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Sammanfattning 
Denna studie har belyst hur föräldrar respektive lärare till elever med utvecklingsstörning 

beskriver och upplever elevernas möjlighet till delaktighet i grundsärskolan respektive 

grundskolans lärmiljö. De frågeställningar som ligger till grund för studien är; hur föräldrarna 

beskriver vad som föranleder deras önskemål om skolform samt vilka deras erfarenheter i 

samband med barnens skolstart är, hur lärarna beskriver att de arbetar för att elever med 

utvecklingsstörning ska ges möjlighet till delaktighet i grundsärskolan respektive 

grundskolans lärmiljö samt i vilken utsträckning föräldrar och lärare upplever att elever med 

utvecklingsstörning i grundsärskolan respektive grundskolans är delaktiga i skolans lärmiljö. I 

studien har tolv kvalitativa intervjuer med föräldrar och lärare genomförts. Resultatet av 

intervjuerna har sammanställts och analyserats. I studien framgår att föräldrarna och lärarna 

till elever med utvecklingsstörning i både grundsärskolan och grundskolan upplever att 

eleverna i relativt stor utsträckning ges möjlighet till delaktighet i skolans lärmiljö samtidigt 

som berättelserna också vittnar om att det finns områden att utveckla för att elever i skolan 

ska ges möjlighet till full delaktighet i skolans lärmiljö. I studien har delaktighetsbegreppet 

förståtts utifrån delaktighetsmodellen (Szõnyi & Söderqvist-Dunkers, 2018). 

Nyckelord: Delaktighet, grundsärskola, integrerade elever och utbildning. 
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Inledning      

Barn har rätt till utbildning som ska syfta till utveckling och lärande (UNICEF, 1989).  I 

skollagen (Svensk författningssamling, SFS 2010:800) står det att utbildningen i skolan ska 

syfta till att alla barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper. Skolinspektionen 

(2018) skriver att en viktig faktor för elevers utveckling och lärande är möjligheten till 

delaktighet i skolans lärmiljö samt att elevers möjlighet till delaktighet i skolan har betydelse 

både för den enskilda individen och för samhället (Skolinspektionen, 2018).  

Delaktighet är ett komplext begrepp som kan ha olika betydelse beroende på i vilket 

sammanhang det används (Östlund, 2012). I Klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa, ICF, (Socialstyrelsen, 2003) beskrivs delaktighet som en persons 

engagemang i sin egen livssituation. Szõnyi och Söderqvist-Dunkers (2018) menar att 

delaktighet i sitt lärande och i det som sker i undervisningen är en förutsättning för elevers 

utveckling och lärande. Szõnyi och Söderqvist-Dunkers beskriver delaktighet i form av sex 

olika aspekter som alla hänger ihop och påverkar varandra. De sex aspekterna är tillhörighet, 

tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi och är alla viktiga för 

elevers möjlighet till delaktighet. Hur dessa aspekter hänger ihop visualiserar de i en modell 

som benämns delaktighetsmodellen (Szõnyi & Söderqvist-Dunkers, 2018). I gällande studie 

kommer delaktighetsbegreppet att förstås utifrån dessa sex aspekter.  

Tidigare studier har visat att elevers möjlighet till delaktighet i skolan är en viktig fråga för 

många föräldrar till barn med utvecklingsstörning (Lundström, 2016; Matson, 2017). 

Föräldrar till barn med utvecklingsstörning kan önska om deras barn ska få sin utbildning i 

grundsärskolan eller integrerade inom grundskolan (Skolverket, 2014). Lundströms (2016) 

studie visade att det bland föräldrar finns olika tankar och önskemål om i vilken skolform 

deras barn ges bäst möjlighet till delaktighet. Exempelvis väljer några föräldrar 

grundsärskolan då det är viktigt för dem att barnen hamnar i en gemenskap med andra barn 

med liknande förutsättningar (Lundström, 2016). Bland de föräldrar som istället väljer att 

deras barn ska gå integrerade i grundskola är umgänget med kompisarna från förskolan 

viktigt (a.a.). En granskning av Skolinspektionen (2016) gällande elever med 

utvecklingsstörning som går integrerat i grundskolan visar dock att lärares arbete med att 

anpassa arbetsuppgifter till de integrerade eleverna har stor betydelse för elevernas 
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möjlighet till delaktighet. Studier gällande elever i grundsärskolan visar därtill att elevernas 

erfarenhetsvärld har varit begränsad till särskolan samt att det har saknats naturliga 

sammanhang där eleverna i grundsärskolan träffar elever från grundskolan, vilket har 

begränsat elevernas möjlighet till delaktighet i skolan (Berthén, 2007; Szõnyi, 2005; Östlund, 

2012). Elevers möjlighet till delaktighet kan alltså se olika ut beroende på både i vilken 

skolform de går och hur den enskilda skolan arbetar. Eftersom delaktighet är en viktig faktor 

för elevers utveckling och lärande, kan således bristande delaktighet försvåra elevers 

möjlighet att nå de förväntade målen för utbildning (Skolinspektionen, 2018; Socialstyrelsen, 

2003).  

Studier som samtidigt belyser elever med utvecklingsstörning i grundsärskolan och elever 

med utvecklingsstörning som går integrerade i grundskolans lärmiljö förefaller, till 

författarnas kännedom, vara ett tämligen outforskat område. Denna studie avser därav vara 

ett bidrag till kunskap gällande elever med utvecklingsstörning och vilka möjligheter till 

delaktighet de ges både i grundsärskolan och i grundskolan. Ljuset kommer att riktas mot 

föräldrar och lärare till elever med utvecklingsstörning och deras upplevelser av elevernas 

möjlighet till delaktighet i grundsärskolan respektive grundskolans lärmiljö. Föräldrars 

uppfattning är av vikt då tidigare studier visar att delaktighet är en viktig fråga för många 

föräldrar till barn med utvecklingsstörning (Lundström, 2016; Matson, 2017) samt lärares 

uppfattning eftersom Skolinspektionens (2016) granskning visar att lärares arbete har stor 

betydelse för elevers möjlighet till delaktighet i skolan. I denna studie kommer 

delaktighetsbegreppet förstås mot bakgrund av ovan nämnda Szõnyi och Söderqvist-Dunkers 

(2018) beskrivning av delaktighet, det vill säga sex olika ömsesidigt påverkande variabler. Då 

studiens informanter utgörs av både föräldrar och lärare kommer begreppen barn och elev 

att användas synonymt. I studien kommer även begreppen grundsärskola och särskola att 

användas synonymt.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa hur föräldrar respektive lärare till elever med 

utvecklingsstörning beskriver och upplever elevernas möjlighet till delaktighet i 

grundsärskolan respektive grundskolans lärmiljö. 
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Frågeställningar 
• Hur beskriver föräldrarna vad som föranleder deras önskemål om skolform samt vilka 

är deras erfarenheter i samband med barnens skolstart? 

• Hur beskriver lärarna att de arbetar för att elever med utvecklingsstörning ska ges 

möjlighet till delaktighet i grundsärskolan respektive grundskolans lärmiljö? 

• I vilken utsträckning upplever föräldrar och lärare att elever med utvecklingsstörning 

i grundsärskolan respektive grundskolans är delaktiga i skolans lärmiljö? 

Bakgrund  
I bakgrunden redogörs inledningsvis för vad som finns skrivet gällande barns rätt till 

utbildning i olika styrande dokument. Därefter beskrivs utbildning för elever med 

utvecklingsstörning samt vad två olika utredningar gällande utbildning för elever med 

utvecklingsstörning har visat. Sedan redogörs olika avsnitt gällande delaktighet, först hur 

olika forskare definierar begreppet och därefter vad delaktighet har för betydelse för elever i 

skolan samt styrdokumentens syn på delaktighet. 

Barns rätt till utbildning  
För elever i skolan finns flera styrande dokument som slår fast att utbildning är en rättighet 

som ska syfta till utveckling och lärande, däribland skollagen (SFS 2010:800). I skollagen (SFS 

2010:800) står det att utbildningen i skolan ska syfta till att alla barn och elever ska inhämta 

och utveckla kunskaper. Vidare skriver lagen att skolan ska främja lärande och utveckling 

samt lust att lära och att det i utbildningen tas hänsyn till barn och elevers olika behov. En 

strävan ska vara att så långt som möjligt uppväga de skillnader som finns i elevernas olika 

förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Lagen skriver också att utbildningen ska 

vara likvärdig, att alla ska ha lika tillgång till utbildning och att det i all utbildning och 

verksamhet är barnets bästa som ska vara utgångspunkt (SFS 2010:800).  

Även i FN:s konvention om barns rättigheter står det att alla elever i den svenska skolan, 

oavsett årskurs eller skolform, har rätt till utbildning som ska syfta till utveckling och lärande 

(UNICEF, 1989). Barnkonventionen är grundläggande i skolans arbete för alla barns 

rättigheter. I konventionen står det också att alla barn har rätt att uttrycka sin mening i alla 

frågor som berör dem. Vidare står det att barn med funktionsnedsättning har rätt till ett 

fullvärdigt, anständigt liv och hjälp med att delta i samhället på lika villkor (UNICEF, 1989). 
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Barn med funktionsnedsättning omfattas också av FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008). I konventionen står det 

bland annat om rätten till utbildning, att personer med funktionsnedsättning inte ska 

stängas ute från det allmänna utbildningssystemet på grund av funktionsnedsättningen samt 

att personer med funktionsnedsättning ska ges det stöd och de anpassningar de behöver 

(a.a.).  

Alla barns rätt till utbildning finns också skrivet i Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådets skriftserie, 2006), vilket är en deklaration med syfte att ge regeringar, 

internationella organisationer och nationella biståndsorgan ett underlag för undervisning av 

elever i behov av särskilt stöd. I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådets skriftserie, 

2006) skrivs att alla barn har rätt till undervisning, att varje människa med 

funktionsnedsättning har rätt att uttrycka önskemål om sin utbildning samt att föräldrar har 

rätt till att bli rådfrågade angående utbildningsform för sitt barn. Vidare står det att skolor 

ska ge plats för alla barn, oavsett barns fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga 

eller andra förutsättningar.  

Vad gäller barns rätt till utbildning finns detta alltså skrivet i både skollagen (SFS 2010:800), 

FN:s konvention om barns rättigheter (UNICEF, 1989), FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008) samt i 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådets skriftserie, 2006). 

Utbildning för elever med utvecklingsstörning  
Skolverket (2016) skriver att grundsärskolan är till för de elever som inte bedöms kunna nå 

grundskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning. Om skolan bedömer att en 

elev inte kan tillgodogöra sig utbildningen i grundsärskolans ämnen läser eleven istället 

ämnesområden i inriktningen träningsskola (Skolverket, 2016). För att få erbjudande om 

plats i grundsärskolan krävs att flera utredningar genomförs. De utredningar som krävs är en 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och en social utredning (SFS 2010:800). Den pedagogiska 

utredningen ska klargöra vilka förutsättningar barnet har att nå grundskolans kunskapsmål, 

en beskrivning av barnets pedagogiska situation, vilka insatser som gjorts samt en 

utvärdering av dessa insatser och denna utredning ska ske i samråd med barnets 

vårdnadshavare (Swärd & Florin, 2014). Då utredningarna gjorts ska en helhetsbedömning 

utifrån barnets bästa göras. Utredningen ska grunda sig på den kunskap som sedan tidigare 
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finns gällande hemmets iakttagelser kring barnets utveckling och skolans iakttagelser och 

utvärderingar kring barnet, samt information kring de stödåtgärder som prövats och vilka 

nödvändiga utredningar denna bedömning förutsätter (Skolverket, 2013).  

Elever med utvecklingsstörning kan också få sin utbildning inom grundskolan och benämns 

då integrerade elever (2010:800 kap.7 § 9). Integrerade elever läser och bedöms efter 

grundsärskolans kursplaner (Skolverket, 2016). När en elev mottagen i särskolan får hela 

eller delar av sin utbildning i annan skolform beror det oftast på ett önskemål från 

vårdnadshavare (Skolverket, 2014). Andra orsaker till önskan om integrering kan vara 

kamratrelationer, geografisk hemvist eller i vissa fall en misstro till särskolan som skolform 

(a.a.). Orsaken till att vårdnadshavare önskar integrering kan således bero på en oro att 

särskolan inte utmanar barnets utveckling eller att barnets sociala utveckling skulle gynnas 

av undervisning med barn utan intellektuell funktionsnedsättning (Skolverket, 2014). 

Beslutet om i vilken skolform eleven ska gå i är det huvudmannen som tar i samråd med 

elevens vårdnadshavare (2010:800 kap.7 § 9). För att kunna arbeta med integrerade elever i 

grundskolan är det viktigt att lärarna har den utbildning som krävs för den undervisning de 

ska bedriva samt att de är legitimerade. Det är också av vikt att lärare ges den 

kompetensutveckling de behöver för att möta elevernas behov avseende exempelvis 

kunskaper om elevens funktionsnedsättning eller hur läraren ska bemöta eleven i sin 

undervisning (Skolverket, 2014). Det är rektorn och huvudmannen som ansvarar för att 

lärare ges denna kompetensutveckling (a.a.). 

Sammantaget gällande utbildning för elever med utvecklingsstörning kan dessa elever 

antingen gå i grundsärskola eller integrerade i en grundskoleklass.  

Utredningar gällande utbildning för elever med utvecklingsstörning 
År 2003 utfördes en utredning gällande utbildning för elever med utvecklingsstörning med 

uppdrag att ge riktlinjer hur den framtida utbildningen för denna elevgrupp skulle utformas. 

Utredningen gjordes före den nya läroplanens införande år 2011 av Carlbeck-kommittén 

(SOU 2003:35). Denna utredning bestod i att föreslå hur den framtida utbildningen för barn, 

ungdomar och vuxna bör utformas i fråga om mål, innehåll, personalens kompetens samt 

organisation. Utredningen visade att föräldrar till särskolebarn generellt är nöjda med sitt 

barns skolgång. Särskolebarnen och deras föräldrar verkar mer nöjda än elever och föräldrar 

i andra skolformer. Däremot är föräldrarna inte alltid nöjda med anledningen till 
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särskoleplaceringen. Vissa föräldrar anser att grundskolan inte kunnat ge barnet adekvat 

hjälp, andra föräldrar anser att barnen behöver små undervisningsgrupper och lärarna anser 

att barnen i första hand behöver särskilt anpassad pedagogik. Utredningen visade även att 

personalen tycker det är bra med särskoleundervisning. De menar att det finns bra tillgång 

till personal och resurser, att eleverna i särskolan slipper känna sig utanför och misslyckade 

och ges möjlighet att identifiera sig med andra elever med utvecklingsstörning. Personalen 

menar också att vårdnadshavarna till eleverna i särskolan ges möjlighet att träffa andra 

vårdnadshavare till barn med utvecklingsstörning (SOU 2003:35). 

När det gäller särskolan kunde utredningen se att undervisningen har en tendens att bli för 

tillrättalagd och att större tonvikt bör ligga på utmaning och stimulans.  En ökad samverkan 

mellan grundskola och särskola skulle kunna utgöra den stimulansen och ge elever i 

särskolan den draghjälp de behöver (SOU 2003:35). I utredningen framkom också att 

särskolan lätt blir en skola i skolan, att de elever som undervisas i särskoleklasser eller i små 

undervisningsgrupper beskrivs som isolerade från eleverna i den vanliga trots att de oftast är 

integrerade i grundskolan. Utredningen visade också att det förekommer väldigt lite 

gemensam planering och elevsamarbete mellan särskolan och grundskolan (SOU 2003:35). 

Utredningen (SOU 2003:35) visade att det finns flera positiva effekter av integrerad 

undervisning. I utredningen beskrivs begreppet integrering som en process för att forma en 

inkluderande undervisning som innefattar alla elever. De positiva effekter av integrering som 

lyfts fram är att integrerade elever får positiv draghjälp av grundskoleelever i form av social 

träning samt att det för de övriga eleverna blir naturligt att elever med funktionshinder hör 

hemma i klassrummet och i skolan och inte särskiljs. Andra fördelar är att integrerade elever 

får samspela och kommunicera med andra elever utan utvecklingsstörning samt att övriga 

klasskamrater får möjligheter till samspel med elever med funktionshinder. Nackdelar med 

integrering kan vara att särskoleelever löper risk att bli socialt isolerade och uppleva ett 

utanförskap (SOU 2003:35). 

I utredningen tas delaktighet upp som ett begrepp som används i skolsammanhang och är 

kopplat till lärande. Lärande ses som en process som förutsätter delaktighet och 

engagemang i sociala möten tillsammans med andra (SOU 2003:35). I läroplaner betonas 

betydelsen av delaktighet i lärandeprocessen och utredningen slår fast att delaktighet och 
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inflytande utgör viktiga förutsättningar för en inkluderande undervisning och för en skola 

med hög kvalitet. De faktorer som anses påverka delaktigheten i skolan är självförtroende, 

ett gott samspel med lärare och kamrater samt en god skolmiljö (SOU 2003:35). Således kan 

Carlsbeck-kommitténs utredning ha satt värdefulla spår i dagens skola, då utredningen riktar 

ljuset på flera betydande faktorer som är viktiga för vidareutveckling av skolan.  

I en senare utredning har även Skolinspektionen (2016) granskat undervisningen för elever 

med utvecklingsstörning. Denna utredning granskar specifikt undervisningen för de elever 

som går integrerade i grundskolan. Granskningen omfattar tio skolbesök i tio olika 

kommuner samt en enkätundersökning bland totalt 189 kommuner. Det är den första 

granskningen Skolinspektionen har genomfört för denna elevgrupp. Skolinspektionen menar 

att skolans uppgift är både att skapa en pedagogisk miljö som stödjer dessa elevers lärande 

och att skapa förutsättningar för att dessa elever blir delaktiga i det sociala sammanhanget i 

klassen. För att säkerställa detta menar Skolinspektionen att det ställs krav på både lärarens 

arbete med undervisningen och på att rektorer ger lärarna de förutsättningar som krävs för 

att bedriva undervisningen. Resultatet av granskningen visar att undervisningen för dessa 

elever bedöms fungera väl, att eleverna i stort bedöms få en undervisning som är anpassad 

efter sina förutsättningar och behov samtidigt som de är delaktiga i ett socialt och 

pedagogiskt sammanhang. Skolinspektionen (2016) menar att lärarna i stor utsträckning 

anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov. Granskningen visade 

både på goda exempel där lärare planerar undervisningen efter två kursplaner och där det är 

svårigheter att anpassa undervisningen efter två läroplaner. Flera av lärarna menar dock att 

de ser hur eleverna utvecklas positivt av att få sin utbildning integrerad i grundskolan (a.a.).  

Då det gäller elevernas delaktighet i det pedagogiska och i det sociala sammanhanget i 

klassen visade granskningen att lärarna lägger stor vikt vid detta (Skolinspektionen, 2016). 

Det som framkom var att då de integrerade eleverna arbetar med uppgifter inom samma 

område som de övriga elevernas gynnas deras delaktighet. Granskningen visade på flera 

goda exempel på där de integrerade eleverna ges möjlighet till enskild förberedelse inför 

undervisningen i helklass. I granskningen framkom dock även exempel där elevernas 

möjlighet till interaktion och deltagande begränsas av att eleven arbetar med helt andra 

uppgifter än övriga klassen. En annan faktor som granskningen visade kan påverka elevernas 

delaktighet är assistent- eller resurspersonens roll och arbetsuppgifter. Något som visar sig 
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är viktigt när det gäller detta är att skolan kontinuerligt följer upp och utvecklar 

resurspersonens roll och reflekterar över hur denna eventuellt kan påverka elevens 

delaktighet. Skolinspektionen (2016) menar att om en elev blir alltför beroende av en 

resursperson finns det en risk att eleven inte utvecklar sin förmåga till självständighet. 

Skolinspektionen menar också att det är viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning 

mellan resurspersonen och läraren.  

Skolinspektionens (2016) granskning visade också att det finns ett stort behov av att 

förbättra lärares förutsättningar att bedriva en undervisning med integrerade elever. Det 

handlar framförallt om kompetensutveckling och stöd i arbetet med grundsärskolans 

kursplaner. Granskningen visade att för många av lärarna är det första gången de arbetar 

med en integrerad elev och det finns därmed ett stort behov av kompetensutveckling inom 

såväl kursplaner som kunskaper om funktionsnedsättningen utvecklingsstörning. Ytterligare 

ett förbättringsområde som visade sig var att det saknas forum där lärarna kan diskutera 

undervisningen för de integrerade eleverna tillsammans med andra lärare. Ett gemensamt 

forum menar flera av lärarna som medverkade i granskningen skulle öka kunskapen hos dem 

och skapa samsyn kring planering och genomförande av undervisningen för dessa elever. 

Granskningen visade också att på flera av de besökta skolorna är det en person som har 

ansvaret för undervisningen för dessa elever. Skolinspektionen menar att risken är att 

elevens skolsituation blir väldigt sårbar då undervisningens kvalitet och innehåll avgörs av en 

enskild persons insatser (Skolinspektionen, 2016).  

En del av Skolinspektionens (2016) granskning omfattar också kommunala huvudmän som 

har integrerade elever i sina skolor. Skolinspektionen menar att för att de integrerade 

eleverna ska få den utbildning som de har rätt till är det viktigt att prioritera detta i 

kommunens resursfördelning och därmed blir alla aktörer i styrkedjan berörda. 

Granskningen visade bland annat att det finns huvudmän som inte följer upp de integrerade 

elevernas måluppfyllelse, vilket enligt Skolinspektionen kan medföra att eleverna inte får 

rätt förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Denna del av granskningen visade också 

att kommunernas kompetensutveckling främst riktar sig till lärare och inte till rektorer. 

Skolinspektionen menar att det är viktigt att även rektorer ges kunskap om grundsärskolan 

för att kunna veta vilka förutsättningar lärarna behöver i arbetet med att bedriva 

undervisning för dessa elever. Slutligen visade granskningen att det är flera faktorer som 
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ligger till grund för vad som avgör kommunernas beslut om eleven ska erbjudas skolgång 

som integrerad elev, många kommuner menar dock att vårdnadshavarnas önskan väger 

tungt för ett beslut om integrering (Skolinspektionen, 2016).  

Skolinspektionens granskning visar alltså att flera faktorer har stor betydelse för att 

integrering för elever med utvecklingsstörning ska bli framgångsrik och skapa möjligheter för 

elevers delaktighet. Några av de svårigheter, styrkor och brister som uppmärksammades är 

lärares utmaningar med att arbeta med två kursplaner och att kompetensutveckling för 

lärare och rektorer är bristfällig kring elever med utvecklingsstörning. Granskningen visade 

dock att arbetet med delaktighet och samspel prioriteras av lärare men att denna 

delaktighet kan påverkas negativt om inte en tydlig ansvarsfördelning finns mellan lärare och 

assistent.   

Summerat vad gäller utbildning för elever med utvecklingsstörning är att dessa elever 

antingen kan gå i grundsärskolan eller integrerat i en grundskoleklass. En utredning (SOU 

2003:35) visade att föräldrar till barn som går i grundsärskolan generellt är nöjda med sitt 

barns skolgång. Samma utredning visade dock att särskolan lätt blir en skola i skolan, att de 

elever som undervisas i särskoleklasser eller i små undervisningsgrupper beskrivs som 

isolerade från eleverna i den vanliga trots att de oftast är integrerade i grundskolan. 

Utredningen visade också att elever med utvecklingsstörning som går integrerat får positiv 

draghjälp av grundskoleelever i form av social träning. Skolinspektionens (2016) granskning 

visade att flera faktorer har stor betydelse för att integrering för elever med 

utvecklingsstörning ska bli framgångsrik och skapa möjligheter för elevers delaktighet.  

Perspektiv på delaktighet 

En viktig faktor för elevers utveckling och lärande är möjligheten till full delaktighet i skolans 

lärmiljö (Skolinspektionen, 2018). Delaktighet är ett komplext begrepp som kan ha olika 

betydelse beroende på i vilket sammanhang det används (Östlund, 2012). Begreppet 

delaktighet har blivit mycket framträdande i internationella och nationella styrdokument, i 

lagstiftning, i praktiska verksamheter och har också fått en central ställning i forskning 

(Söderman & Antonsson, 2011). Myndigheten för delaktighet (2018) skriver att full 

delaktighet för alla, oavsett funktionsförmåga inom alla områden i samhället är en central 

punkt inom funktionshinderspolitiken samt att tillgängligheten och de förutsättningar som 
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skapas för individen i samhället avgör möjligheten till delaktighet. Dessa möjligheter avser 

alla individer oavsett funktionsförmåga, det innebär att alla ska ges möjlighet att vara 

delaktiga i alla områden i samhället såsom skola, arbetsmarknad och offentliga miljöer.  

Olika forskare har på olika sätt definierat begreppet delaktighet. Enligt Björck-Åkesson och 

Granlund (2004) är delaktighet något som uppstår i skärningspunkten mellan individen och 

miljön i ett samspel. Hur delaktig en person upplever sig vara kommer därför variera 

beroende på personens utveckling, erfarenheter, samspel och på den situation personen 

befinner sig i. Vidare skriver de att en individs engagemang i en situation är avgörande för 

bedömningen av delaktighet och menar att delaktighet inte går att bedöma utan att 

personen själv bedömer sin upplevelse av delaktighet. Björck-Åkesson och Granlund skriver 

även att delaktighetsbegreppet behövs som en länk mellan individen och världen runt 

omkring, att delaktighet är hur en individ upplever sin involvering i olika livssituationer. 

Delaktighet kan enligt Gustavsson (2004) förstås som att vara en del av ett sammanhang, att 

känna samhörighet eller att ha ett gemensamt ansvar över något. På ett mer övergripande 

plan kan sägas att människors känsla av delaktighet är en förutsättning för ett samhälle, att 

det finns en sammanhållande gemenskap på livets alla arenor såsom arbete, familj och fritid. 

Även Wilder och Axelsson (2013) skriver att delaktighet innebär att vara inblandad i, ha en 

del i samt att aktivt vara en del i det som sker.  

I den internationella klassifikationen ICF (Socialstyrelsen, 2003) beskrivs delaktighet som en 

persons engagemang i sin egen livssituation, vilket mäts inom olika livsområden. Det innebär 

att det är vad individen gör tillsammans med andra, hur involverad individen är och vad 

individen upplever meningsfullt att göra som är det centrala. ICF kan användas för att öka 

medvetenheten kring vad som hindrar och underlättar i en persons omgivning och liv och 

samtidigt öka personens delaktighet (Swärd & Florin, 2014). I den internationella 

klassifikationen ICF-CY, vilken omfattar barn och ungdomar, har delaktighet en speciellt 

uppmärksammad roll och där skrivs även lärande fram (Socialstyrelsen, 2010). ICF-CY kan 

användas av personal inom skolan i arbetet med elevers hälsa, utbildning och välbefinnande 

(a.a.). ICF-CY är ett redskap för att tolka elevers svårigheter vilket innebär att läraren på ett 

mer professionellt sätt kan anpassa lärande, lärmiljön, förhållningssätt samt arbetsmaterial. 

ICF-CY ställer inte en diagnos på ett barn utan ger en profil för hur barnet fungerar i 
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vardagen. ICF-CY kan alltså hjälpa läraren att se vilka hinder läraren behöver forcera runt 

eleven för att eleven ska kunna bli så delaktig som möjligt i hela sin skolsituation (Swärd & 

Florin, 2014). 

Vad gäller begreppet delaktighet har det alltså blivit mycket framträdande i internationella 

och nationella styrdokument, i lagstiftning, i praktiska verksamheter och har också fått en 

central ställning i forskning (Söderman & Antonsson, 2011). Olika forskare har på olika sätt 

definierat begreppet delaktighet. Gemensamt för flera av forskarna är att delaktighet 

betyder att vara en del av ett sammanhang, att känna samhörighet eller att ha ett 

gemensamt ansvar över något (Gustavsson, 2004). Delaktighet har också en speciellt 

uppmärksammad roll i den internationella klassifikationen ICF-CY (Swärd & Florin, 2014).  

Delaktighet i skolan      
I internationella skolsammanhang har “en skola för alla“ betraktats som ett typiskt svenskt 

uttryck och står för en gemensam skola för alla elever och har under de senaste hundra åren 

vuxit sig starkt (Emanuelsson, 2004). Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018) skriver att ett 

begrepp som är nära kopplat till detta uttryck är inkludering. En inkluderande undervisning 

handlar om att skapa en likvärdig skola och om att främja mångfald (Svenska Unescorådet, 

2008). Inkludering kan ses som en process som syftar till att möta alla elevers olika behov 

(a.a.). Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018) skriver att i diskussionen om inkluderade 

lärmiljöer har frågan om delaktighet fått en allt tydligare plats. De menar att delaktighet är 

en förutsättning för inkludering och att delaktighet kan ses som en indikator på vilken grad 

av inkluderande lärmiljö som uppnåtts (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018). Det innebär att i 

en inkluderande undervisning känner sig alla elever delaktiga och har möjlighet att utvecklas 

utifrån sina förutsättningar (Skolinspektionen, 2018).  

Skolinspektionen (2018) skriver att delaktighet är centralt för alla elevers lärande och 

utveckling. Delaktighet bidrar till viktiga komponenter för lärande, trygghet och motivation 

för den enskilde individen och därmed behöver skolan bedriva sin verksamhet på ett sätt 

som ger alla elever möjlighet till delaktighet (Skolinspektionen, 2018). Även Skolverket 

(2015) skriver att skolan ska arbeta för att skapa förutsättningar för att alla elever ska ges 

möjlighet att delta i frågor som rör dem och deras lärande, samt eftersträva att eleverna blir 

delaktiga och får inflytande i skolans arbete.  



12 
 

Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2018) menar att då begreppet delaktighet är komplext och 

saknar en tydlig definition kan det tolkas på olika sätt. De menar därför att personal inom 

skolan bör arbeta med att utveckla en gemensam förståelse för begreppet så att det inte 

uppstår missförstånd. En gemensam förståelse av begreppet har stor betydelse för elevernas 

möjlighet till delaktighet i skolan (Szõnyi & Söderqvist Dunkers, 2018).  

Delaktighet i skolan kan alltså ses som en indikator på vilken grad av inkluderande lärmiljö 

som uppnåtts (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018). I en inkluderande undervisning känner 

sig alla elever delaktiga och har möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar 

(Skolinspektionen, 2018). Delaktighet är således centralt för alla elevers lärande och 

utveckling (a.a.).  

Styrdokumentens syn på delaktighet 
Elevers delaktighet finns som en röd tråd genom den styrkedja som ska ge förutsättningar 

och riktlinjer för hur lärandet och arbetet i skolan ska organiseras (Skolverket, 2015). Denna 

styrkedja består av skollag (2010:800), i vilken Barnkonventionen (UNICEF, 1989) varit 

vägledande och av läroplanen (Skolverket, 2011). Utmaningen i skolans arbete är att göra 

verklighet av styrkedjans intentioner genom ett konkret arbete med delaktighet i skolan 

(Skolverket, 2015).  Skollagen anger att alla elever skall ges möjlighet att nå utbildningens 

nationella mål och kunskapskrav, samt få den ledning och stimulans de behöver för sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att utifrån sina förutsättningar kunna utvecklas så 

långt som möjligt mot utbildningens mål (SFS 2010:800, kap. 3 § 3). Hänsyn skall tas till barn 

och elevers olika behov och barn och elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så 

långt som möjligt och skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i elevernas 

förutsättningar (SFS 2010:800, kap.1 § 4). Enligt Skolverket (2011) ska undervisningen 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolverket menar också att skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå utbildningens 

mål. Tillsammans ringar dessa regleringar in att utbildning och lärmiljö ska utformas utifrån 

elevernas olikheter, vilka skall bidra till att skapa förutsättningar för delaktighet och i detta 

avseende är lärarens arbete centralt (Skolinspektionen, 2018). Alltså har alla delar i denna 

styrkedja tillsammans ett stort värde för hur arbetet med delaktighet ska bedrivas samt ge 

de förutsättningar som krävs för att möjliggöra barns och elevers delaktighet i skolan. 
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Tidigare forskning  
I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning kring upplevelser och beskrivningar av elevers 

delaktighet i skolans lärmiljö. I det första avsnittet redovisas föräldrars upplevelser av 

elevers delaktighet, i det andra avsnittet lärares arbete med elevers delaktighet och därefter 

redovisas studier kring elevers egna upplevelser av delaktighet i skolan. Avslutningsvis 

redovisas ett avsnitt om samspelets betydelse för elevers möjlighet till delaktighet i skolan. 

Föräldrars upplevelser av elevers delaktighet i skolan 
Tidigare studier har visat att elevernas möjlighet till delaktighet i skolan är en viktig fråga för 

många föräldrar till barn med utvecklingsstörning (Lundström, 2016; Matson, 

2017). Lundström (2016) har i en studie intervjuat 18 föräldrar till barn med 

utvecklingsstörning där samtliga föräldrar uttrycker att det är betydelsefullt för dem att 

barnet är delaktig i skolan, har kompisar och fritidsaktiviteter samt att de hittar sin plats i 

samhället. Föräldrarna menar dock att delaktighet och gemenskap inte kommer av sig själv 

utan att pedagogerna i skolan har stor betydelse för elevernas möjlighet till delaktighet. 

Många föräldrar uttrycker även att en avgörande betydelse i samvaron tillsammans med 

barnen och barnens möjlighet till delaktighet är kommunikation. Föräldrarna beskriver att 

samspelet tillsammans med andra ofta blir komplicerat då barnen inte har ett utvecklat tal. 

En stor del av föräldrarnas förväntningar på skolan är därför att barnen ska få utveckla sin 

kommunikation. Detta är nära förknippat med föräldrarnas oro inför framtiden. De menar 

att barnen i någon utsträckning alltid kommer att vara beroende av sin omgivning och att ett 

sätt att rusta barnen för framtiden är att öva självständighet. Självständighet menar 

föräldrarna till stor del handlar om en utvecklad kommunikationsförmåga, vilket de menar 

har stor betydelse för elevernas möjlighet till delaktighet (Lundström, 2016). 

Bland föräldrarna i Lundströms (2016) studie finns det olika tankar och önskemål om i vilken 

skolform deras barn ges de bästa förutsättningarna till delaktighet. De föräldrar som 

medverkar i studien har också i olika utsträckning varit med och beslutat om sina barns 

skolplacering. De flesta föräldrarna beskriver att många i deras omgivning har haft 

uppfattningar om vilken skolform som är bäst för deras barn, både vänner och bekanta samt 

olika professioner. Detta har i sin tur påverkat valet av skolform. Bland de föräldrar som 

önskade att deras barn skulle gå integrerade i grundskolan är umgänget med kompisarna 

från förskolan en stark drivkraft till val av skolform. Andra skäl till att välja grundskola är 
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närheten till skolan samt att barnet skulle få stimulans av de andra eleverna. Bland de 

föräldrar som istället önskade grundsärskolan för sitt barn är gemenskapen med andra 

elever med liknande förutsättningar ett av skälen. Dessa föräldrar uttrycker att deras önskan 

är att deras barn inte ska vara sämst i klassen. För några föräldrar där barnen gick i 

träningsskola är också barnets förutsättningar i fokus för placeringen, de föräldrarna menar 

att en placering i grundskolan aldrig hade varit aktuell. Det finns alltså olika skäl till varför 

föräldrarna önskar att deras barn ska gå i grundsärskola eller integrerade i grundskolan. 

Oavsett vilken skolform föräldrarna önskar uttrycker alla en förhoppning om att deras barn 

ska ges möjlighet till delaktighet i skolan (Lundström, 2016).  

Även Matson (2017) har i sin studie intervjuat föräldrar till barn med utvecklingsstörning. I 

denna studie går alla barn integrerade i grundskolan. I den kommun där studien är gjord 

finns ett beslut om att grundsärskolan inte ska bedrivas i egna klasser utan att de elever som 

följer särskolans kursplaner ska finnas i den reguljära undervisningen (a.a.). Studiens resultat 

visar att elevernas möjlighet till delaktighet i skolan är viktigt för föräldrarna samt att det 

finns en stor spridning bland föräldrarnas upplevelser av deras barns skolgång. Många av 

föräldrarna i studien är positiva till kommunens beslut om att inte bedriva grundsärskolan i 

egna klasser. Dessa föräldrar uttrycker att de är nöjda eller mycket nöjda med sina barns 

skolgång. De menar dock att det finns både fördelar och nackdelar med beslutet om att alla 

elever ska gå tillsammans men att fördelarna överväger nackdelarna. En stor fördel, menar 

föräldrarna, är att deras barn går med andra barn från samma bostadsområde vilket ger dem 

goda förutsättningar att lära känna varandra väl och elevernas möjlighet till delaktighet 

ökade. Till skillnad från dessa föräldrar beskriver de föräldrar i studien som har negativa 

upplevelser från sina barns skolgång att det finns en avsaknad av delaktighet och social 

gemenskap. Med det menar de att deras barn ofta är väldigt ensamma trots att de finns med 

i klassen. Deras barn har, enligt föräldrarna, väldigt få eller inga kompisar. Föräldrarna till 

dessa barn uttrycker att i en egen särskoleklass tillsammans med andra barn med liknande 

funktionsnedsättningar skulle barnen ha större möjlighet att få fler kompisar. Sammantaget 

lyfter föräldrarna i studien två avgörande faktorer för att skolsituationen skulle fungera bra 

för deras barn. Det första är att barnen skulle få positiva upplevelser av den sociala 

gemenskapen i gruppen. Den andra är att barnen skulle få en undervisning där de kunde 

utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar. En viktig faktor, enligt föräldrarna, för 
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att detta skulle fungera är att det finns eldsjälar inom skolan. Med eldsjälar menar 

föräldrarna kompetenta lärare med ett specialintresse av att arbeta med elever i behov av 

särskilt stöd (Matson, 2017).  

Summerat vad gäller föräldrars upplevelse av elevers delaktighet i skolan visar tidigare 

studier att det är viktigt för föräldrar att barnen är delaktiga i skolan, har kompisar och 

fritidsaktiviteter samt att de hittar sin plats i samhället (Lundström, 2016; Matson, 2017). 

Flera av föräldrarna uttrycker att de var nöjda eller mycket nöjda med deras barns skolgång. 

Föräldrarna menar dock att delaktighet och gemenskap inte kommer av sig själv utan att 

pedagogerna i skolan har stor betydelse för elevernas möjlighet till delaktighet (a.a.).  

Lärares arbete med elevers delaktighet i skolan 
Lärares arbete har stor betydelse för elevernas möjlighet till delaktighet i skolan 

(Skolinspektionen, 2018). Tidigare studier visar att lärare arbetar på olika sätt för att elever 

med utvecklingsstörning ska ges möjlighet till delaktighet i skolan (Berthén, 2007; Matson, 

2017; Östlund, 2012). I en studie har Östlund (2012) följt fem träningsskoleklasser i syfte att 

analysera deltagande och interaktion i den pedagogiska praktiken. Resultatet visade att 

lärarna i studien skapar en tillgänglig lärmiljö där både klassrummen och aktiviteterna är väl 

anpassade för att möta elevernas olika behov. Östlund menar dock att detta inte är helt 

oproblematiskt då det kan finnas en risk att elevernas erfarenhetsvärld begränsas till 

klassrummet. Han beskriver träningsskolans verksamhet som: ”en egen skola i den större 

skolan” (Östlund, 2012, s. 129). Östlund menar att avsaknaden av sammanhang där 

träningsskolans elever kan träffa andra elever utan funktionsnedsättning är problematiskt då 

detta påverkar elevernas möjlighet till delaktighet i skolan.  

I studiens resultat beskriver Östlund (2012) också tre olika episoder där lärarna ger eleverna 

möjlighet att göra olika val. Det är val som enligt Östlund ingår som en del av ett större 

sammanhang och utgår från redan bestämda valmöjligheter. Östlund menar att elevers 

möjlighet att göra val och bestämma är ett område som bör utvecklas och problematiseras 

inom träningsskolan, han skriver: ”En särskilt betydelsefull fråga är att diskutera hur arbetet 

med elevinflytande kan utvecklas till något som sträcker sig förbi arrangerade val som 

innebär att eleverna får välja mellan sylt eller kanel till filmjölken”(Östlund, 2012, s. 225). 

Vidare skriver Östlund att både den pedagogiska praktiken och forskningen som möter 

elever med funktionsnedsättningar står inför stora utmaningar då det gäller ett aktivt arbete 
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med elevernas möjlighet att göra val och bestämma.  Således visar resultatet av Östlunds 

studie att lärarna arbetar med att göra lärmiljön tillgänglig och att eleverna ges möjlighet att 

göra olika typer av val för att ges möjlighet till delaktighet i skolans lärmiljö.  

Även Matson (2017) har studerat hur lärare arbetar med elevers delaktighet. I studien 

intervjuades lärare som alla arbetar med elever med utvecklingsstörning som går 

integrerade i grundskolan. Lärarna i studien berättar att arbetet med elevers möjlighet till 

delaktighet i skolan krävde både uppmärksamhet och medvetenhet. Som exempel berättar 

lärarna att det förekommer att de elever med utvecklingsstörning som finns i klassen har få 

kamratrelationer. Lärarna får då aktivt hjälpa till att ordna konstellationer, både i 

klassrummet och på raster, som främjade kamratrelationer. Goda kamratrelationer menar 

lärarna har stor betydelse för elevernas möjlighet till delaktighet. Bland lärarna i Matsons 

studie är samtliga positivt inställda till att integrera elever med utvecklingsstörning i 

grundskolan. Lärarna menar att fördelarna med integrering överväger de eventuella 

nackdelarna. Enligt lärarna i studien växer eleverna som är mottagna i särskolan av de 

positiva förebilder de får av grundskoleeleverna samtidigt som grundskolans elever får 

större förståelse för och kunskap om olikheter. Det betyder, enligt lärarna, att båda 

elevgrupper vinner på integreringen. Lärarna menar att eleverna utvecklas och lär 

tillsammans i olika konstellationer i olika sociala kontexter, vilket gynnar både elevernas 

sociala och kunskapsmässiga utveckling (Matson, 2017).  

Även Berthén (2007) skriver om lärares arbete med elevers möjlighet till delaktighet i skolan. 

Lärarna i denna studie arbetar med elever med utvecklingsstörning i en träningsskoleklass 

och i en grundsärskoleklass. Lärarna i träningsskoleklassen menar att delaktighet till stor del 

handlar om självständighet och de understryker vikten av att alla elever måste få försöka 

klara sig själv i alla vardagssituationer samt att det är viktigt att eleverna vet vad som händer 

under dagen. I detta arbete kunde Berthén urskilja två centrala handlingar: 

vardagskompetensträning och social samspelsträning. Med vardagskompetensträning avses 

elevernas träning i att självständigt kunna bemästra sin kropp, detta kommer till uttryck 

främst i mat- och påklädningssituationer. Den sociala samspelsträningen handlar om att 

eleverna ska utveckla vad som ses som sociala färdigheter. Detta är något, som enligt 

Berthén, präglar personalens agerande under hela skoldagen. Kollektiva aktiviteter i klassen 

iscensätts genom bland annat olika lekar och gemensamma utflykter. Personalen uttrycker 
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dock att de undviker att utsätta eleverna för situationer tillsammans med grundskolans 

elever där de riskerade att framstå som alltför avvikande eller annorlunda, ett sådant 

exempel är skolans gemensamma sångstund (a.a.).   

Lärarna i grundsärskoleklassen uttrycker att varje situation utanför klassrummet är ett 

tillfälle för eleverna att träna sin självständighet (Berthén, 2007). Exempel på det är av- och 

påklädning samt toalettbesök. I dessa situationer undviker personalen att stressa eleverna. 

Den sociala förmågan, menar personalen, att eleverna framförallt tränar under raster och i 

matsalen tillsammans med skolans övriga elever. De menar att i matsalen förväntas eleverna 

vara mer eller mindre självständiga och uppföra sig minst lika bra som skolans övriga elever. 

Sammantaget visar Berthéns studie att lärarna i de två klasserna utgår från att delaktighet 

till stor del handlar om självständighet och att de arbetar för att eleverna ska ges möjlighet 

att klara ett framtida deltagande i ett samhälle (a.a.).  

Alltså visar tidigare studier att lärare arbetar på olika sätt för att elever med 

utvecklingsstörning ska ges möjlighet till delaktighet i skolan, exempelvis genom att göra 

lärmiljön tillgänglig för att möta elevernas olika behov samt att arbeta med att göra eleverna 

självständiga (Berthén, 2007; Östlund, 2012). Arbetet med elevers delaktighet menar flera 

lärare kräver både uppmärksamhet och medvetenhet (Matson, 2017).  

Elevers upplevelser av delaktighet i skolan 
Nedan redovisas vad tidigare forskning har visat gällande elever med utvecklingsstörning och 

deras egna upplevelser av delaktighet i skolan. I denna studie har det dock inte funnits 

möjlighet att ta del av elevernas egna upplevelser av delaktighet i skolan. En studie som har 

undersökt vilka betydelser särskolan kan få för de elever som är en del av den är Szõnyi 

(2005). Szõnyis studie har ett inifrånperspektiv och utgår från elevernas egna upplevelser. I 

studien har observationer och elevintervjuer genomförts. Flera av eleverna hade innan de 

började i den aktuella grundsärskoleklassen, där studiens observationer genomfördes, gått i 

olika grundskoleklasser. Szõnyi menar att en viktig pusselbit för att förstå sin skolsituation i 

särskolan var elevernas tidigare erfarenheter från skolan. Deras egna berättelser från 

tidigare skolerfarenheter handlar till stor del om brister, bristen på kompisar eller brister i 

den egna förmågan i undervisningssituationer. Szõnyi (2005) skriver att den sociala 

gemenskapen är grundläggande för elevernas upplevelse av trivsel och att bristande 

gemenskap är framträdande i flera av elevernas berättelser. Många av elevernas berättelser 
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vittnar om utanförskap och dåliga kamratrelationer. En av eleverna uttrycker att hen 

upplever att läraren har begränsat hens möjligheter att vara med klasskamraterna då största 

delen av hens undervisning har skett utanför klassrummet tillsammans med en elevassistent, 

detta menar eleven har bidragit till hens utanförskap i klassen (a.a.). Elevernas berättelser 

domineras av negativa erfarenheter men det finns också elever som lyfter fram positiva 

erfarenheter. En elev berättar till exempel att hen hade haft många kompisar i sin förra 

klass. Szõnyi (2005) skriver att eleverna, i sina berättelser, lägger stor vikt vid skolan som en 

arena för social gemenskap, därav menar Szõnyi att elevernas tidigare frånvaro av 

gemenskap med kamrater också kan ses som bristande delaktighet. En annan form av 

bristande delaktighet menar Szõnyi är att flera av eleverna inte deltar i de gemensamma 

uppgifterna i klassen utan istället blir hänvisade till enskilda uppgifter tillsammans med en 

elevassistent (a.a.).  

I studien har både aktiviteter som sker inom den egna klassen och aktiviteter som sker 

tillsammans med andra klasser observerats (Szõnyi, 2005). Aktiviteterna inom den egna 

klassen bygger till stor del på grupptillhörighet, gemensamma arbetsuppgifter och 

engagemang, vilka alla kan ses som en strävan till delaktighet (a.a.). Det är dock inte alltid en 

enkel uppgift att förena dessa delaktighetssträvanden under en och samma aktivitet, vilket 

Szõnyi menar är ett bevis på delaktighetsbegreppets komplexitet. Vidare skriver Szõnyi att 

de flesta av elevernas lektioner är förlagda i det egna klassrummet, vilket begränsar deras 

möjlighet att umgås med de andra eleverna på skolan. Eleverna själva uttrycker dock sällan 

att samvaron i den egna klassen är begränsande, utan att gemenskapen i den egna klassen 

lyfts fram som något positivt. Detta menar Szõnyi kan förklaras med elevernas tidigare 

erfarenheter av utanförskap i sina tidigare klasser (a.a.). Även om samvaron i den egna 

klassen till viss del begränsar elevernas möjligheter att träffa skolans andra elever visar ändå 

resultatet i Szõnyis studie att det förekommer samarbete mellan grundsärskolan och 

grundskolans elever genom organiserade aktiviteter under temaarbeten och elevens val. 

Syftet med de gemensamma aktiviteterna är främst att skapa en arena där alla elever kan 

mötas och få en gemensam upplevelse (a.a.). Szõnyi skriver att genom de gemensamma 

aktiviteterna ökar särskoleelevernas engagemang i skoluppgifterna samtidigt som nya 

kamratrelationer i nya gruppkonstellationer skapas. Känslan av tillhörighet till en gemenskap 

eller grupp menar Szõnyi är en viktig aspekt av delaktighet (a.a.).  
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I elevernas egna berättelser om att gå i särskolan, om hur de förstår och upplever sin egen 

situation, kan Szõnyi urskilja tre olika sätt att berätta om särskolan. Szõnyi menar att 

ett genomgående tema för dessa tre olika sätt att berätta är elevernas upplevelse av 

delaktighet eller bristande delaktighet. Det första sättet att berätta om särskolan ger en 

oproblematiserad bild. Dessa elever upplever inga större olikheter mellan deras klass och de 

andra klasserna på skolan. De menar att särskoleklassen av någon anledning passar dem 

bättre än att gå i en annan klass men upplever inte att deras klass är annorlunda än andra 

klasser. I det andra sättet att berätta ges en bild av att särskolan är en skola för särskilda 

elever. En elev menar att tillhörigheten till särskolan är en konsekvens av ett handikapp och 

beskriver själv att han “tänker långsamt” (Szõnyi, 2005, s. 111). Samma elev betraktar heller 

inte särskolan som en riktig skola, utan den riktiga skolan är där hans kamrater på hemorten 

går. I det tredje sättet att berätta om särskolan beskriver eleverna sig själva som ganska 

vanliga elever med tillfälliga behov som får bättre hjälp i särskolan än vad de kan få i 

grundskolan. De förklarar att de trivs bra i sin klass samtidigt som det finns en strävan efter 

att kvalificera sig för att återigen kunna gå i grundskolan. Eleverna upplever att tillhörigheten 

till särskolan bidrar till att de hamnar utanför andra sociala gemenskaper tillsammans med 

grundskolans elever eller andra barn i samma bostadsområde.  De uttrycker också att de 

hade blivit utpekade eller retade av andra elever på skolan för att de går i särskola (Szõnyi, 

2005). Utanförskap beskrivs i studien som en motsats till delaktighet (a.a.).  

Sammantaget vad gäller elevers upplevelse av delaktighet visar tidigare forskning att 

kompisar och den sociala gemenskapen med andra elever har stor betydelse för elevers 

egna upplevelser av delaktighet samt att bristande gemenskap, utanförskap och bristfälliga 

kamratrelationer kan ses som bristande delaktighet (Szõnyi, 2005). 

Samspelets betydelse för elevers möjlighet till delaktighet 
Tidigare studier visar att elevers samspel med klasskamrater är viktigt för elevers möjlighet 

till delaktighet i skolans lärmiljö (Dolva, 2009; Eriksson, 2006; Nordström, 2002). Nordström 

(2002) menar att barn på olika sätt är viktiga för varandra, att relationer med jämnåriga har 

ett unikt egenvärde och är ett viktigt bidrag till barnens utveckling. Nordström (2002) har 

studerat barn med lindrig utvecklingsstörning i relation till andra barn utan 

utvecklingsstörning. Resultatet av Nordströms studie visar att i samspelet mellan barnen 

med lindrig utvecklingsstörning är det ett jämlikt deltagande med stor motivation, glädje och 
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trygghet att agera tillsammans. Nordström menar att barnen har samma sociala status, 

samma inflytande över samspelsvillkoren, det vill säga att ena gången bestämmer den ena 

och andra gången den andra. Barnen deltar i detta samspel utifrån sina egna förutsättningar. 

Till skillnad från detta visar studiens resultat då det gäller samspelet mellan skolbarnen med 

och utan utvecklingsstörning att samspelsmönstret är mer ojämlikt. Det visar sig att barnen 

med utvecklingsstörning har lite inflytande på vad och hur de ska göra och barnen utan 

utvecklingsstörning sätter upp samspelsvillkoren och bestämmer hur rollfördelningen i olika 

lekar ska gå till. Ett typiskt sådant exempel som Nordström beskriver är rollekar där barnen 

leker familj, i dessa lekar får barnen med utvecklingsstörning ofta vara hund eller bebis till 

skillnad från de andra barnen som har mer styrande roller. I andra situationer som 

framkommer i resultatet där samspelsvillkoren är väldigt ojämlika väljer barnen med 

utvecklingsstörning att leka på egen hand eller tillsammans med en vuxen. Ett sådant 

exempel är en flicka med lindrig utvecklingsstörning som gärna vill leka med andra jämnåriga 

flickor på fritids. Ett problem som uppstår i denna lek är att de andra flickornas 

kommunikation sker på en abstraktionsnivå och med ett tempo som gör att flickan med 

utvecklingsstörning inte förstår och inte hänger med, i det fallet väljer hon att istället leka på 

egen hand. Nordström menar att olikhet i erfarenhet och tillgång till den kompetens som 

behövs för att delta i samspel ger ett beroendeförhållande mellan den som kan mer och den 

som kan mindre. Nordström kunde i sin studie se att skillnaderna mellan barnen med och 

utan utvecklingsstörning blev större ju äldre barnen blev (Nordström, 2002). Således visar 

Nordströms studie att elevers samspel med klasskamrater har stor betydelse för deras 

möjlighet till delaktighet. Eleverna hade större inflytande och visade större glädje och 

motivation då samspelet med klasskamraterna var jämlikt än i de situationer då samspelet 

var mer ojämlikt (a.a.).  

Även Dolva (2009) har studerat elever med utvecklingsstörning och hur de samspelar med 

andra elever med avsikt att ta reda på vad som karakteriserar samspelet när det fungerar väl 

och på vilket sätt det påverkar elevernas möjlighet till delaktighet. Alla elever i studien har 

Downs syndrom. Resultatet visar att när samspel mellan elever med och utan Downs 

syndrom uppstår och fungerar var det beroende av flera olika förhållanden. Det visar sig till 

exempel att aktiviteten har stor betydelse för hur väl samspelet fungerar. Då det gäller 

aktiviteter som eleverna själva har valt, exempelvis under raster, finner de varandra utifrån 
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ett gemensamt intresse. Det kan till exempel vara fotboll, hopprep eller pulkåkning. Dolva 

menar att det är relativt enkla aktiviteter som ger tillfälle till interaktion på lika villkor. Det 

som också visas i studien är att då aktiviteterna blir för svåra för eleverna med Downs 

syndrom anpassar de andra eleverna aktiviteten genom att ge uppgifter som de vet att 

eleven med Downs syndrom klarar av. Det finns med andra ord en stor acceptans hos 

klasskamraterna, leken anpassas efter barnens förmågor och olika lekuppgifter fördelas efter 

deras styrkor och svagheter. Dolva menar att detta är exempel som visar att barnen med 

Downs syndrom i stor utsträckning är delaktiga i den norska grundskolan. En viktig 

förutsättning för att detta fungerar väl menar Dolva är att eleverna har följts åt sedan 

förskolan och att de därmed känner varandra väl. Dolvas tolkning är att eleverna med och 

utan Downs syndrom har byggt en interaktionshistoria tillsammans genom att tillhöra och ha 

en gemensam identitet som klass och genom att få dela erfarenheter och lära känna 

varandra i lek, aktivitet och skolarbete. Detta, menar Dolva, gör att det uppstår acceptans för 

varandra och en vilja till samarbete.  

De specialpedagoger och assistenter som intervjuades i Dolvas (2009) studie menar att de 

jobbar väldigt nära eleverna med Downs syndrom för att stimulera och underlätta 

interaktionen med de andra eleverna i klassen. De beskriver att deras jobb mycket handlar 

om att vägleda och coacha eleverna med Downs syndrom för att förklara samspelet med de 

andra eleverna. Dolva ställer sig dock frågande till deras beskrivning då studiens 

observationer visade att elevernas samspel ofta fungerade väldigt bra utan vuxnas 

inblandning. Utifrån studiens sammantagna resultat menar Dolva att grundskolan ger elever 

med Downs syndrom stora utvecklingsmöjligheter men att den norska skolan kan bli ännu 

bättre på att anpassa sig och arbeta för att ge de här eleverna ännu bättre möjligheter till en 

fullgod utbildning. Ett exempel på detta är enligt Dolva då eleverna med Downs syndrom 

ofta flyttas bort från det vanliga klassrummet, enskilt eller i särskilda grupper där de får stöd 

av sina assistenter, vars roll och ansvar ofta är oklara. Dolva menar att det finns ett stort 

behov av att belysa hur dessa förhållanden påverkar deltagandet för dessa elever i skolan för 

att bättre förstå situationen och för att kunna påverka och se möjligheter i framtiden (Dolva, 

2009). 

Även Eriksson (2006) har belyst samspelets betydelse för elevers delaktighet i skolan. I 

studien ingår det elever med olika typer av funktionsnedsättningar. Studiens resultat visar 
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att självbestämmande och samspel med kamrater är viktigt men även att elevers möjlighet 

till initiativtagande har stor betydelse för elevers möjlighet till delaktighet. Resultatet visar 

också att eleverna i högre grad är delaktiga under idrott och slöjd än i övriga ämnen. Vidare 

framkommer också att om en elev får för mycket stöd av lärare och assistent kan det ha en 

negativ effekt på graden av delaktighet, men om eleven har vänner omkring sig som kan ge 

emotionellt stöd kan detta ha positiv inverkan på elevens möjlighet till delaktighet. Eriksson 

menar också att en avgörande faktor för elevens delaktighet är att eleven inte separeras från 

sina kamrater utan får sitt stöd i klassrummet. Vidare visar studien att elevers delaktighet i 

stor utsträckning är kopplad till elevernas autonomi och samspel med kamrater och lärare. 

Studien visar även att de elever som inte deltar i lektioner före rasten sedan har svårt att 

komma in i den lek som förekommer på rasten. Detta visar enligt Eriksson vilken betydelse 

lektionstiden har för elevers delaktighet. Eriksson skriver också att känslan av delaktighet är 

multidimensionell, vilket innebär att det inte räcker med att bara vara med utan eleven 

måste också känna sig delaktig, samt kunna fatta egna beslut om att aktivt delta. Eriksson 

(2006) skriver att delaktighet är nära kopplat till motivation, att elever som är delaktiga i 

skolan klarar skolan bättre och mår bättre.  

Sammantaget visar tidigare studier att elevers samspel med klasskamrater har stor 

betydelse för deras möjlighet till delaktighet i skolan samt att ett väl fungerande samspel är 

beroende av flera förhållanden (Dolva, 2009; Eriksson, 2006; Nordström, 2002). 

Teoretiska ansatser 
Den här studien har två olika teoretiska ansatser, sociokulturellt perspektiv och 

delaktighetsmodellen. Nedan beskrivs dessa ansatser samt hur de används i denna studie.  

Sociokulturellt perspektiv 
Säljö (2015) menar att i ett sociokulturellt perspektiv utvecklas och lär människan i det 

sociala samspelet, genom deltagande i aktiviteter tillsammans med andra. Det innebär att 

kunskaper och lärande växer fram i sociala praktiker. I de sociala praktikerna använder sig 

människan av olika redskap vilka medierar människans omvärld och skapar mening och 

betydelse. Redskapen är avgörande för hur människan använder sitt intellekt, sin kropp och 

hur hon eller han samspelar med andra. I denna lärprocess spelar språket en central roll, 

genom språket kan människan kommunicera och därmed utveckla kunskaper och insikter. 
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Språk, kommunikation, social interaktion och medierande redskap är centrala element i det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2015). 

I denna studie har sammanhangets betydelse för elevers möjlighet till delaktighet studerats 

genom föräldrarnas och lärarnas röster. Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2018) menar att för 

att kunna förstå en elevs skolsituation måste eleven ses i ett sammanhang, i sin lärmiljö och i 

olika aktiviteter, det innebär att olika typer av sammanhang ställer olika krav på individen 

och omgivningen vilket leder till att en elevs villkor för delaktighet skiljer sig åt mellan olika 

aktiviteter. Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2018) menar att delaktighet sker i ett 

sammanhang tillsammans med andra samt att delaktighet är en viktig faktor för utveckling 

och lärande.  

Delaktighetsmodellen 
Den andra teoretiska ansatsen är delaktighetsmodellen (Szõnyi & Söderqvist Dunkers, 2018). 

Denna modell har visualiserats och sammanställts till ett arbetssätt för att öka elevers 

möjlighet till delaktighet i undervisningen (bilaga 3). Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2018) 

menar att delaktighetsmodellen är ett arbetssätt och en tankefigur som bidrar till en 

gemensam begreppsdefinition och ett stöd för att förstå, prata om och arbeta med 

delaktighet. Enligt delaktighetsmodellen konstitueras delaktighet i sex identifierbara 

aspekter som hänger ihop och påverkar varandra och har alla stor betydelse för elevers 

möjlighet till delaktighet i skolans lärmiljöer. De sex aspekterna som lyfts fram är: 

tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi (Szõnyi & 

Söderqvist Dunkers, 2018). De sex aspekterna avser både objektiva och subjektiva aspekter. 

Med objektiva aspekter avses tillhörighet, tillgänglighet och samhandling, dessa kan 

observeras av andra. Med subjektiva aspekter avses erkännande, engagemang och 

autonomi, dessa synliggör vad en individ själv upplever. Denna delaktighetsmodell har i 

tidigare studier använts som analysverktyg i forskningsprojekt, i studier kring samspel och 

delaktighet samt som ett verktyg i skolors pedagogiska arbete med delaktighet med fokus på 

barn och elever med utvecklingsstörning (a.a.). I denna studie kommer delaktighetsmodellen 

att fungera som en definition av begreppet delaktighet, det innebär att föräldrarna och 

lärarnas upplevelser av elevernas möjlighet till delaktighet kommer att förstås utifrån de sex 

olika aspekterna av delaktighet.  
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Enligt Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2018) definieras de sex aspekterna, tillhörighet, 

tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi, i delaktighetsmodellen 

på följande sätt:  

Tillhörighet: Avser alla elevers rätt vara en del av ett sammanhang, i en skola och en klass. 

Det innebär att eleven formellt är inskriven eller mottagen i en skola eller fritidshem (Szõnyi 

& Söderqvist Dunkers, 2018). 

Tillgänglighet: Avser skolans lärmiljö, vilken ska vara anpassad så att alla elever har tillgång 

till skolans olika aktiviteter och kan delta i dem (a.a.). Denna aspekt delas in i tre delar: fysisk 

tillgänglighet, tillgängligt meningssammanhang och tillgängligt sociokommunikativt samspel. 

Fysisk tillgänglighet innebär elevers tillgång till platser och objekt, det handlar om både 

skolans inom- och utomhusmiljö. Det ska vara lätt för eleverna att hitta och ta sig fram, de 

ska ha tillgång till relevanta hjälpmedel och det ska finnas tillgängliga arenor för sociala 

relationer. Skolans fysiska tillgänglighet påverkar i hög grad de andra aspekterna av 

delaktighet, hög grad av tillgänglighet ger goda förutsättningar för samhandling, 

erkännande, engagemang och autonomi. Tillgängligt meningssammanhang handlar om 

elevers möjlighet att förstå meningen eller syftet i vad som sägs eller det som står. Detta kan 

göras på olika sätt, ett sätt att skapa tillgängligt meningssammanhang är att använda lukt, 

känsel och hörsel. Tillgängligt sociokommunikativt samspel handlar om att elever ska få stöd 

i att förstå dolda sociala regler, det innebär också att den kommunikativa teknik som 

används på skolan ska vara tillgänglig för alla. Både sammanhanget och det som ska 

kommuniceras måste vara tillgängligt för eleverna (a.a.).  

Samhandling: Innebär att en eller två personer deltar i samma handling, de gör något 

tillsammans (a.a.). I skolan kan det äga rum med tydlig struktur under en lektion eller när 

elever småpratar med varandra. I samhandling kan elever bidra på olika sätt i olika 

omfattning, de behöver alltså inte göra exakt samma sak. Denna aspekt av delaktighet är 

viktig för att elever ska känna sig som en i gruppen.  

Erkännande: Handlar om omgivningens syn på en individs närvaro i en aktivitet (a.a.). I 

skolan handlar det om andras subjektiva syn på eleven, vilken roll eleven har i elevgruppen 

och hur relationer till klasskamraterna ser ut. Under en organiserad aktivitet har läraren 
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stora möjligheter att stödja elevers möjlighet till erkännande, det är betydligt svårare under 

fria former som under raster eller på fritids.  

Engagemang: Handlar om elevers egenupplevda upplevelser och tankar av en aktivitet (a.a.). 

Elevens engagemang i en aktivitet påverkas i hög grad av andra aspekter, genom att 

aktiviteten är tillgänglig, att möjligheten till samhandling är stor samt i vilken grad eleven är 

erkänd av sina klasskamrater.  

Autonomi: Handlar om elevers möjlighet att bestämma över sitt handlande och ha inflytande 

över vad de gör, hur de gör och tillsammans med vilka (a.a.). Det påverkas i hög grad av den 

fysiska tillgängligheten. För att kunna bestämma över sitt handlande behöver elever ha tid, 

tillgång till information och handlingsutrymme för att kunna avgöra vilka valmöjligheter som 

finns.  

Delaktighetsmodellen (Szõnyi & Söderqvist Dunkers, 2018) är alltså framtagen som ett 

arbetssätt och en tankefigur som bidrar till en gemensam begreppsdefinition och ett stöd för 

att förstå, prata om och arbeta med delaktighet. I denna studie kommer modellen att 

användas som definition av begreppet delaktighet, det innebär att föräldrarnas och lärarnas 

upplevelser av elevernas möjlighet till delaktighet kommer att förstås utifrån de sex olika 

aspekterna av delaktighet. I den första frågeställningen redovisas vilken skolform eleverna 

tillhör. I den andra frågeställningen redovisas hur lärarna arbetar för att elever med 

utvecklingsstörning ska ges möjlighet till delaktighet i grundsärskolan respektive 

grundskolans lärmiljö utifrån aspekterna tillgänglighet och samhandling. Dessa 

frågeställningar har sin utgångspunkt i aspekterna tillhörighet, tillgänglighet och 

samhandling då de är objektiva aspekter som kan observeras av andra. I den tredje 

frågeställningen redovisas i vilken utsträckning föräldrarna och lärarna upplever att eleverna 

är delaktiga i grundsärskolan respektive grundskolans lärmiljö med utgångspunkt i de fyra 

aspekterna samhandling, engagemang, erkännande och autonomi. Med samhandling avses 

hur föräldrarna upplever att elevernas ska ges möjlighet att delta och bidra i en gemensam 

aktivitet tillsammans med andra elever. Aspekterna engagemang, erkännande och autonomi 

är subjektiva aspekter vilka är egenupplevda aspekter av delaktighet. Då det i denna studie 

inte har varit möjligt att ta del av elevernas egna upplevelser av delaktighet redovisas i den 
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tredje frågeställningen föräldrarna och lärarnas upplevelser av elevernas möjlighet till 

delaktighet.   

Metod  
I det här avsnittet redogörs för vilken metod som har använts för att besvara studiens syfte, 

vilket är att belysa hur föräldrar och lärare till elever med utvecklingsstörning beskriver och 

upplever elevernas möjlighet till delaktighet i grundsärskolan respektive grundskolans 

lärmiljö. Inledningsvis redogörs för studiens deltagare och urval, därefter för studiens 

insamlingsmetod samt tillvägagångssätt och procedur. Sedan redovisas ett avsnitt om 

forskningsetiska principer och avslutningsvis om studiens analysförfarande. 

Då denna studie har sin utgångspunkt i deltagarnas perspektiv, vad de uppfattar som viktigt 

och betydelsefullt, är en kvalitativ undersökningsmetod vald. Ur ett kvalitativt perspektiv är 

individen en del av den omgivande kontexten och fokus ligger på att studera hur individen 

tolkar och uppfattar kontexten. Innebörd är ett centralt begrepp och med det menas att 

forskaren riktar uppmärksamhet mot hur individen erfar sin kontext i relation till tidigare 

kunskaper och erfarenheter (Backman, 2016). 

Deltagare och urval 
Urvalet av informanter i denna studie är föräldrar och lärare till elever med 

utvecklingsstörning. Eleverna till dessa föräldrar och lärare går på olika grundsärskolor och 

grundskolor. Urvalet av informanterna är målstyrt. Bryman (2011) menar att ett målstyrt 

urval är det vanligaste förekommande för kvalitativa studier då detta är ett försök att skapa 

överensstämmelse mellan studiens forskningsfrågor och urvalet. Denna studie består av 

totalt tolv intervjuer, sex föräldrapar och sex lärare. I studien har föräldrar och lärare till 

samma elev intervjuats. Med lärare avses i denna studie de undervisande lärare som arbetar 

närmast eleverna. De lärare som arbetar i grundsärskolan är klasslärare och har 

huvudansvaret för undervisningen för alla elever i de klasser de undervisar i. De lärare som 

arbetar inom grundskolan fungerar alla som resurs för eleverna och har huvudansvaret för 

undervisningen för de integrerade eleverna. I denna studie benämns de lärare som arbetar i 

grundskolan också för resursperson. Lärarna i studien har olika pedagogiska utbildningar 

men de benämns alla lärare. 
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Avgränsning 
Inom gruppen elever med utvecklingsstörning finns det stora variationer och skillnader i 

elevernas förmågor (Swärd & Florin, 2014). Studiens avgränsning är föräldrar och lärare till 

elever med Downs syndrom som är mellan 8-12 år och går i grundsärskola eller integrerade i 

grundskola. Elever med Downs syndrom har en medfödd kromosomavvikelse, vilket är den 

vanligaste och mest förekommande kromosomavvikelsen som leder till utvecklingsstörning 

(Riddarsporre, 2003).  

Insamlingsmetod 
En vanlig metod inom den kvalitativa forskningen är kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011). 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att i en intervju lyssnar forskaren till och ställer frågor till 

det som människor berättar om sin levda värld, till deras drömmar, farhågor och 

förhoppningar. Vidare menar de att intervjun inriktar sig på förståelse och mening och ger 

information som gör det möjligt att förstå den intervjuades attityder, värderingar och tankar. 

En kvalitativ intervju är en interpersonell situation, det vill säga ett samtal mellan två 

personer om ett ämne av gemensamt intresse. Samtalet har en struktur och ett syfte. Syftet 

är att ta del av den intervjuades syn på sin omvärld för att sedan tolka dess mening. Vid 

intervjutillfället är det viktigt att intervjuaren på kort tid skapar ett tillåtande klimat för att 

den intervjuade ska känna sig trygg i att uttala sig om sina upplevelser och tankar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

I denna studie har tolv semistrukturerade intervjuer genomförts. Bryman (2011) menar att 

en semistrukturerad intervju är en passande metod när forskaren har en intervjuguide som 

berör de specifika teman som ska behandlas, dock har informanten stor frihet att utforma 

svaren på sitt eget sätt och frågor som inte ingår i intervjuguiden kan även ställas om de 

anknyter till något informanten sagt. Bryman menar dock att utgångspunkten är att ställa 

frågorna i den ursprungliga ordningen och med den ursprungliga ordalydelsen.  I denna 

studie har två olika personer genomfört sex intervjuer var utifrån två bestämda 

intervjuguider. Bryman (2011) menar att om det är flera forskare inblandade i forskningen är 

semistrukturerad intervju att föredra i syfte att säkerställa ett minimum av jämförbarhet. 

Intervjuguiden som vände sig till föräldrarna bestod av 13 huvudfrågor samt ett antal 

följdfrågor. Intervjuguiden som vände sig till lärarna bestod av 14 huvudfrågor samt ett antal 

följdfrågor (Bilaga 1). En intervjuguide innehåller en översikt av de ämnen eller teman som 
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intervjun kommer att handla om, förslag till frågor samt i vilken ordning ämnena ska tas upp 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjufrågorna i denna studie var av undersökande karaktär. 

Intervjuerna med föräldrarna inleddes med att få en bakgrund av eleven, vilken klass de går i 

nu, hur deras tidigare år inom förskola och skolan har sett ut samt hur de resonerade då de 

valde skolform till sitt barn. Intervjuerna med lärarna inleddes med en bakgrund om deras 

arbetslivserfarenhet samt utbildning. Sedan användes öppna frågor där föräldrarna och 

lärarna fick berätta hur de beskriver begreppet delaktighet samt hur de upplever elevens 

möjlighet till delaktighet utifrån de olika aspekterna. Avslutningsvis lyftes två frågor till 

föräldrarna om det fanns något de önskar såg annorlunda ut eller fungerade på ett annat 

sätt för deras barn i skolan utifrån ett delaktighetsperspektiv samt om de skulle tänka 

likadant idag gällande barnets skolform med de erfarenheter de har gjort. Till lärarna lyftes 

avslutningsvis frågan om det var något de önskade såg annorlunda ut eller fungerar på ett 

annat sätt för att möjliggöra elevers delaktighet i skolan. Intervjuguiden testades med två 

olika personer innan de genomfördes med informanterna. 

Vid genomförandet intervjuades elevernas föräldrar först och därefter intervjuades 

elevernas lärare. Hälften av intervjuerna genomfördes via telefon och hälften genomfördes 

genom fysiska träffar. Samtliga intervjuer genomfördes under totalt fyra veckor. Två av 

intervjuerna genomfördes under samma dag. Alla intervjuer spelades in och varade mellan 

30-50 minuter. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en inspelad intervju fångar upp ord, 

tonfall och pauser som gör det möjligt för intervjuaren att återlyssna på.  För att spela in 

telefonintervjuerna användes appen TapeACall Pro. Anledningen till telefonintervjuerna var 

det geografiska avståndet. För de fysiska intervjuerna användes olika platser, fem 

genomfördes på olika skolor och en hölls på en förälders arbetsplats.    

Med hjälp av det inspelade materialet transkriberades intervjuerna. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att transkriberingen är det enda pålitliga empiriska datamaterialet i 

intervjuprojektet samt att utskriften är en översättning från ett språk till ett annat, en 

konstruktion där talat språk har blivit till en skrift. De inspelade intervjuerna är tillsammans 

med utskrifterna i säkert förvar och de kommer att förstöras då de inte längre anses 

nödvändiga för vår studies tillförlitlighet. 
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I det inledande arbetet med intervjuerna ställdes frågorna endast under själva 

intervjutillfället, strävan var då att ta del av informanternas spontana tankar och svar. Detta 

ändrades dock vid ett senare skede i intervjuprocessen då en informant uttryckte en önskan 

om att få intervjufrågorna i förväg. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det förekommer 

etiska överväganden under hela forskningsprocessen som forskaren måste ta hänsyn till. 

Den önskan som framkom under denna forskningsprocess upplevdes väldigt positiv av både 

informanter och intervjuare vilket gjorde att i de i efterföljande intervjuerna delgavs 

informanterna frågorna i förväg. 

Tillvägagångssätt och procedur 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att för tidsaspekten är det viktigt att skaffa en överblick 

av hela undersökningen innan intervjuerna påbörjas. För att säkerställa att denna studie var 

möjlig att genomföra under angiven tid togs de första kontakterna redan under våren. Detta 

möjliggjordes genom olika arbets- och studierelaterade kontakter. Arbetet påbörjades 

genom att kontakt med ansvarig rektor på respektive skola togs. Efter rektors samtycke togs 

telefon- eller mailkontakt med en förfrågan om att medverka i studien. Därefter skickades 

ett informationsbrev ut till de tillfrågade föräldrarna och lärarna med information om 

studiens syfte samt information om de forskningsetiska principerna (Bilaga 2). Efter det 

kunde tid för intervjuer bokas. 

Forskningsetiska principer  
I denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer, 

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informanterna har tagit del av studiens syfte i ett informationsbrev om att deltagandet 

innebär en intervju, att deltagandet är frivilligt, att intervjuerna kommer att spelas in samt 

att det inspelade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras. I 

informationen framgår att det inspelade materialet endast kommer att användas i denna 

studie och att informanten närsomhelst kan avbryta eller välja att inte besvara en fråga. Det 

framgår även att studien avser att studera både föräldrar och lärares upplevelser av elevers 

möjlighet till delaktighet i skolan. Då några av frågorna i intervjuguiden specifikt handlade 

om eleverna och kan upplevas vara av känslig karaktär genomfördes intervjuerna med 

föräldrarna först, vid denna intervju fick föräldrarna ge sitt samtycke till att frågorna även 

fick ställas till barnets lärare. Samtliga föräldrar i studien gav sitt samtycke till att ställa 
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frågorna till barnets lärare. I samband med intervjuerna har alla informanter även fått ett 

muntligt förtydligande av studiens syfte och de har själva godkänt sitt deltagande 

i intervjuerna. 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) handlar det i forskning om att på ett rimligt sätt väga flera 

typer av intressen mot varandra då dessa intressen alla är legitima men kan komma i konflikt 

med varandra. Forskarens intresse att få fram ny kunskap å ena sidan och å andra sidan 

intresset att de medverkande och berörda ska få sin integritet och sitt privatliv skyddade. Då 

denna studie avser en liten kategori personer var det av yttersta vikt att värna om familjerna 

och deras integritet. I Vetenskapsrådet (2017) benämns de fyra viktiga begreppen sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. För att garantera detta redovisas inte 

skolornas eller kommunernas lokalisering. Vad som heller inte redovisas är namnet på den 

pedagogiska inriktning som flera informanter i studien nämner. För att säkerställa 

informanternas anonymitet skrivs i studiens inte vilken denna pedagogiska inriktning är.  

Analysförfarande 
Kvale och Brinkmann (2014) skriver att analysera betyder att separera något i delar och att i 

en analys utvecklas innebörder i intervjun vilket ger forskaren nya perspektiv och 

intervjupersonens egna uppfattningar klarläggs. I denna studie genomfördes analysen av de 

transkriberade utskrifterna med inspiration av Brymans (2011) beskrivning av kodning och 

Kvale och Brinkmann (2014) beskrivning av meningskoncentrering. Denna analys gjordes 

gemensamt av studiens författare. Analysen gjordes i flera steg där varje frågeställning 

analyserades var för sig. Först placerades utvalda delar av de transkriberade intervjuerna 

under respektive frågeställning. I dessa texter framkom tydliga mönster som sedan 

färgkodades och organiserades in under olika teman. Därefter placerades dessa teman i ett 

nytt dokument. Avslutningsvis skrevs studiens resultat. 

Resultat 
I det här avsnittet redovisas studiens resultat utifrån studiens tre frågeställningar. Först 

redovisas hur föräldrarna beskriver vad som föranledde deras önskemål om skolform samt 

vilka erfarenheter de har gjort i samband med barnens skolstart. Därefter redovisas hur 

lärarna arbetar för att elever med utvecklingsstörning ska ges möjlighet till delaktighet i 

grundsärskolan respektive grundskolans lärmiljö. Avslutningsvis redovisas i vilken 
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utsträckning föräldrar och lärare upplever att elever med utvecklingsstörning i 

grundsärskolan respektive grundskolan är delaktiga i skolans lärmiljö. 

Hur beskriver föräldrarna vad som föranleder deras önskemål om skolform 
samt vilka är deras erfarenheter i samband med barnens skolstart? 
I denna del redovisas hur föräldrarna beskriver vad som föranleder deras önskemål om 

skolform samt vilka erfarenheter de har gjort i samband med barnens skolstart. I avsnittet 

redovisas också i vilken skolform eleverna tillhör idag. 

Önskemål om skolform  
Tre av föräldrarna i studien berättar att deras barn idag går i en grundsärskoleklass och tre 

av föräldrarna berättar att deras barn idag går integrerade i en grundskoleklass. Två av 

föräldrarna till de barn som går i grundsärskolan berättar att deras önskan om skolform till 

stor del påverkades av den information som de fick från kommunen och habiliteringen innan 

barnen skulle börja skolan. I denna information gavs föräldrarna rådet att välja 

grundsärskola till sina barn. Grundsärskolan beskrevs i informationen som en väldigt trygg 

och resursstark skolform som är väl anpassad för deras barn. En av de föräldrar som lyssnade 

till denna information säger att det var viktigt för dem att barnet hamnade i ett 

sammanhang där hen var trygg, kände samhörighet, där saker och ting inte gick så fort samt 

att det fanns mycket personal. En annan förälder säger att den information de fick kring 

särskolan fick dem att tänka att det skulle kunna passa bra för deras barn. Föräldern 

säger: ”Ju mer information vi fick tänkte vi att särskolan kanske kunde möta hennes 

behov”(Förälder 1).  

Några av föräldrarna i studien som i första hand önskade att deras barn skulle gå integrerade 

i grundskolan berättar att ett av skälen till deras önskemål var att skolan som de önskade 

ligger i närheten av där de bor samt att barnets syskon går på samma skola. En av dessa 

föräldrar berättar att det kändes naturligt för dem att önska den skola som ligger i 

närområdet för att barnet inte ska behöva åka skolskjuts till en skola som ligger längre bort, 

föräldern säger: “Valet blev också enkelt eftersom det är vår närmsta skola” (Förälder 4). 

Vidare lyfter samma förälder att det är en stor fördel att de andra barnen i området känner 

deras barn, då barnen träffas ute på fritiden blir det naturligt att de hälsar och pratar med 

varandra, föräldern säger också att det är en trygghet att veta att om något skulle hända 

deras barn när hen är ute så finns det andra som känner hen och kan hjälpa hen om det 
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skulle behövas. Även en annan förälder berättar att de önskade att deras barn skulle gå på 

den skola som ligger nära hemmet. Föräldern säger att den skola som ligger närmast 

hemmet är en plats där deras barn sedan tidigare är trygg. Föräldern berättar också att 

skolan ligger i närheten av den förskola där barnet har gått vilket gör att skolan är en bekant 

plats för hen och där hen sedan tidigare även känner både elever och personal. En tredje 

förälder berättar att de önskade att deras barn skulle gå på skolan som ligger i närheten av 

där de bor för att barnets syskon gå där. Alla de föräldrar som önskade att deras barn skulle 

gå i en skola i närheten av hemmet önskade också att deras barn skulle gå integrerade i 

grundskolan.  

Ett viktigt skäl för några föräldrar som önskade att deras barn skulle gå integrerat i 

grundskolan var också en önskan om att deras barn skulle få stimulans och möjlighet att lära 

av andra barn jämnåriga barn, framförallt i fråga om att barnet skulle ges möjlighet att 

utveckla sitt språk. En förälder berättar att de inte tror på att sätta samman en grupp barn 

med liknande svårigheter, av den anledningen önskade de att deras barn skulle gå integrerat 

i grundskola istället för att gå i grundsärskola. En annan förälder berättar att de önskade att 

deras barn skulle gå i grundsärskola men hade samtidigt en önskan om att barnet skulle få 

stimulans av andra jämnåriga barn och valde därför att hen skulle gå på fritids tillsammans 

med grundskoleelever på den skola som ligger i närheten av deras hem.  

Något som också föranledde önskemålet om skolform för två föräldrar i studien var en 

grundskola med en speciell pedagogisk inriktning. En av dessa föräldrar berättar att de sökte 

sig till en skola med denna pedagogiska inriktning för att det arbetssätt som finns där är väl 

anpassat för att möta deras barns behov. Samma förälder berättar också att det som fick 

dem att söka sig dit var att de efter ett studiebesök upplevde att miljön var väldigt lugn på 

skolan. En annan förälder som också önskade en skola med samma pedagogiska inriktning 

berättar att anledningen till det var att pedagogiken där är utvecklad utifrån barn med 

speciella behov och det passar deras barn väldigt bra. Samma förälder berättar att 

undervisningen på skolan anpassas utifrån varje barns förmåga, från dag till dag och hur de 

ligger till i utvecklingen. På skolan är klasserna åldersblandade vilket den här föräldern 

menar är en fördel för deras barn.  
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En av föräldrarna som önskade att deras barn skulle gå integrerat i grundskolan berättar att 

ett skäl till det var att de ställer sig frågande till varför det finns två spår inom skolan, två 

spår som denna förälder menar även återfinns ute i samhället. Föräldern säger att en 

särskoleplacering kan leda till att barnen, då de är vuxna, upplever att det kan vara besvärligt 

eller att det är en svårighet att veta vilken värld de ska tillhöra, att vara i en segregerad 

skolform menar denna förälder kan leda till att barnen som vuxna inte känner sig riktigt 

hemma i ”den ordinarie världen”. Vidare säger denna förälder att deras barn ska känna att 

hen kan vara i vilken miljö som helst som hen är och med det hen kan och är intresserad av, 

och i den miljön ska hen få plats. Detta var för dem ett viktigt skäl till att de önskade att 

deras barn skulle gå integrerat i en grundskoleklass. 

Många föräldrar i studien uttrycker också, oavsett önskan om skolform, att deras förväntan 

på skolan är att deras barn ska ges möjlighet att vara del av ett sammanhang där de blir 

respekterade och accepterade för den de är. En förälder säger: “Det viktiga är att hon går ut i 

livet med en fullkomlig känsla av delaktighet och där hon får vara precis som den hon är” 

(Förälder 5). 

Sammantaget fanns det olika skäl till vad som föranledde föräldrarnas önskemål om 

skolform till sitt barn. Några föräldrar påverkades till stor del av den information de fick från 

kommunen och habiliteringen. För några andra föräldrar var det viktigt att skolan som deras 

barn skulle gå på låg i närheten av där de bor. För några föräldrar var det också viktigt att 

deras barn skulle få stimulans och möjlighet att lära av andra jämnåriga barn i grundskolan. 

Några föräldrar hade en önskan om att deras barn skulle gå på en skola med en speciell 

pedagogisk inriktning. Många föräldrar i studien uttrycker också, oavsett önskan om 

skolform, att deras förväntan på skolan var att deras barn ska ges möjlighet att vara del av 

ett sammanhang där de blir respekterade och accepterade för den de är. 

Erfarenheter gjorda i samband skolstarten 
Flera av de föräldrar som i första hand önskade att deras barn skulle gå integrerat i en 

grundskoleklass berättar att de fick kämpa för att barnet skulle få gå integrerat. De berättar 

att stödet från varken kommunen eller habiliteringen var särskilt starkt. En förälder berättar 

bland annat att kommunen där de bor förordade att alla barn med en utvecklingsstörning 

skulle gå i grundsärskola då kommunen menade att alla barn i kommunen som har en 

utvecklingsstörning går i grundsärskola, med argumentet att “så har de alltid gjort”. Även en 
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annan förälder berättar att de upplever att det, i den kommun där de bor, inte finns några 

rutiner eller standardvägar för hur de ska göra om ett barn med utvecklingsstörning ska gå 

integrerat, exempelvis rutiner för hur barnets behov bedöms och hur resurserna ska 

tillsättas för att det ska bli någorlunda rättvist. Denna förälder upplever att det istället är 

beroende av hur enskilda individer kan prioritera i verksamheten som avgör om ett barn 

med utvecklingsstörning kan gå integrerat i grundskolan. Vidare berättar denna förälder att 

de inte upplever att kommunen arbetar för att barn med utvecklingsstörning ska kunna gå 

integrerat i en grundskoleklass utan att de som föräldrar har fått driva frågan själva. Sedan 

säger denna förälder att de flesta föräldrar till ett barn med utvecklingsstörning inte orkar 

driva detta och då blir särskolan det enklaste valet. En tredje förälder berättar att de fick 

klara budskap från den kommun där de bor att barn med utvecklingsstörning kommer att ha 

svårt att klara sig i en grundskoleklass, att de skulle få svårt att få kompisar och svårt att 

komma in i gemenskapen. Denna förälder berättar att de först hade en önskan om att deras 

barn skulle gå integrerat men valde istället grundsärskola för att inte riskera att deras barn 

skulle hamna i utanförskap. Ännu en annan förälder berättar att de först önskade att deras 

barn skulle gå integrerad i grundskola men att de senare bytte till grundsärskola efter att de 

hade upplevt att skolsituationen i grundskolan på olika sätt varit komplicerad. Föräldern 

säger:    

När hon började i första klass byttes hennes resurs ut. Personalen i skolan kände sig 

väldigt osäkra på hur de skulle jobba med henne och fick väldigt lite stöd från 

kommunen. Då hamnade istället ansvaret på oss föräldrar, jag fick utbilda personalen 

om hur de skulle arbeta med vårt barn. Vårt barn fick inte riktigt hjälp för att kunna 

lyckas. När vi sedan kom till särskolan behövde vi inte känna den där pressen att 

ständigt ha kontakt med habben för att få information om nytt material, för att sedan 

göra material och utbilda personalen i hur de skulle lära mitt barn i skolan. Det var en 

stor börda som lyftes från mina axlar då jag kunde lämna över till professionella som 

kunde sin sak. (Förälder 2.) 

En annan förälder som har ett barn integrerat i grundskolan berättar att de till en början 

upplevde att de hade stöd från kommunen i deras önskan om att deras barn skulle gå 

integrerat men att de genom åren också har stött på motstånd. Föräldern berättar att hen 

upplever att det finns en etablerad skyddstanke bland många vuxna att grundskolan skulle 
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vara för utmanande för elever med utvecklingsstörning, att de i stället behöver vara i en liten 

och trygg miljö. Föräldern berättar exempelvis att personalen inom skolan till en början var 

lite oroliga för hur det skulle gå att ha deras barn i klassen men efter att de fick lära känna 

deras barn har skolsituationen fungerat väldigt bra.  

Flera av föräldrarna i studien, både de som har barn i grundskolan och de som har barn i 

grundsärskolan, berättar också att de har många positiva erfarenheter från då barnet 

började skolan. En förälder berättar: “Hon gick in i klassen och sen har det bara funkat så 

himla bra! Hon har en given plats, hon har en acceptans och det finns en omtanke i miljön” 

(Förälder 5). Fler andra föräldrar uttrycker också att deras barn har det väldigt bra i skolan 

där de går i dag. En förälder säger:  

Jag otroligt tacksam och glad över att jag känner att vårt barn är sedd och hörd, han 

är trygg och glad. Jag tycker att det finns alltid vuxna omkring honom som han är 

trygg med. Han är också trygg i barngruppen och har roligt med dem. (Förälder 3.) 

Sammanfattningsvis har föräldrarna i studien gjort olika erfarenheter i samband med att 

barnen började i skolan. Tre av föräldrarna berättar att deras barn idag går i en 

grundsärskoleklass, men deras upplevelser skiljer sig åt; och tre av föräldrarna berättar att 

deras barn går integrerade i en grundskoleklass, vilkas upplevelser också skiljer sig åt.  De 

föräldrar som i första hand önskade att deras barn skulle gå integrerat i en grundskoleklass 

berättar att de fick kämpa för att barnet skulle få gå integrerat, många av dem uttrycker att 

stödet från kommunen var lågt.  

Hur beskriver lärarna att de arbetar för att elever med utvecklingsstörning 
ska ges möjlighet till delaktighet i grundsärskolan respektive grundskolans 
lärmiljö? 
I denna del redovisas hur lärarna beskriver att de arbetar för att elever med 

utvecklingsstörning ska ges möjlighet till delaktighet i grundskolan respektive 

grundsärskolans lärmiljö. I avsnittet redovisas hur lärarna beskriver detta med utgångspunkt 

i två olika aspekter av delaktighet, tillgänglighet och samhandling. Med tillgänglighet avses 

hur lärarna anpassar lärmiljön så att eleverna har tillgång till skolans olika aktiviteter och kan 

delta i dem. Med samhandling avses hur lärarna arbetar för att elevernas ska ges möjlighet 

att delta och bidra i en gemensam aktivitet tillsammans med andra elever.  
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Tillgänglighet 
Bland lärarnas beskrivningar, i både grundsärskolan och i grundskolan, framkommer flera 

olika sätt att skapa en tillgänglig lärmiljö för eleverna. Några lärare som arbetar i 

grundsärskolan beskriver bland annat olika anpassningar i den fysiska lärmiljön. En av dem 

beskriver att hela den fysiska lärmiljön på skolan är väldigt tillgänglig för eleverna, denna 

lärare berättar bland annat att eleverna har närhet till matsal, idrottshall och bibliotek vilket 

läraren ser som en stor fördel då eleverna bland annat kan öva på att gå dit själva vilket 

läraren menar också är ett sätt att öva elevernas självständighet. En annan lärare i 

grundsärskolan beskriver att de har arbetat för att skapa den fysiska lärmiljön i klassrummet 

tillgänglig för alla elever i gruppen. Samma lärare beskriver miljön i klassrummet ganska 

avskalad för att eleverna inte ska få så många intryck, det arbetsmaterial som eleverna 

behöver ligger vid deras bänkar och det övriga materialet finns på andra hyllor i 

klassrummet. Dessa två lärare menar alltså att den fysiska lärmiljön är betydelsefull för att 

eleverna ska ges möjlighet till delaktighet i skolan.  

Flera av lärarna i både grundsärskolan och grundskolan beskriver hur de anpassar 

undervisningen på olika sätt för att skapa en tillgänglig lärmiljö för eleverna. De menar att en 

anpassad undervisning är en undervisning där det finns uppgifter som alla elever kan vara 

med och genomföra. En lärare i grundsärskolan berättar att med hjälp av olika digitala 

verktyg kan många elever vara delaktiga i undervisning.  

Vi använder oss av en interaktiv tavla där det finns olika program man kan använda 

sig av. Vi brukar spela olika spel, lösa olika uppgifter, träna att läsa och räkna. Där kan 

man anpassa så att alla elever är delaktiga, de får gå fram och göra varsin uppgift. 

(Lärare 2.) 

Även flera andra lärare i båda skolformer berättar att de arbetar mycket med läsplattor eller 

Ipads för att anpassa undervisningen till alla elever. En lärare i grundskolan berättar också 

att för att anpassa undervisningen använder de sig av konkret material, olika tidshjälpmedel, 

lyssnar på ljudbok, gör kommunikationskartor och skriver i kontaktböcker. Samma lärare i 

grundskolan menar att anpassa undervisningen handlar om att hitta andra vägar. “Då de 

andra barnen gör prov i historia kanske vi gör en redovisning med hjälp av Power Point 

istället”(Lärare 5). En annan lärare i grundskolan berättar att hen har gjort egna läroböcker 

som är speciellt anpassade efter elevens nivå. Att på olika sätt anpassa undervisningen så att 
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alla elever kan vara med menar alltså flera av lärarna i både grundskolan och grundsärskolan 

är viktigt för att skapa en tillgänglig lärmiljö för eleverna.  

Flera av lärarna i båda skolformer berättar också att arbetet med tydlighet är viktigt för att 

göra lärmiljön tillgänglig för eleverna. Flera av lärarna i grundskolan och grundsärskolan 

berättar bland annat att de arbetar med bildstöd och tecken för att på olika sätt tydliggöra 

för eleverna vad som ska hända under dagen eller som stöd vid olika arbetsmoment.  En 

lärare som arbetar i grundskolan säger “När vi har genomgång av dagens schema har hon ett 

bildschema så att hon vet vad som ska hända och sen” (Lärare 5). Samma lärare berättar 

också att de arbetar med en förberedande lektion. “Om man ska kunna vara delaktig 

tillsammans med kompisarna måste man ha någon sorts förberedelse” (Lärare 5). Läraren 

berättar att de förberedande lektionerna har blivit ett allt större och viktigare inslag ju äldre 

eleven har blivit, för att eleven exempelvis ska kunna vara delaktig under en SO-lektion 

tillsammans med de andra eleverna behövs en förberedande lektion där de går igenom de 

centrala begreppen med hjälp av bildstöd för att eleven ska ha en möjlighet att förstå vad 

lektionen handlar om.  

En lärare i grundskolan berättar att de också arbetar med att utgå från elevens intressen för 

att göra lärmiljön tillgänglig. Läraren berättar att om det exempelvis har varit svårt att 

motivera eleven att skriva så har de utgått från ett av elevens intressen för att utforma 

skrivuppgiften. Det kan exempelvis innebära att skriva brev till en av elevens idoler. 

Gemensamt för flertalet lärare i både grundsärskolan och grundskolan är att de framhåller 

att bildstöd, tecken som stöd, användning av tidshjälpmedel och ett väl anpassat 

arbetsmaterial är av vikt i för att göra undervisningen tillgänglig för eleverna. Enstaka lärare 

menar därtill att förberedande av lektioner har stor betydelse för att göra undervisningen 

tillgänglig för eleverna.  

De lärare som arbetar med integrerade elever i grundskolan nämner några yttre faktorer i 

lärmiljön som bidrar till att undervisningen blir tillgänglig för dessa elever. En faktor som två 

av lärarna nämner är att eleverna går i åldersblandade klasser. Dessa lärare beskriver att det 

inom samma klass finns kunskaper på flera olika nivåer vilket underlättar då lärarna ska 

anpassa arbetsuppgifter till de integrerade eleverna. “Att det finns kunskaper på olika nivåer 

och hämta under hela dagen är jättebra för eleven som jag arbetar med, det finns alltid 
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något som passar”(Lärare 6). En annan lärare menar att åldersblandade grupper är ett sätt 

att göra lärmiljön tillgänglig för elever integrerade elever i grundskolan. En annan faktor som 

några av lärarna nämner har betydelse för att lärmiljön är tillgänglig för eleverna är att 

skolan har en speciell pedagogisk inriktning. Dessa lärare beskriver att inom denna 

pedagogiska inriktning arbetar de mycket med konkret material samt att flera elever i 

klassen arbetar med olika material samtidigt. Detta gör, menar dessa lärare, att de 

integrerade eleverna i klassen inte utmärker sig från de andra eleverna för att de arbetar 

med ett annat material än resten av klassen och det menar lärarna är god förutsättning för 

att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever.  

Alla lärare som arbetar med integrerade elever i grundskolan menar också att en viktig 

förutsättning för att de ska kunna göra ett bra arbete är att de får tid till att planera, att de 

har den kunskap som krävs samt att de ges den kompetensutveckling de behöver. En av 

dessa lärare säger att samarbetet mellan klassläraren och resursen är en viktig förutsättning 

för att skapa en tillgänglig lärmiljö. En annan lärare säger också att samarbetet med 

föräldrarna är en viktig förutsättning för att de ska göra ett bra arbete med att skapa en 

tillgänglig lärmiljö för eleverna. 

Sammanfattningsvis beskriver lärarna i de två skolformerna olika sätt de arbetar på för att 

skapa en tillgänglig lärmiljö där eleverna ges möjlighet till delaktighet. Gemensamt för några 

lärare i grundsärskolan är att de beskriver olika anpassningar i den fysiska lärmiljön samt hur 

de anpassar undervisningen på olika sätt för att skapa en tillgänglig lärmiljö för eleverna. 

Flertalet av lärarna i både grundsärskolan och grundskolan beskriver hur de anpassar 

undervisningen på olika sätt för att skapa en tillgänglig lärmiljö för eleverna. De menar att en 

anpassad undervisning är en undervisning där det finns uppgifter som alla elever kan vara 

med och genomföra.  

Samhandling 
Flera av lärarna i både grundsärskolan och grundskolan berättar att eleverna arbetar både 

enskilt och i grupp under en skoldag. En lärare i grundsärskolan berättar bland annat att det 

är vanligt att de startar upp ett arbete i grupp för att efter halva passet bryta för att jobba 

lite mer individuellt, under det egna arbetet får eleven alltid stöd av en vuxen. En annan 

lärare i grundsärskolan berättar att eleverna till största delen arbetar individuellt men att det 
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även förekommer arbete i par eller i grupp. En lärare i grundskolan säger att eleven ibland 

kan sitta själv och jobba i ett rum men där andra elever också kan komma in.   

Lärarna som arbetar i grundsärskolan beskriver att arbetet i grupp både sker inom den egna 

klassen och tillsammans med de andra klasserna inom grundsärskolan. En av lärarna 

beskriver bland annat att då klassen har matte inleds ofta lektionen med att eleverna får 

arbeta i grupp med olika samarbetsuppgifter. Målet är då att alla elever ska lära av 

varandra, att alla ska få komma till tals, få tala inför varandra och få möjlighet att föra fram 

sina tankar och åsikter. En annan lärare berättar också att eleverna en dag i veckan är 

tillsammans med andra klasser inom grundsärskolan, då spelar eleverna spel tillsammans 

eller jobbar med interaktiv tavla med olika program. Samma lärare beskriver att både lärare 

och elever upplever att detta är ett bra samarbete. En annan lärare berättar att de har 

samarbete med andra grupper inom grundsärskolan vid tre tillfällen i veckan då de har 

rörelse, drama och idrott tillsammans. 

Av de lärare som arbetar i grundsärskolan framgår det att samarbetet mellan grundsärskolan 

och grundskolan ser olika ut. Lärarna ger olika exempel då eleverna från de olika 

skolformerna gör gemensamma aktiviteter. En lärare berättar bland annat att elever från 

grundskolan har läst för grundsärskolans elever och att de har haft gemensam skoljogg, FN-

dag och talangshow. En annan lärare berättar om ett initiativ till samarbete med 

grundskolan där man bjudit in till en Halloween-aktivitet för hela skolan. En tredje lärare 

beskriver att eleverna från grundsärskolan en gång i veckan är med grundskolans elever på 

idrotten samt att de några gånger per termin har gemensamma schemabrytande temadagar 

tillsammans med grundskolan. Samma lärare berättar också att alla skolans elever, 

grundsärskolans och grundskolans, har rast samtidigt samt att de under fritidstid ibland har 

vissa gemensamma aktiviteter. En annan lärare som arbetar inom grundsärskolan berättar 

att hen upplever att samarbetet mellan de två skolformerna sker i liten utsträckning. Samma 

lärare ger också några exempel på försök till samarbete som läraren inte upplever har 

fungerat så väl. Läraren berättar bland annat att de har försökt att ha gemensam idrott men 

att grupperna var för stora och att undervisningen inte var anpassad för eleverna i 

grundsärskolan. Samma lärare berättar också att den grundsärskoleklass där hen arbetar 

sällan är ute på rast samtidigt som grundskolans elever utan att de istället är ute själva eller 

har rast tillsammans med andra klasser från grundsärskolan. Läraren menar att ett skäl till 
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att klassen sällan är på rast med andra är att eleverna gärna vill leka i klätterställningen men 

att det finns en oro att någon ska göra sig illa. Detta har enligt läraren gjort att det inte är 

roligt att vara där samtidigt som andra från skolan.  

Alla lärare i grundsärskolan uttrycker också att de önskar att samarbetet mellan 

skolformerna skulle vara större. En lärare berättar att hen upplever att särskolan ofta blir 

bortglömd i samband med olika aktiviteter som genomförs på skolan och tycker att det är 

väldigt synd. En annan lärare menar att ansvaret för att ta initiativ till samarbete ligger hos 

både personal i grundsärskolan och i grundskolan. En tredje lärare som arbetar inom 

grundsärskolan lyfter värdet av att skapa fler tillfällen för samarbete där lärare skulle kunna 

utnyttja varandras kompetenser i större utsträckning än vad läraren anser att det görs i dag. 

Alla dessa lärare tror att ett ökat samarbete mellan skolformerna skulle gagna alla elever 

både från grundsärskolan och från grundskolan.  

De lärare som arbetar med elever integrerade i grundskolan berättar om elevernas grad av 

samhandling i skolan. En lärare berättar att skolan varje vecka delar in eleverna i grupper 

med elever från olika klasser då eleverna genomför olika gemensamma aktiviteter, vilket 

läraren upplever är väldigt positivt. Läraren säger: “Tillsammans med de andra eleverna lär 

hon sig bättre än med mig”(Lärare 4). En annan lärare berättar att de arbetar efter principen 

att då de andra eleverna på skolan arbetar i grupp ska även den elev som går integrerat vara 

med. Samma lärare nämner bland annat att de arbetar med att eleverna ska ta ansvar över 

den fysiska miljön på skolan, eleverna är då indelade i grupper där de ansvarar för olika 

arbetsuppgifter, exempelvis att mata fiskarna, vattna blommorna eller dammsuga. En tredje 

lärare berättar att morgonen börjar med en gemensam samling där de samtalar om saker 

eleverna gjort sedan sist, vilka som är där och vilka som är sjuka. Läraren upplever att den 

stunden på dagen är viktig för den integrerade eleven, då hen får veta vad som ska ske 

under dagen. Andra stunder då hen är tillsammans med hela klassen är idrott, musik och 

bild, men även på rasterna då hen tycker om att vara ute och springa och leka. Samma lärare 

berättar också att den integrerade eleven är med i skolans gemensamma Luciatåg.  

Sammantaget beskriver flera av lärarna i både grundsärskolan och grundskolan att eleverna 

arbetar både enskilt och i grupp under en skoldag. Av de lärare som arbetar i grundsärskolan 

framgår det att samarbetet mellan grundsärskolan och grundskolan ser olika ut. Flera av 
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lärarna i grundsärskolan uttrycker också att de önskar att samarbetet mellan skolformerna 

skulle vara större. Alla dessa lärare tror att ett ökat samarbete mellan skolformerna skulle 

gagna alla elever både från grundsärskolan och från grundskolan. 

I vilken utsträckning upplever föräldrar och lärare att elever med 
utvecklingsstörning i grundsärskolan respektive grundskolans är delaktiga 
i skolans lärmiljö? 
I denna del redovisas i vilken utsträckning föräldrarna och lärarna upplever att eleverna är 

delaktiga i grundsärskolan respektive grundskolans lärmiljö med utgångspunkt i fyra olika 

aspekter; samhandling, engagemang, erkännande och autonomi. Med samhandling avses 

hur föräldrarna upplever att elevernas ska ges möjlighet att delta och bidra i en gemensam 

aktivitet tillsammans med andra elever. Med engagemang avses hur föräldrarna och lärarna 

upplever att eleverna har lust och intresse för att delta i en aktivitet. Med erkännande avses 

i vilken utsträckning föräldrarna och lärarna upplever att eleverna är accepterade och 

erkända av lärare och andra elever. Med autonomi avses i vilken utsträckning föräldrar och 

lärare upplever att elever kan bestämma över sitt handlande i skolan.  

Samhandling 
Flera föräldrar i studien, både de med barn i grundsärskolan och de med barn i grundskolan, 

berättar att de upplever att barnen under friare aktiviteter som raster och fritids gärna går in 

i sina egna aktiviteter och väljer att göra saker på egen hand. Dessa föräldrar tycker att det 

är positivt att barnen kan välja att vara själva när de är trötta och inte orkar ta del av alla 

intryck. De menar att barnen ibland har ett behov av att stänga av och bearbeta intryck och 

att barnen själva får möjlighet att välja att vara social eller välja ensamhet utifrån de behov 

de har vid tillfället. En förälder som har barn i grundskolan beskriver också att de i skolan 

gjort en anpassning, en avgränsad yta där deras barn har sina böcker och uppgifter. Detta för 

att få lugn och ro och slippa bli störd av att se och höra andra hela tiden. En annan förälder 

som också har barn i grundskolan beskriver att deras barn alltid är med på genomgångar 

men kan sedan välja att arbeta själv med sitt eget material. 

Några föräldrar till de barn som går i grundsärskolan upplever att barnen både gör saker 

tillsammans med sina klasskompisar och att klassen samarbetar med de andra klasserna 

inom grundsärskolan. Det kan exempelvis handla om gemensamma aktiviteter som 

fredagsmys, eller olika tema- friidrott- eller och aktivitetsdagar. Några av dessa föräldrar 
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säger också att de tycker att samarbetet med grundskolans elever skulle kunna vara större. 

De säger bland annat att eleverna i grundsärskolan i större utsträckning borde ges möjlighet 

att flytta ut från och utvidga den trygga komfort zonen. Föräldrarna menar att eleverna 

framförallt på rasterna i större utsträckning skulle ges möjlighet att leka med grundskolans 

elever och inte bara med de andra eleverna på grundsärskolan. En förälder nämner också att 

hen önskar att det även skulle finnas ett större samarbete mellan grundsärskolan och 

grundskolan i exempelvis idrott och andra praktiska ämnen. 

Flera av föräldrarna till de elever som går integrerade beskriver att de upplever att eleverna 

är med i samlingar och följer samma schema som de andra eleverna och att eleverna sedan 

får anpassat material inom olika ämnen. Föräldrarna upplever också att eleverna under 

raster deltar i gemensamma aktiviteter tillsammans med de andra eleverna, exempelvis 

spelar pingis, leker kurragömma eller gungar. En förälder berättar att deras upplevelse är att 

deras barn både är med de andra barnen i sin klass och även med yngre barn. Denna 

förälder säger att hen upplever att barnet på raster i stor utsträckning har möjlighet att göra 

vad hen vill göra och med de kompisar hen vill vara med. 

Sammantaget berättar flera föräldrar, både de med barn i grundsärskolan och de med barn i 

grundskolan, att de upplever att barnen under friare aktiviteter som raster och fritids gärna 

går in i sina egna aktiviteter och väljer att göra saker på egen hand vilket dessa föräldrar 

upplever är något positivt. Gemensamt för några föräldrar till de barn som går i 

grundsärskolan är att de önskar att samarbetet med grundskolans elever var större.  

Engagemang 
Flera av föräldrarna och lärarna, både de till elever i grundsärskolan och de till elever i 

grundskolan, berättar att de upplever att barnen är väldigt engagerade i skolarbetet. En 

förälder som har barn i grundskolan upplever att deras barn trivs väldigt bra i skolan säger: 

“Hon älskar att gå till skolan, hon har aldrig sagt att hon vill vara hemma. Vi upplever att hon 

tycker att det är kul att få vara med och få lära sig nya saker” (Förälder 4). Även en annan 

förälder som har barn i grundskolan säger: “Om vi säger att nu är du sjuk då blir hon 

förtvivlad, för att hon vill gå till skolan varje dag. Hon älskar skolan” (Förälder 5). Även flera 

av lärarna i både grundskolan och i grundsärskolan berättar att de upplever att eleverna trivs 

väldigt bra i skolan och är engagerade i skolarbetet. En lärare i grundsärskolan säger: “Hon 

tycker allting är roligt” (Lärare 1). Även en lärare i grundskolan berättar: “Ibland vill hon 
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absolut inte gå om hon jobbar med något. Vi jobbar och jobbar och klockan är kvart i fyra. 

Hon vill bli klar (Lärare 4)”. Gemensamt för flera föräldrar och lärare i båda skolformer är att 

de upplever att eleverna är engagerade i skolarbetet, dessa föräldrar och lärare berättar 

också att de upplever att elevernas engagemang är beroende av och påverkas av flera olika 

faktorer.  

En faktor som påverkar i vilken utsträckning eleverna är engagerade är vilken typ av aktivitet 

det är, det menar både föräldrar och lärare från båda skolformer. Flera av dem berättar att 

de upplever att eleverna har ett större engagemang då det är aktiviteter som intresserar 

dem och då aktiviteten är för svår tappar eleverna engagemanget. En förälder som har barn i 

grundsärskolan berättar:  

Jag tror att han är precis som de flesta barn och som kanske också många av oss 

vuxna att det han tycker är roligt och det han är bra på det engagerar han sig mycket 

mera i. Och det han tycker är svårt eller rätt och slätt tråkigt det gör han inga stora 

engagemang i. Han älskar ju drama, musik och teater och sånt, så där vet jag att han 

tar för sig, men i sånt som han har svårare för så tror jag kanske inte att han är lika 

delaktig. (Förälder 3.) 

Även en förälder som har barn i grundskolan uttrycker:  

Det hon inte tycker om är det som är svårt för henne, då blir hon frustrerad. Medan i 

exempelvis svenska, eller lära sig nya saker om djur eller platser eller idrott eller 

musik upplever jag att hon verkar tycka är kul. (Förälder 4.) 

Även flera av lärarna i båda skolformer menar att elevernas engagemang påverkas av vilken 

aktivitet det är, de nämner exempelvis att de upplever att många elever tycker att 

matematik är svårt och är ett ämne där flera elever kan tappa engagemanget medan ämnen 

som musik, bild eller idrott är ämnen som flera av eleverna intresserar sig för och visar ett 

större engagemang. En lärare som arbetar i grundskolan menar att då en aktivitet upplevs 

för svår för eleven är den inte tillräckligt anpassad efter elevens förutsättningar och behov, 

läraren säger:  

Engagemanget kan ju skilja sig åt, om eleverna på en idrottslektion exempelvis ska ha 

orientering och det blir för svårt för henne är inte heller engagemanget på topp. Men 
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det är ju egentligen vårt fel eftersom vi inte har anpassat det tillräckligt för henne. 

Hon är också tydlig med att visa att det blir för svårt och att hon inte är intresserad av 

att vara med, då vet man att man har lite mer att göra för att hon ska kunna vara 

med nästa gång. (Lärare 5.) 

Flera föräldrar och lärare, både de till elever i grundsärskolan och de till elever i grundskolan, 

uppger också att en annan faktor som påverkar i vilken utsträckning eleverna är engagerade 

i skolarbetet är elevernas dagsform samt vilken tid på dagen aktiviteten eller lektionen är. En 

förälder som har barn i grundskolan säger: “Engagemanget beror på hennes dagsform, är 

hon trött då är ju ingenting roligt” (Förälder 6). Några av lärarna i både grundsärskolan och i 

grundskolan berättar att de upplever att elevernas engagemang kan avta i slutet av dagen då 

de upplever att eleverna är tröttare på morgonen. För att eleverna ska behålla sitt 

engagemang berättar flera av lärarna att de arbetar med att ta pauser i arbetspassen där 

eleverna får röra på sig, det beskriver lärarna är en viktig framgångsfaktor för att eleverna 

ska bibehålla sitt engagemang.  

Flera av föräldrarna och lärarna till de elever som går integrerade i grundskolan upplever att 

elevernas engagemang också påverkas av de andra eleverna. De menar att eleverna imiterar 

och lär sig av att vara tillsammans med de andra eleverna vilket också gör att deras 

engagemang i skolarbetet ökar. En förälder berättar att deras barn blir motiverad till att 

delta och genomföra olika uppgifter då hen ser hur de andra barnen gör, föräldern säger att i 

situationer och aktiviteter som kan vara svåra för hen kan hen utmana sig själv lite extra för 

att hen vill göra som de andra eleverna gör. Flera av föräldrarna berättar också att de 

upplever att deras barns språk utvecklas av att vara tillsammans med grundskolans barn, de 

säger bland annat att barnen har utvecklat ett större ordförråd och att de har lärt sig hur 

man är mot kompisar. En av lärarna som arbetar med en av eleverna som går integrerat 

menar också att eleven lär sig mycket av att vara tillsammans med de andra eleverna:  

Hon lär sig genom att se hur de andra gör och vara tillsammans med de andra, hon 

lär sig att prata, hon lär sig att samtala, hon lär sig att diskutera, hon lär sig att säga 

vad hon vill eller lyssna på andra eller. (Lärare 5.) 

Flera av föräldrarna till de elever som går integrerat menar också att elevens engagemang 

och möjlighet till delaktighet i stor utsträckning är beroende av resurspersonens förmåga att 
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läsa av barnet och möta barnet där det befinner sig. Föräldrarna menar att resurspersonens 

förmåga att tolka och förstå barnet är en förutsättning för att kunna anpassa arbetsuppgifter 

där barnet ges möjlighet att vara delaktig. En förälder säger: “Det bygger på att resursen har 

överbryggt och sett vårt barns behov, hon vet och kan henne och har lärt sig hur hon 

fungerar och kan trycka på rätt knappar och få henne att prestera” (Förälder 4). En annan 

förälder säger:  

Resursen har varit väldigt lyhörd hela tiden och sett vart vårt barn befinner sig och 

vilka intresseområden man kan spinna på och när man lägger passen för hennes 

ork.  Resursen har också varit fantastisk att anpassat materialet och till exempel 

redovisningsformer så att hon ska kunna följa klassen och det har hon gjort i all den 

utsträckning det har gått. (Förälder 5.) 

En tredje förälder säger: “Resursen är väldigt duktig på att locka fram lite varianter så att hon 

kanske gör en variant av det” (Förälder 6). Dessa föräldrar menar alltså att resursens 

förmåga att möta barnet och anpassa arbetsuppgifterna till stor del påverkar barnets 

engagemang och möjlighet till delaktighet i skolan.  

Sammanfattningsvis berättar flera av föräldrarna och lärarna, både de med barn i 

grundsärskolan och de med barn i grundskolan, att de upplever att barnen är väldigt 

engagerade i skolarbetet. Gemensamt för flera lärare i både grundsärskolan och grundskolan 

är att elevernas engagemang är beroende av vilken aktivitet det är och hur väl anpassad 

aktiviteten är efter elevens förutsättningar och behov. Flera av föräldrarna och lärarna till de 

elever som går integrerade i grundskolan upplever att elevernas engagemang också påverkas 

av de andra eleverna. De menar att eleverna imiterar och lär sig av att vara tillsammans med 

de andra eleverna vilket också gör att deras engagemang i skolarbetet ökar. Flera av 

föräldrarna till de elever som går integrerat menar också att elevens engagemang och 

möjlighet till delaktighet i stor utsträckning är beroende av resurspersonens förmåga att läsa 

av barnet och möta barnet där det befinner sig. Föräldrarna menar att resurspersonens 

förmåga att tolka och förstå barnet är en förutsättning för att kunna anpassa arbetsuppgifter 

där barnet ges möjlighet att vara delaktig. 
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Erkännande 
Både föräldrar och lärare till elever i både grundsärskolan och i grundskolan upplever att 

eleverna har goda relationer till både klasskamrater och till personal på skolan. En förälder 

som har ett barn i grundsärskolan säger: “Hon har en god relation till alla i klassen, de på 

fritids samt personalen. Hon är förtjust i alla och är alltid glad när hon ska träffa dem” 

(Förälder 2). Flera av föräldrarna och lärarna till elever i båda skolformer berättar också att 

de upplever att eleverna har en central och självklar roll i sina klasser och att de är både 

accepterade och erkända av sina klasskamrater. En lärare i grundskolan berättar: “Hon får 

alltid vara med! Alltid, alltid, alltid! Det är helt fantastiskt! Hon är så accepterad” (Lärare 6). 

Föräldrarna till de elever som går integrerat beskriver också att de upplever det är ett väldigt 

tillåtande klimat i klasserna där alla barn tillåts att vara precis som de är. En förälder säger:  

Hon är ju med hela tiden men hon har sitt eget och det är ingen som tycker att det är 

något konstigt. Jag tror att de har en uppfattning om att det är annorlunda men inte 

att det är något konstigt. (Förälder 6.) 

Även en annan förälder med barn i grundskolan berättar:  

Vi upplever att hon har barn runt omkring sig som har väldigt bra tålamod, de är 

otroligt snälla och hon är omtyckt i klassen. De ser att hon kan ha svårt men hon får 

vara med i alla fall. De låter henne vara som hon är. (Förälder 4.) 

En tredje förälder som har ett barn som går integrerat i grundskolan säger: “Hon har fått 

funnits där för den hon är, hon har blivit väl mottagen överallt”(Förälder 5). Både föräldrarna 

och lärarna upplever alltså att eleverna i stor utsträckning är accepterade och erkända av 

sina klasskamrater.  

Flera föräldrar, både de som har barn i grundsärskolan och de som har barn i grundskolan, 

berättar att deras barn pratar om sina klasskamrater hemma, vad som har hänt under dagen 

eller vad de har lekt tillsammans. Några av dessa föräldrar berättar också att deras barn 

träffas och umgås med några av sina klasskompisar även på fritiden. Dessa kompisar 

upplever föräldrarna betyder väldigt mycket för sina barn.  

Några av föräldrarna till barnen som går integrerat upplever att deras barn tillför mycket i de 

klasser och i de sammanhang de befinner sig i. De menar att deras barn är en representant 
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för något som är annorlunda och att deras närvaro gör det möjligt för även andra elever att 

vara annorlunda, att bryta från normen och att det är okej. Dessa föräldrar upplever att i 

klasser och sammanhang där det går integrerade elever förändras miljön och den blir väldigt 

mjuk.  

Sammantaget uttrycker flertalet av föräldrarna och lärarna i studien, både till de elever som 

går i grundsärskola och till de elever som går i grundskola, att de upplever att eleverna har 

goda relationer till både klasskamrater och till personal på skolan samt att eleverna är 

accepterade och erkända av andra.  

Autonomi 
Flera av föräldrarna och lärarna, både till de elever som går i grundsärskola och till de elever 

som går i grundskola, upplever att eleverna har stor möjlighet att bestämma över sitt 

handlande i olika situationer i skolan. I undervisningssammanhang berättar några lärare att 

eleverna får bestämma vem de vill jobba med och att eleverna till viss del har möjlighet att 

bestämma vad de vill göra. En lärare i grundsärskolan säger: “När vi jobbar kan de få 

bestämma själv. Vi har ju möjlighet att när eleverna kommer med förslag snappa upp det 

och så kan vi fortsätta jobba utifrån det förslaget” (Lärare 2). Flera lärare, i båda skolformer, 

beskriver också att de försöker arbeta så att elevernas val ska styra undervisningen i den 

mån det går, de berättar exempelvis att eleverna kan få välja att arbeta med Smartboard 

kring ett ämne eller mer åt det skapande. Andra exempel som lärare berättar om är att 

eleverna får välja lek under idrotten eller under roliga timmen. Även flera föräldrar, till både 

barn i grundsärskolan och i grundskolan, upplever att deras barn har möjlighet att påverka 

och bestämma men inom vissa ramar.  En förälder som har barn i grundsärskolan säger: ”Jag 

upplever att han har bra möjlighet att både påverka och bestämma”(Förälder 3). Några 

föräldrar upplever också att lärarna bygger på barnens intressen och engagemang i det man 

arbetar i vid tillfället och anpassar därefter. Många föräldrar menar att det är betydelsefullt 

att lärarna är lyhörda för elevernas intresse och idéer och försöker arbeta utifrån det. 

Både lärare och föräldrar, både till de elever som går i grundsärskola och till de elever som 

går i grundskola, beskriver också att eleverna har stor möjlighet att bestämma vad de ska 

göra under raster. En lärare i grundsärskolan säger att det är viktigt att som pedagog ta ett 

steg tillbaka och inte styra så mycket utan låta eleverna själva vara de som bestämmer vad 
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de ska göra. Även flera föräldrar upplever att barnen får bestämma vad de vill göra och vem 

de vill leka med under raster och på fritids. En förälder som har barn i grundskolan säger:  

På raster och fritids tror jag att hon är med och styr mer. Där kan hon säga att hon vill 

spela pingis och så gör hon det. Hon är friare på fritids och kan välja lite om det är 

något som hon tycker verkar kul och då gör hon ju det. (Förälder 4.) 

En förälder som har barn i grundsärskolan upplever att deras barn har möjlighet att välja och 

bestämma på skolan menar samtidigt att det kan vara en svårighet för barnen i skolan att 

göra val om de inte känner till vilka valmöjligheter som finns. Som ett exempel nämner 

föräldern roliga timmen. Föräldern menar att detta å ena sidan är ett tillfälle då barnen ges 

möjlighet att önska vad de ska göra, å andra sidan finns det en risk att barnen önskar att 

göra samma sak varje vecka om de inte får ta del av vilka andra möjligheter som finns. Att ta 

del av fler valmöjligheter menar denna förälder skulle ge barnen större möjlighet till 

inflytande i skolan.  

Sammantaget berättar flera föräldrar och lärare, både till de elever som går i grundsärskola 

och till de elever som går i grundskola, att de upplever att eleverna har stor möjlighet att 

bestämma över sitt handlande i skolan i olika situationer, både i undervisningssammanhang 

och på raster och fritids, vilket de menar har stor betydelse för elevernas självständighet.   

Analys, diskussion och slutsats 
Syftet med denna studie var att belysa hur föräldrar respektive lärare till elever med 

utvecklingsstörning beskriver och upplever elevernas möjlighet till delaktighet i 

grundsärskolan respektive grundskolans lärmiljö. I denna avslutande del kommer först 

studiens resultat att diskuteras i relation till den genomförda metoden. Därefter kommer 

studiens resultat att analyseras och diskuteras i relation till studiens teoretiska ansatser samt 

jämföras med tidigare forskning. Sedan kommer ett avsnitt där vi diskuterar slutsatsen av 

studiens resultat. Avslutningsvis kommer ett avsnitt om förslag till fortsatt forskning. 

Metoddiskussion 
Delaktighet beskrivs som en persons engagemang i sin egen livssituation, vilket innebär att 

det är vad individen gör tillsammans med andra, hur involverad individen är och vad 

individen upplever meningsfullt att göra som är det centrala (Socialstyrelsen, 2003). Vår 
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tolkning av detta är att det är viktigt att ta del av elevernas egna upplevelser för att förstå i 

vilken utsträckning elever är delaktiga i skolan men på grund av tidsaspekten för denna 

studie fanns inte möjlighet att studera och ta del av elevernas egna upplevelser. Vi har 

därför valt att vända oss till de personer som känner eleverna väl och står dem nära. 

Avsikten med att intervjua både förälder och lärare till samma elever var att de tillsammans 

skulle ge en bild av elevens situation i skolan, föräldrarna utifrån hur de upplever sina barns 

skolsituation och lärarna utifrån deras dagliga arbete tillsammans med eleverna. Vår avsikt 

med detta var att komma så nära elevernas upplevelse som möjligt utan deras eget 

deltagande i studien. Vid genomförandet intervjuades elevernas föräldrar först och därefter 

intervjuades elevernas lärare, avsikten med det var att föräldrarna skulle ge sitt samtycke till 

att vi skulle ställa frågor om deras barn till lärarna. Detta innebar att föräldrar och lärare till 

samma elev kände till varandras deltagande i studien, vilket också innebär att deras 

anonymitet i studien till fullo inte har säkerställts. Deras kännedom om varandra kan också 

ha påverkat de svar som de gav under intervjuerna, kännedomen kan ha begränsat dem i 

deras beskrivningar av hur de upplever elevernas skolsituation. Det är dock svårt att avgöra i 

vilken utsträckning studiens resultat har påverkats av detta.  

Något som också kan ha påverkat studiens resultat, men som också är svårt att avgöra i 

vilken utsträckning det kan ha påverkat, är att vi är två olika personer som har genomfört sex 

intervjuer var. Under intervjuerna har vi följt samma intervjuguide, vilket betyder att vi har 

ställt samma frågor till informanterna i syfte att säkerställa ett minimum av jämförbarhet, 

men i vilken utsträckning och på vilket sätt studiens informanter har påverkats av våra olika 

personligheter är svårt att fastställa. En annan faktor som också kan ha påverkat studiens 

resultat är att intervjuerna genomfördes med hjälp av olika medel, hälften av dem 

genomfördes via telefon och hälften genomfördes genom fysiska träffar. Vår upplevelse är 

att de intervjuer som genomfördes via telefon fungerade väldigt bra, intervjuerna kunde 

genomföras i lugn och ro utan något som störde och inspelningen fungerade väldigt bra. Till 

skillnad från telefonintervjuerna upplevdes några av de fysiska intervjuerna inte fungera lika 

bra. Under några av dessa intervjuer förekom buller utanför det rum där intervjuerna hölls. 

Bryman (2011) menar det är viktigt att en intervju genomförs i en lugn och ostörd miljö då 

buller kan påverka kvaliteten på inspelningen avsevärt. Bryman menar också att det är 

viktigt att säkerställa att intervjupersonen inte ska behöva oroa sig för att någon kan höra 
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vad som sägs under intervjun. I detta fall är det svårt att avgöra om någon i det angränsande 

rummet hörde vad som sades under intervjun. Om intervjuprocessen skulle göras om skulle 

vi välja att endast göra telefonintervjuer då vår upplevelse är att dessa intervjuer dels 

sparade mycket tid och dels fungerade väldigt bra.  

I det inledande arbetet med intervjuerna ställdes frågorna endast under själva 

intervjutillfället, strävan var då att ta del av informanternas spontana tankar och svar. Detta 

ändrades dock vid ett senare skede i intervjuprocessen då en informant uttryckte en önskan 

om att få intervjufrågorna i förväg. Att några av studiens informanter har tagit del av 

frågorna före intervjun och några har inte gjort det kan ha betydelse för resultatets utfall. De 

informanter som hade fått tagit del av frågorna före intervjun hade möjlighet att förbereda 

sina svar till skillnad från de informanter som inte fått tagit del av frågorna. Vår upplevelse 

var att några av de informanter som inte hade tagit del av frågorna i förväg upplevde att 

vissa frågor var svåra att besvara, vilket innebar att vi fick förklara och förtydliga dessa 

frågor. Studiens informanter hade således olika förutsättningar inför intervjutillfället vilket 

kan ha påverkat studiens resultat. Om alla informanter i studien istället hade delgetts 

frågorna före intervjuerna hade jämförbarheten i informanternas svar minimerats. Därav 

skulle vi delge alla informanter frågorna före intervjun om vi skulle göra om 

intervjuprocessen.  

Studiens äkthet och tillförlitlighet 
När det inom kvalitativ forskning talas om studiens äkthet avses huruvida studien har givit en 

rättvis bild av de uppfattningar och åsikter som funnits hos informanterna (Bryman, 2011). I 

gällande studie kan faktorer som påverkat studiens äkthet vara att lärare och föräldrar kan 

ha påverkats av det faktum att de hade vetskap av varandras deltagande i intervjuerna, 

då både elevernas föräldrar och lärare intervjuades. Denna vetskap kan ha påverkat i vilken 

utsträckning informanterna har varit ärliga i sina svar och därmed har även studiens äkthet 

påverkats.  

Då det gäller tillförlitlighet skriver Bryman (2011) att det handlar om studiens trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet. Trovärdighet handlar om att forskningen utförts i enlighet med 

de regler som finns samt i vilken grad forskaren har uppfattat vad informanterna sagt på rätt 

sätt (Bryman, 2011).  I denna studie har vi förhållit oss till de etiska regler som finns samt 

återskapat vad informanterna har sagt i resultatet och styrkt det med hjälp av citat. Med 
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hänsyn till informanternas anonymitet är citaten i resultatet dock noga utvalda. För att inte 

riskera att någons identitet avslöjas förekommer det även avsnitt helt utan citat. I de avsnitt 

som inte innehåller några citat har vi heller inte skrivit ut vem av informanterna som har 

uttalat sig, det innebär att vi med avsikt exempelvis har skrivit “En lärare berättar..” istället 

för “Lärare 4 berättar..”.   

De intervjufrågor som användes under intervjuerna var noggrant granskade och hade testats 

med två oberoende personer. Samtliga informanter har vid intervjutillfället erbjudits att läsa 

utskrifterna av intervjuerna, ingen av dem har dock ansett att detta varit nödvändigt. 

Pålitlighet handlar om att forskaren lämnar en redogörelse av forskningsprocessens alla 

faser (Bryman, 2011), vilket vi i denna studie har redogjort för i studiens metoddel. I denna 

redogörelse finns beskrivet hur studiens forskningsfrågor är besvarade. Då det gäller 

studiens överförbarhet handlar det enligt Bryman (2011) om i vilken utsträckning resultatet 

kan generaliseras till andra miljöer. För denna studie kan det anses svårt då syftet var att ge 

en bild av ett antal individers upplevda erfarenheter och inte att generalisera ett resultat 

gällande alla föräldrar och lärare till elever med utvecklingsstörning. 

Då syftet med denna studie var att ge en bild av dessa informanters upplevelser kan det 

även anses svårt att återskapa en annan studie med liknande resultat utifrån samma syfte 

och frågeställningar. De tolv informanternas svar i denna studie är egna upplevelser. Det 

innebär att det inte finns några garantier för att detta resultat skulle överensstämma med 

andra informanters svar i en annan studie. 

Resultatanalys och diskussion 
I denna del kommer studiens resultat att analyseras och diskuteras med utgångspunkt i 

studiens två teoretiska ansatser, sociokulturellt perspektiv och delaktighetsmodellen. Enligt 

det sociokulturella perspektivet utvecklas och lär människan i ett socialt sammanhang, 

genom deltagande i aktiviteter tillsammans med andra (Säljö, 2015). Denna del har för avsikt 

att analysera på vilket sätt elevernas möjlighet till delaktighet påverkas av det sammanhang 

de befinner sig i. I denna studie har delaktighetsbegreppet förståtts utifrån 

delaktighetsmodellen (Szõnyi & Söderqvist Dunkers, 2018), det vill säga att föräldrarna och 

lärarnas upplevelser av i vilken utsträckning eleverna är delaktiga i skolan har förståtts 

utifrån sex aspekter av delaktighet, tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, engagemang, 

erkännande och autonomi. Nedan kommer resultatet av studiens tre frågeställningar att 



52 
 

analyseras och diskuteras med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och 

delaktighetsmodellen. Resultatet i frågeställningarna kommer också att jämföras med 

tidigare forskning.  

Önskemål och erfarenheter 
Studiens resultat visar att för flertalet av föräldrarna i denna studie är det viktigt att deras 

barn går på en skola där de ges möjlighet att vara del av ett sammanhang där de blir 

respekterade och accepterade för den de är. Vad resultatet också visar är att föräldrarna i 

denna studie hade olika tankar om i vilken skolform deras barn skulle ges de bästa 

möjligheterna till delaktighet, att det fanns olika resonemang som föranledde deras 

önskemål om skolform till sitt barn. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2015) är vår 

tolkning att bland de fyra föräldrar i denna studie som i första hand önskade att deras barn 

skulle gå integrerat har vi funnit att social interaktion tillsammans med andra barn i 

närområdet samt att stimulans från barn i grundskolan för att utveckla barnens språk- och 

kommunikationsutveckling var det som i första hand föranledde deras önskan om skolform. 

För dessa fyra föräldrar var även närheten till skolan något som föranledde deras önskan om 

skolform. Detta går också att likna med resultatet i Lundströms (2016) studie där föräldrar 

till elever med utvecklingsstörning önskade grundskola för att skolan låg i närheten av deras 

hem samt att barnen skulle få stimulans av de andra eleverna. Även föräldrarna i Matsons 

(2017) studie menade att det var en stor fördel att deras barn fick gå med andra barn från 

samma bostadsområde vilket gav dem goda förutsättningar att lära känna varandra och 

elevernas möjlighet till delaktighet ökade.  För de två föräldrar i denna studie som i första 

hand valde grundsärskolan till sitt barn har vi funnit att ett det var viktigt att deras barn 

skulle hamna i ett tryggt sammanhang som var väl anpassat efter deras behov. 

Då det gäller beslut om i vilken skolform elever med utvecklingsstörning ska gå är det enligt 

skollagen (2010:800 kap.7 § 9) huvudmannen som tar beslut i samråd med elevens 

vårdnadshavare. I denna studie vittnar föräldrarna om att detta samråd har skett i olika 

utsträckning, två föräldrar uttrycker att de upplever att det aldrig har funnits något annat 

alternativ än att deras barn ska gå i grundsärskolan. Vi menar att detta kan förklara varför de 

fyra föräldrar som i första hand önskade att deras barn skulle gå integrerade i grundskolan 

uttrycker att de har fått kämpa för att deras barn ska få gå integrerat i grundskolan samt att 

de har upplevt att stödet från kommunen inte har varit så starkt. 
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Vad gäller hur föräldrarna beskriver vad som föranleder deras önskemål om skolform samt 

vilka deras erfarenheter i samband med barnens skolstart är kan vi se att alla föräldrar i 

studien önskade att barnen skulle vara i ett sammanhang där de är accepterade för den de 

är och att det fanns olika faktorer som föranledde deras önskemål om skolform. Flera av 

föräldrarna i studien berättar att i kommunens information framstår grundsärskolan som 

den givna skolformen för elever med utvecklingsstörning vilket vi tror förklara varför de fyra 

föräldrar som i första hand önskade att deras barn skulle gå integrerade i grundskolan 

uttrycker att det har fått kämpa för att göra sin röst hörd och bli lyssnade på.  

Lärarnas arbete med delaktighet 
I studiens resultat beskriver lärarna i de två skolformerna hur de arbetar för att skapa 

möjlighet till delaktighet för elever med utvecklingsstörning i grundsärskolan respektive 

grundskolans lärmiljö utifrån två aspekter av delaktighet, tillgänglighet och samhandling. Då 

det gäller tillgänglighet framgår det bland annat att flera av lärarna i både grundsärskolan 

och grundskolan använder sig av olika hjälpmedel och verktyg. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv går dessa hjälpmedel att likna med Säljös (2015) beskrivning av medierande 

redskap, vilket är olika former av redskap utvecklade av människan för att upprätthålla olika 

aktiviteter eller lösa olika problem. Exempel på hjälpmedel som lärarna i denna studie 

använder sig av är olika digitala verktyg som interaktiv tavla, läsplattor eller Ipads och 

datorer.  

 

För att göra lärmiljön tillgänglig arbetar lärarna i de två skolformerna också med att anpassa 

undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov. Detta kan jämföras med Östlunds 

(2012) studie som visade att lärare i träningsskolan skapar en väldigt tillgänglig lärmiljö 

anpassad efter elevernas förutsättningar och behov. Denna studies resultat går också att 

likna med resultatet av Skolinspektionens (2016) granskning som visade att undervisningen 

för integrerade elever med utvecklingsstörning i grundskolan bedöms fungera väl, att 

eleverna i stort bedöms få en undervisning som är anpassad efter sina förutsättningar och 

behov samtidigt som de är delaktiga i ett socialt och pedagogiskt sammanhang. 

Granskningen visade också på flera goda exempel där de integrerade eleverna gavs 

möjlighet till enskild förberedelse inför undervisningen i helklass.  Det framkom också att då 

de integrerade eleverna fick arbeta med uppgifter inom samma område som de övriga 

eleverna gynnas deras delaktighet. Detta stämmer väl överens med vad lärarna i 
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grundskolan i denna studie har berättat om hur de arbetar för att skapa möjlighet till 

delaktighet för de integrerade eleverna.  

 

Mot bakgrund av det sociokulturella perspektivet har vi också tolkat och förstått att alla 

lärare i studien arbetar med olika typer av grupparbeten där elevernas ges möjlighet till 

social interaktion tillsammans med andra elever. Av lärarnas beskrivningar, både de som 

arbetar i grundsärskolan och de som arbetar i grundskolan, framgår det att eleverna i de två 

skolformerna arbetar i grupp både tillsammans med sina klasskamrater och tillsammans med 

elever från andra klasser. Flertalet av lärarna i de två skolformerna berättar att de upplever 

att eleverna lär sig bäst av att vara tillsammans med andra elever vilket också stöds av det 

sociokulturella perspektivet som menar att människan utvecklas och lär i det sociala 

samspelet, genom deltagande i aktiviteter tillsammans med andra (Säljö, 2015). Då det gäller 

samhandling visar resultatet också att tre av lärarna som arbetar i grundsärskolan uttrycker 

att de önskar att samarbetet med grundskolan vore större. Dessa lärare menar att ett utökat 

samarbete skulle gagna alla elever både från grundsärskolan och från grundskolan. Då 

samhandling är en viktig aspekt av delaktighet (Szõnyi & Söderqvist Dunkers, 2018) är vår 

tolkning att bristande samhandling, i detta fall brist i samarbetet mellan de två skolformerna, 

minskar elevernas möjlighet till delaktighet i skolans lärmiljö.  

 

Vad gäller forskningsfråga två om lärares arbete med att skapa möjlighet till delaktighet i 

grundsärskolan respektive grundskolans lärmiljö visar resultatet att lärmiljön är tillgänglig för 

eleverna. Resultatet visar också att eleverna ges möjlighet att arbeta både ensam och i 

grupp. Flertalet av lärarna uttrycker att de upplever att eleverna lär sig bra av andra elever, 

resultatet visar dock att det finns brister i samarbetet mellan grundsärskolan och 

grundskolan vilket vi menar kan minska elevernas möjlighet till delaktighet.  

Föräldrar och lärares upplevelser av elevers delaktighet  
Vår samlade bild är att både föräldrar och lärare, i både grundsärskolan och i grundskolan, 

uttrycker att de upplever att eleverna i relativt stor utsträckning är delaktiga i skolans 

lärmiljö utifrån aspekterna samhandling, engagemang, erkännande och autonomi. Deras 

berättelser vittnar dock om att det finns områden inom skolan att utveckla för att elever 

med utvecklingsstörning ska ges möjlighet till full delaktighet i skolans lärmiljö. Både 

föräldrarna och lärarna i båda skolformer beskriver att de upplever att eleverna är erkända 
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och accepterade av sina klasskamrater. Flera av dem beskriver att eleverna i stor 

utsträckning leker och samspelar tillsammans med sina klasskamrater. Detta går att likna 

med tidigare studier som visar att elevers samspel med klasskamrater har stor betydelse för 

deras möjlighet till delaktighet i skolan (Dolva, 2009; Eriksson, 2006; Nordström, 2002). 

Detta svarar också för föräldrarnas önskan om att deras barn ska få vara i ett sammanhang 

där de blir accepterade för den de är. Både föräldrar och lärare berättar också om att de 

upplever att eleverna i stor utsträckning visar lust och intresse att delta i skolans aktiviteter. I 

likhet med Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2018) menar både föräldrar och lärare i båda 

skolformer att elevernas engagemang är beroende av flera olika faktorer. Szõnyi och 

Söderqvist Dunkers skriver att elevernas engagemang i en aktivitet i hög grad påverkas av 

om aktiviteten är tillgänglig samt i vilken grad eleven är erkänd av sina klasskamrater. När 

det gäller autonomi menar både föräldrarna och lärarna i både grundsärskolan och i 

grundskolan att eleverna i stor utsträckning ges möjlighet att bestämma och kunna påverka 

över sitt handlande vilket de ansåg var viktigt för att eleverna skulle kunna bli så 

självständiga som möjligt. Detta går att likna med resultatet i Berthéns (2007) studie där 

lärarna uttryckte att delaktighet till stor del handlade om självständighet, de underströk 

vikten av att alla elever måste få försöka klara sig själv i alla vardagssituationer samt att det 

är viktigt att eleverna vet vad som händer under dagen. I fråga om samhandling beskriver 

lärarna att elevernas möjlighet till samhandling förekommer i olika utsträckning. Alla lärare 

som arbetar i grundsärskolan uttrycker att de önskar att samarbetet mellan skolformerna 

skulle vara större.  

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är vår tolkning av föräldrarna och lärarnas berättelser 

att deras uppfattning om elevernas möjlighet till samspel och social interaktion tillsammans 

med andra elever utgår från föreställningen om att det har stor betydelse för elevernas 

möjlighet till delaktighet i skolan samt att det har betydelse för elevernas möjlighet att 

utvecklas och lära. Vi har bland annat funnit att samtliga föräldrar och lärare till de elever 

som går integrerade i grundskolan upplever att eleverna imiterar och lär sig av att vara 

tillsammans med de andra eleverna. Exempelvis upplever föräldrar och lärare till elever som 

går integrerat i grundskolan att elevernas språk och kommunikation utvecklas av att vara 

tillsammans med eleverna som går i grundskolan. Enligt det sociokulturella perspektivet är 

språk och kommunikation en förutsättning för att kunna delta i sociala sammanhang (Säljö, 
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2015). Vår tolkning är således att samspel med andra är en viktig faktor för språkutveckling 

samtidigt som språk och kommunikation är en viktig förutsättning för att kunna samspela 

med andra, det vill säga att ju fler tillfällen eleverna ges möjlighet till samspel med andra 

elever desto mer utvecklas deras språk- och sin kommunikationsförmåga samtidigt som 

språk och kommunikation är en förutsättning för att kunna delta i sociala sammanhang. Det 

innebär att ett utökat samarbete mellan grundsärskolan och grundskolan skulle utveckla 

elevernas språkutveckling samt deras möjligheter till socialt samspel. 

 

Vad gäller i vilken utsträckning föräldrar och lärare upplever att elever med 

utvecklingsstörning i grundsärskolan respektive grundskolans är delaktiga i skolans lärmiljö 

ges sammantaget en bild av att eleverna ges relativt goda möjligheter till delaktighet i både 

grundsärskolan och grundskolans lärmiljö. Således ges eleverna också goda möjligheter till 

utveckling och lärande och därmed får de den utbildning de har rätt till enligt lagen. Detta 

stöds av Skolinspektionen (2018) som menar att delaktighet är centralt för alla elevers 

utveckling och lärande. De skriver att delaktighet bidrar till viktiga komponenter för lärande, 

trygghet och motivation för den enskilde individen. I skollagen (SFS 2010:800) står det att 

utbildningen i skolan ska syfta till att alla barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper. 

 

Resultatet vittnar dock om att det finns områden inom skolan att utveckla för att elever med 

utvecklingsstörning ska ges möjlighet till full delaktighet i skolans lärmiljö. Sett utifrån 

delaktighetsmodellen (Szõnyi & Söderqvist-Dunkers, 2018) innebär full delaktighet att alla 

sex aspekter av delaktighet är väl tillgodosedda. Resultatet i denna studie visar bland annat 

att det finns en avsaknad av samhandling mellan grundsärskolan och grundskolan, vilket kan 

ses som ett problem då eleverna i grundsärskolans erfarenhetsvärld blir begränsad och deras 

möjlighet till delaktighet minskar. Exempel på det är den lärare som berättade att de sällan 

är ute på rast samtidigt som grundskolans elever utan att de istället är ute själva eller har 

rast tillsammans med andra klasser från grundsärskolan. Detta kan jämföras med tidigare 

forskning som också har visat att det inom skolan saknas naturliga sammanhang där elever i 

grundsärskolan träffar elever från grundskolan, vilket har begränsat elevers möjlighet till 

delaktighet i skolan (Berthén, 2007; Szõnyi, 2005; Östlund, 2012). Detta problem framgår 

också i Carlbeck- kommitténs utredning (SOU 2003:35) där det framkom att särskolan lätt 
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blir en skola i skolan, att de elever som undervisas i särskoleklasser eller i små 

undervisningsgrupper beskrivs som isolerade från eleverna i den vanliga trots att de oftast är 

integrerade i grundskolan. Trots att skolans personal såg särskolan som berikande förekom 

mycket lite gemensam planering och elevsamarbete. Att särskolan upplevs som en egen 

skola i den större skolan vittnar även Östlunds (2012) studie om.  

 

Samtliga lärare i denna studie som arbetar i grundsärskolan uttrycker dock att de tror att ett 

ökat samarbete mellan skolformerna skulle gagna alla elever, både elever från 

grundsärskolan och elever från grundskolan. Många lärare och föräldrar i studien menar att 

eleverna utvecklas och lär tillsammans med andra elever. En förälder i studien berättade 

bland annat att deras barn blir motiverad till att delta och genomföra olika uppgifter då hon 

ser hur de andra barnen gör. Att eleverna ges goda möjligheter att utvecklas och lära 

tillsammans med andra visar också tidigare forskning. Carlbeck- kommitténs utredning (SOU 

2003:35) skriver bland annat att en ökad samverkan mellan grundskola och särskola skulle 

kunna utgöra en stimulans och ge elever i särskolan den draghjälp de behöver. Även lärarna i 

Matsons (2017) studie menar att eleverna som är mottagna i särskolan växer av de positiva 

förebilder de får av grundskoleeleverna. Även Szõnyi (2005) skriver att genom de 

gemensamma aktiviteterna där både elever från grundsärskolan och grundskolan deltog 

ökade särskoleelevernas engagemang i skoluppgifterna samtidigt som nya kamratrelationer i 

nya gruppkonstellationer skapades. Två av föräldrarna i denna studie som har barn i 

grundskolan uttrycker också att deras barn är en representant för något som är annorlunda 

och att deras närvaro gör det möjligt för även andra elever att vara annorlunda, att bryta 

från normen och att det är okej. Dessa föräldrar upplever också att i klasser och 

sammanhang där det går integrerade elever förändras miljön och den blir väldigt mjuk. Detta 

överensstämmer med resultatet i Matsons (2017) studie där lärarna menade att båda 

elevgrupper vinner på att de finns integrerade elever i klassen. Lärarna i Matsons studie 

menade att grundskolans elever får större förståelse för och kunskap om olikheter då det 

finns integrerade elever i klassen. Vidare sa de också att alla elever utvecklas och lär 

tillsammans i olika konstellationer i olika sociala kontexter, vilket gynnar både elevernas 

sociala och kunskapsmässiga utveckling (Matson, 2017). Att eleverna utvecklas och lär 

tillsammans med andra elever stöds också av Säljös (2015) beskrivning av det sociokulturella 



58 
 

perspektivet, vilket innebär att eleverna utvecklas och lär i det sociala samspelet, genom 

deltagande i aktiviteter tillsammans med andra. 

 

Mot bakgrund av att flera studier, däribland denna, visar att det finns en avsaknad av 

samhandling mellan grundsärskolan och grundskolan menar vi att det finns anledning att 

problematisera grundsärskolan som skolform. Resultatet i denna studie visar att det brister i 

samhandlingen mellan grundsärskolan och grundskolan vilket är samma resultat som 

framkom i Carlbeck- kommitténs utredning år 2003, alltså 15 år tidigare. Argumenten för att 

öka samarbetet mellan skolformerna är också detsamma, att elever utvecklas och lär i ett 

socialt sammanhang tillsammans med andra. Frågan är varför inte skolvärlden har kommit 

längre under dessa 15 år? Vi ställer oss frågan hur det går att möjliggöra ett samarbete som 

är till gagn för alla elever inom skolan?  

 

Samtidigt som föräldrar och lärare till eleverna i grundsärskolan uttrycker ett missnöje över 

ett bristande samarbete med grundskolan beskriver föräldrarna och lärarna till de elever 

som går integrerat att de upplever att skolsituationen fungerar bra. Detta kan möjligen 

tolkas som att det bästa för elever med utvecklingsstörning är att gå integrerat i 

grundskolan, då de i det sammanhanget ges bäst möjlighet till delaktighet. I denna studie 

finns det dock ett exempel där en elev fick byta från grundskola till grundsärskola då 

skolsituationen inte fungerade för eleven i grundskolan. Föräldern till denna elev berättar 

bland annat att de som föräldrar fick tillverka material och utbilda personalen i hur de skulle 

arbeta med deras barn i skolan och att de upplevde att det var en stor lättnad då deras barn 

istället började i grundsärskolan och de kunde lämna över ansvaret för barnets utbildning till 

professionella som kunde sin sak. Med andra ord gavs denna elev inte möjlighet till 

delaktighet i grundskolans lärmiljö.  

 

Bland de elever som idag går integrerat i grundskolan visar studiens resultat att både 

föräldrarna och lärarna till dessa elever upplever att eleverna ges goda möjligheter till 

delaktighet samtidigt som de menar att detta är beroende av flera olika faktorer, däribland 

resurspersonens arbetsinsats, en anpassad undervisning samt en specifik pedagogisk 

inriktning. Detta går att jämföra med Skolinspektionens (2016) granskning som också visade 

att flera faktorer har stor betydelse för att integrering för elever med utvecklingsstörning ska 
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bli framgångsrik och skapa möjligheter för elevers delaktighet. Gällande resurspersonen 

menade samtliga föräldrar till de integrerade eleverna i denna studie att resursernas 

förmåga att anpassa undervisningen och förmåga att kunna avläsa elevens dagsform är 

avgörande för elevernas möjlighet till delaktighet i skolan. I denna studie fungerar lärarna i 

grundskolan även som resurs till de integrerade eleverna och det är dessa personer 

föräldrarna i studien syftar på då de beskriver resursens arbete. Föräldrarnas beskrivning av 

resursens arbete går att likna med resultatet i Matsons (2017) studie där föräldrarna 

menade att en viktig faktor för att skolsituationen skulle fungera väl för integrerade elever 

var att det fanns eldsjälar inom skolan. Med eldsjälar menade föräldrarna i denna studie 

kompetenta lärare med ett specialintresse av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd 

(Matson, 2017). Vår uppfattning efter att ha tagit del av föräldrarnas beskrivningar av 

resursens arbete är att resurserna fungerade som eldsjälar som arbetar för att skapa en så 

bra skolsituation för eleverna som möjligt. Vår uppfattning är också att dessa resurspersoner 

har ett ensamt ansvar för undervisningen för de integrerade eleverna. Detta går att likna 

med resultatet av Skolinspektionens (2016) granskning som visade att på flera av de besökta 

skolorna var det en person som hade ansvaret för undervisningen för de integrerade 

eleverna. Skolinspektionen menar att risken är att elevens skolsituation blir väldigt sårbar då 

undervisningens kvalitet och innehåll avgörs av en enskild persons insatser 

(Skolinspektionen, 2016). Sammantaget visar både resultatet i denna studie, tidigare 

forskning och Skolinspektionens granskning att resurspersonen har stor betydelse för att 

integrering ska bli framgångsrik och skapa möjligheter för elevers delaktighet. 

Slutsats 
Denna studie avser att vara ett bidrag till kunskap gällande elevers möjlighet till delaktighet i 

grundsärskolan respektive grundskolan. Vad gäller elevers möjlighet till delaktighet i 

grundsärskolan respektive grundskolan är vår slutsats att elevernas möjlighet till delaktighet 

kan skilja sig åt mellan de två skolformerna och är beroende av flera olika faktorer. Szönyi 

och Söderqvist Dunkers (2018) skriver att i diskussionen om inkluderade lärmiljöer har 

frågan om delaktighet fått en allt tydligare plats. De menar att delaktighet är en 

förutsättning för inkludering, att delaktighet kan ses som en indikator på vilken grad av 

inkluderande lärmiljö som uppnåtts. Skolinspektionen (2018) menar att i en inkluderande 

undervisning känner sig alla elever delaktiga och har möjlighet att utvecklas utifrån sina 
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förutsättningar. Vidare skriver Skolinspektionen att delaktighet är centralt för alla elevers 

lärande och utveckling. Delaktighet bidrar till viktiga komponenter för lärande, trygghet och 

motivation för den enskilde individen och därmed behöver skolan bedriva sin verksamhet på 

ett sätt som ger alla elever möjlighet till delaktighet (Skolinspektionen, 2018).  

Denna studie visar att möjligheten till delaktighet för elever med utvecklingsstörning kan 

skilja sig beroende på vilket sammanhang eleven befinner sig i, om de går i grundsärskolan 

eller integrerad i grundskolan samtidigt som denna möjlighet är beroende av olika faktorer. 

Vi menar att denna kunskap är viktig för såväl föräldrar, lärare som beslutsfattare inom 

kommuner. Kunskapen om vilka möjligheter och hinder respektive skolform kan innebära 

kan vara ett stöd för föräldrar i deras resonemang om önskemål om skolform. Kunskapen är 

också ett bidrag till verksamma lärare inom både grundsärskola och grundskolan i deras 

arbete med skolutveckling och elevers möjlighet till delaktighet. Samma kunskap är också 

viktig för beslutsfattare inom kommuner som beslutar om i vilken skolform eleverna ska gå i. 

Således kan denna kunskap även ge fler elever möjlighet till full delaktighet i skolan, fler 

elever kan ges möjlighet att vara i ett sammanhang tillsammans med andra där miljön är 

tillgänglig, de känner lust och intresse att delta, de är accepterade och erkända och har 

möjlighet att påverka och bestämma.  

Förslag till fortsatt forskning  
I denna studie framgår att delaktighet är centralt för alla elevers utveckling och lärande 

(Szõnyi & Söderqvist-Dunkers, 2018).  I studien har vi tagit del av föräldrar och lärares 

beskrivning och upplevelser av elevers möjlighet till delaktighet. Delaktighetsbegreppet har 

förståtts utifrån Szõnyi och Söderqvist-Dunkers beskrivning av delaktighet i form av sex olika 

aspekter vilken de visualiserar i delaktighetsmodellen. Modellen är framtagen för öka 

elevers möjlighet till delaktighet i undervisningen.  

Då studier som samtidigt belyser elever med utvecklingsstörning i grundsärskolan och elever 

med utvecklingsstörning som går integrerade i grundskolans lärmiljö förefaller, till 

författarnas kännedom, vara ett tämligen outforskat område vore det av vikt att med 

utgångspunkt i delaktighetsmodellen göra en studie liknande denna som belyser elevers 

egna upplevelser av delaktighet i grundsärskolan respektive grundskolans lärmiljö. För denna 

studie var detta inte möjligt men vi hoppas att en framtida studie ger möjlighet till detta.  
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Bilaga 1.  

Intervjuguide  

Frågor till föräldrarna 
Information     

Kolla att föräldern tagit del av informationsbrevet. 

Påminna om att intervjun kommer att spelas in och att allt insamlat material kommer att 
avidentifieras. 

Upplysa om att de kan avbryta intervjun när de helst vill. 

Erbjuda föräldern att läsa utskriften av intervjun och ta del av det färdiga arbetet. 

Informera om att barnets lärare också kommer att intervjuas och fråga om samtycke till att 
ställa frågor kring lärarens upplevelse av elevens möjlighet till full delaktighet.  

 

Tillhörighet och skolform 

Vilken klass går barnet i nu?  
Hur har barnets tidigare år inom förskola och skola sett ut? 
Hur resonerade ni när ni önskade skolform för ert barn? 

 

Beskrivning av begreppet delaktighet 

Hur ser ni på begreppet delaktighet? 

Hur upplever ni att skolan arbetar med delaktighet? 

 

Föräldrarnas upplevelse av barnens möjlighet till delaktighet i grundsärskolan respektive 
grundskolan. 
I vilken utsträckning upplever ni att ert barn gör egna saker och saker tillsammans med 
andra elever? Under skoldagen? Under raster och fritids? 

I vilken utsträckning upplever ni att ert barn är engagerad i olika aktiviteter och lektioner 
under en skoldag? 

Skiljer sig barnets engagemang mellan olika aktiviteter? 

Vilken roll upplever ni att barnet har i klassen? 

Hur ser barnets relation till klasskamrater och lärare ut? 
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Vilka möjligheter upplever ni att barnet har att kunna påverka och bestämma? 

Vad hen ska göra? Hur och med vilka? 

Under lektioner? På raster och tillsammans med kompisar? 

 

Avslutande frågor 

Finns det något ni skulle önska såg annorlunda ut eller fungerade på ett annat sätt för ert 
barn i skolan? 

Skulle ni tänka likadant idag, med de erfarenheter ni har gjort? 

 

Frågor till lärarna 
Information 

Kolla att läraren tagit del av informationsbrevet. 

Påminna om att intervjun kommer att spelas in och att allt insamlat material kommer att 
avidentifieras. 

Upplysa om att de kan avbryta intervjun när de helst vill. 

Erbjuda läraren att läsa utskriften av intervjun och ta del av det färdiga arbetet. 

Informera om att studien handlar specifikt om elever med Downs syndrom och att en 
intervju med en förälder till en elev i klassen har genomförts och föräldern har gett sitt 
samtycke till att denna intervju genomförs och att det förs ett samtal om elevens möjlighet 
till delaktighet i skolan.  

 

Bakgrund 

Hur länge har du varit verksam inom den aktuella skolformen? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat med eleven? 

 

Beskrivning av begreppet delaktighet 

Berätta hur ser du på begreppet delaktighet? 
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Lärares arbete för att elever ska ge möjlighet till delaktighet i grundskolan respektive 
grundsärskolans lärmiljö.  

Berätta hur en skoldag kan se ut för eleven? 

På vilket sätt är skolans lärmiljö tillgänglig för eleven?  

I vilken utsträckning gör eleven saker på egen hand och saker tillsammans med andra 
elever? Under skoldagen? Under raster och fritids? 

Hur ser samarbetet mellan grundsärskolan och grundskolans elever ut? 

 

Lärarnas upplevelse av elevernas möjlighet till delaktighet i grundsärskolan respektive 
grundskolan. 

I vilken utsträckning upplever du att eleven är engagerad i olika aktiviteter och lektioner 
under en skoldag? 

Skiljer sig elevens engagemang mellan olika aktiviteter?  

Vilken roll upplever du har att eleven har i elevgruppen? 

Hur ser elevens relation till klasskamrater och lärare ut? 

Vilka möjligheter upplever du att eleven har att kunna påverka och bestämma? Vad hen ska 
göra? Hur och med vilka? 
Under lektioner? På raster och tillsammans med kompisar? 

 

Avslutande fråga  

Finns det något du skulle önska såg annorlunda ut eller fungerade på ett annat sätt för att 
möjliggöra elevers delaktighet i skolan? 
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Bilaga 2.  

Informationsbrev till föräldrar och lärare.  
Hej!  

Jag heter Sandra Nordström och går sista terminen på speciallärarprogrammet med 
inriktning utvecklingsstörning vid Umeå universitet. Tillsammans med min studiekamrat 
Ulrika Melander ska jag under hösten skriva ett examensarbete. Av den anledningen tar jag 
kontakt med er för att fråga om du/ ni vill medverka i en intervju för vår studie. 

Syftet med studien är studera föräldrar och lärares erfarenheter och upplevelser av elevers 
möjlighet till delaktighet i grundskolans och grundsärskolans lärmiljö. Vi vänder oss till 
föräldrar och lärare till barn med Downs syndrom.  

Eftersom vi bor i olika kommuner i olika delar av landet har vi valt att dela upp intervjuerna. 
Det innebär att endast en av oss kommer att delta vid respektive intervjutillfälle. 
Intervjuerna kommer att ske enskilt och beräknas ta maximalt 45 minuter. Intervjuerna 
kommer att spelas in och materialet kommer att avidentifieras och förvaras säkert. Det 
insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt, det betyder att inga namn eller 
härledande uppgifter kommer att nämnas i arbetet. De uppgifter vi får ta del av kommer 
endast att användas i denna studie. Intervjun är helt frivillig och ni kan när som helst välja att 
inte svara på en fråga eller avbryta er medverkan.  

Om ni skulle vilja ta del av den färdiga rapporten så skickar vi den gärna. Har ni frågor kring 
studien, maila eller ring någon av oss, Sandra: 07x- xxx xx xx eller Ulrika: 07x- xxx xx xx.  

Er medverkan i studien skulle vara värdefull så vi hoppas på ert deltagande. En önskan är att 
intervjutillfällena genomföras inom kort. Hör av er till oss så bestämmer vi en tid 
tillsammans.  

 

Med vänliga hälsningar  

Sandra Nordström & Ulrika Melander  
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Bilaga 3, Delaktighetmodellen.  
Återges med tillstånd av Lovisa Jacobsson, Specialpedagogiska myndigheten Stockholm, 

2018-11-23. 

Se bild i Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018, s. 13). Delaktighet ett arbetssätt i skolan. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten.  
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