den bästa skolan ut där eleven lär sig och känner att jag är en i 

gänget 


