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Sammanfattning 

Ett av de kanske viktigaste valen elev i grundsärskolan får göra, är valet till 

gymnasiesärskolan. Det är ett val som kan leda till elevens framtida yrke. Finns det ingen 

elevdelaktighet på skolan, utan alla beslut tas av människor runt omkring eleven, kan det leda 

till att felaktiga val görs av eleven. Syftet med vår studie är att undersöka hur olika 

yrkesgrupper inom grundsärskolan beskriver att de arbetar för att främja elevernas   

delaktighet vid valet till gymnasiesärskolan. Vi har utgått från en kvalitativ ansats i vår 

studie. Vi intervjuade tre olika yrkesgrupper på två olika grundsärskolor; en lärare, en 

elevassistent och en studie- och yrkesvägledare. Resultatet visar att alla våra olika 

yrkesgrupper är viktiga för eleven och att ett samarbete mellan yrkesgrupperna främjar 

arbetet med att göra eleven delaktig. Genom att stötta, arbeta förebyggande och genom 

vägledning visar alla våra yrkesgrupper eleven mot rätt väg för att göra rätt val. Vårt resultat 

visar också på en tydlig medvetenhet hos samtliga yrkesgrupper att valet till gymnasieskolan 

blir meningsfullt för eleven. 

 

Nyckelord: Delaktighet, grundsärskola, gymnasiesärskola, intellektuell funktionsnedsättning, 

                   KASAM, studie- och yrkesvägledning. 
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1. Inledning 

I Sverige har alla barn och ungdomar rätt att gå i skolan (Salamancadeklarationen, 2006). För 

att möta alla elevers behov så finns det inom det svenska skolväsendet ett flertal olika 

skolformer. För de elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning inte anses 

klara av att gå i en vanlig grundskola finns grundsärskolan. Denna skolform har en egen 

läroplan (Skolverket, 2011) vilken är anpassad efter grundsärskolans elever. Efter avslutad 

utbildning i grundsärskolan får eleverna sedan studera vidare på gymnasiesärskolan. För detta 

krävs att eleverna under vårterminen i nian genomför ett val utifrån vilket program hen vill 

läsa på gymnasiesärskolan. Detta val måste helt utgå från elevens önskemål, från hens 

förutsättningar (Barnombudsmannen, 2018; Salamancadeklarationen, 2006). I läroplanen för 

grundsärskolan (Skolverket, 2011) beskrivs denna demokratiska process där eleven ska 

kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig. Det bör finnas ett samarbete mellan skolan och 

skolans studie- och yrkesvägledare för att hjälpa och stötta eleven så att olika val kan göras 

möjligt.  

 

Då Skolinspektionen (2018) har gett nedslag i olika områden i grundsärskolan har det 

framkommit att skolan brister i sitt uppdrag att skapa förutsättningar för bland annat 

utvecklingen av elevers förmågor. Dessa brister kan påverka elevernas möjligheter att göra 

välgrundade studieval. Ett av de viktigaste valen elever på särskolan får göra, är valet till 

gymnasiesärskolan, ett val som kan leda till elevens framtida yrke. Om det inte förekommer 

någon elevdelaktighet på skolan utan alla beslut tas av människor runt omkring eleven kan 

det leda till att felaktiga val görs av eleven. Detta kan sedan, i värsta fall, resultera i ett 

utanförskap hos eleven när hen kommer ut i yrkeslivet. Hen kan även bli mer beroende av 

vuxenstöd för att klara av sin vardag (Snell, Luckasson, Borthwick-Duffy, Bradley och 

Buntinx 2009; Szönyi och Söderqvist Dunkers, 2015). Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2015a) anser även att grundsärskolan har en bristande känsla av delaktighet för eleven så kan 

det till och med påverka elevens mående.   

  

Antonovsky (2014) har myntat begreppet KASAM (en Känsla Av SAMmanhang) vilket 

bygger på de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre 

komponenter är förutsättningar för att en person ska kunna erhålla KASAM. Antonovsky har 

arbetat fram metoder för att kunna mäta värdet på dessa komponenter hos personer. Ju högre 



 

 

5 

värden desto högre KASAM. En av komponenterna; meningsfullhet, ses som en motor för de 

andra två komponenterna (Antonovsky, 2014). Den skapas genom känslan av delaktighet och 

om eleven i grundsärskolan inte har någon delaktighet så skapas en låg KASAM hos eleven. 

Har eleven en låg KASAM kan det sedan vara svårt att höja denna känsla när hen slutför sina 

skolår, först på grundsärskolan, sedan på gymnasiesärskolan och till slut ut i yrkeslivet 

(Antonovsky, 2014). 

  

Vi har erfarenhet av både grundsärskolan och gymnasiesärskolan, då vi båda arbetar i 

respektive skolform. Vi var båda nyfikna på hur övergången mellan grundsär- och 

gymnasiesärskolan går till och hur elever på grundsärskolan gör sitt val till 

gymnasiesärskolan. Hur mycket var eleven delaktig i sitt val till gymnasiesärskolan och hur 

kunde lärarna vara säkra på att dessa val helt utgick från elevernas egna önskemål? Vi 

började studera litteratur och i vetenskapliga artiklar inom ämnet och kunde sedan konstatera 

att det var svårt att veta om eleverna gjordes delaktiga i sitt val till gymnasiesärskolan. 

 

Vårt syfte med studien är att vi vill undersöka hur olika yrkesgrupper på två grundsärskolor 

arbetar för att göra sina elever delaktiga i valet till gymnasiesärskolan. Vi har för avsikt att 

använda oss av Antonovskys begrepp KASAM för att tydligare visa vikten av att 

grundsärskoleelever bör göras delaktiga både inför och vid valet till gymnasiesärskolan 

(Antonovsky, 2014). 

2. Bakgrund 

2.1. Riktlinjer för elevdelaktighet 

Att eleven ska uppleva och känna delaktighet är en förutsättning för lärande och utveckling 

(Szönyi och Söderqvist Dunkers, 2015a). Den svenska grundsärskolan har flera 

värdegrundsbaserade uppdrag och riktlinjer som måste följas (UNICEF, 2019). Bland annat 

handlar det om rättigheten för barn att utifrån förmåga och ålder bilda egna åsikter om alla 

frågor som rör dem personligen och kunna uttrycka dessa fritt. Det handlar också om att 

barns åsikter är viktiga att ta hänsyn till och då utifrån ålder och mognadsgrad hos barn 

(Barnombudsmannen, 2018).  I grundsärskolan skulle dessa uppdrag kunna omvandlas från 

teori till praktik genom att personalen här säkerställer att eleven görs delaktig i sitt viktiga val 
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till gymnasiesärskolan. Detta val ska helt utgå från elevens egna önskemål. Eleverna måste 

också innan valet få relevant information som handlar om olika valmöjligheter för att kunna 

ta ställning i frågor som gäller elevens framtid (Skolverket, 2011). 

2.2. Elevers rätt till studie- och yrkesvägledning 

En annan riktlinje från Skolverket (2011) som grundsärskolan måste följa är att säkerställa 

elevdelaktighet vid gymnasiesärvalet genom att ge eleverna tillgång till studie- och 

yrkesvägledning. Det är något som skolan själv är ålagd att ordna. Enligt grundsärskolans 

läroplan (Skolverket, 2011) kan denna vägledning genomföras av en studie- och 

yrkesvägledaren eller av en person på skolan som fullgör motsvarande uppgifter. Denna 

vägledning ska under skoltiden leda till att eleverna erhåller kunskaper om sig själva och om 

vilka alternativ som finns att söka när det gäller valet till gymnasiesärskolan. Det är viktigt att 

vägledningen anpassas till den enskilda elevens behov för att valen ska bli väl underbyggda.  

Skolverket (2017) anser att det är av stor vikt att göra studie-och yrkesvägledningen till en 

integrerad del av skolundervisningen och har gett skolans personal ansvarsskyldighet för 

vägledningen. För att stötta skolpersonalen i sitt integreringsarbete arrangerar skolverket en 

processutbildning som heter Utbildningspaketet skola- arbetsliv (Skolverket, 2017). 

Utbildningen vänder sig till lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare och genomförs i 

samarbete med arbetsförmedlingen. Utbildningen ska bland annat ge deltagarna uppslag när 

det gäller hur vägledningen ska kunna integreras i undervisningen. Skolverket har även 

arbetat fram allmänna råd och kommentarer som gäller studie- och yrkesvägledning 

(Skolverket, 2013). Dessa råd ska exempelvis fungera som inspiration för skolpersonalen i 

arbetet med handledning. 

2.3. Brister inom studie- och yrkesvägledningen 

Trots tydliga riktlinjer har det framkommit att ett antal granskade grundskolor hade stora 

brister i arbetet som handlar om studie- och yrkesvägledningen. Det var Skolinspektionen 

(2018) som genomförde en granskning vars syfte bland annat var att ta reda på om elever på 

grundsärskolan fick den studie- och yrkesvägledning de har rätt till. I undersökningen besökte 

skolinspektionen 34 grundskolor över hela landet. På skolorna intervjuades rektor, 

huvudmän, studie- och yrkesvägledare, lärare och elever i åk 9. Bristerna som framkom 

gällde bland annat utvecklingen av elevens förmåga att kunna göra välgrundade studieval, 

vilket därmed även påverkar möjligheten för eleven till delaktighet (Skolinspektionen, 2018). 
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2.4. Konsekvenser av bristande elevdelaktighet 

I en kvalitetsgranskning som skolinspektionen utfört som handlar om att eleverna får 

möjlighet till att vara delaktiga i undervisningen (Skolinspektionen, 2018) beskrivs att elevers 

känsla för delaktighet i undervisningen är en förutsättning för att eleverna ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt och kunna tillgodogöra sig undervisningens innehåll. Får inte 

eleverna känna att de har tillräckligt inflytande, till exempel inför sitt val till 

gymnasiesärskolan, kan det leda till att de hamnar på en utbildning som inte känns 

meningsfull. Detta kan i sin tur resultera i att eleven inte känner sig delaktig. I slutänden kan 

det leda till att eleverna efter skolan känner begränsningar som kan påverka deras förmåga att 

skaffa arbete och försörjning (Hart Barnett & Crippen, 2014; Skellern & Astbury, 2014). Att 

eleven inte ges möjlighet till att känna delaktighet i skolan kan även skapa en acceptans 

gällande utanförskap. Detta utanförskap kan sedan även påverka eleven negativt efter 

studietiden (Hart Barnett & Crippen, 2014; Snell m.fl., 2009). 

 2.5. Teoretisk referensram  

Vi kommer i vår analys att använda oss av Aaron Antonovskys (2014) begrepp KASAM och 

begreppets tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 

2014). Det är ett begrepp som vi kommit i kontakt med ett flertal gånger under vår utbildning. 

Det verkar också vara ett begrepp som används inom ett flertal olika yrkesområden.  

 

Begreppet KASAM uppkom då Antonovsky analyserade resultat från intervjuer han 

genomfört med kvinnor som suttit i koncentrationsläger. Det visade sig att ett flertal av dessa 

kvinnor trots fasansfulla upplevelser ändå beskrev att de upplevde sig ha en god psykisk 

hälsa. Antonovsky (2014) ville då ta reda på hur detta kunde vara möjligt. Han kom fram till 

att människors upplevda hälsa berodde på vilken nivån av KASAM de upplevde. Begreppet 

KASAM består av de tre komponenterna och det är balansen mellan dessa som bestämmer 

nivån av KASAM hos människor (Antonovsky, 2014).  

 

En av dessa komponenter, meningsfullhet, är kopplad till begreppet delaktighet och enligt 

Antonovsky (2014) den viktigaste komponenten. Antonovsky har arbetat fram metoder för att 

kunna mäta KASAM hos människor. Har elever då de slutar skolan en låg KASAM kan det 

enligt Antonovsky (2014) vara svårt att höja KASAM när de ska ut i yrkeslivet. En låg känsla 
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av sammanhang kan sedan resultera i att en person utvecklar ohälsa i sitt yrkesliv 

(Antonovsky, 2014). Skolpersonalen spelar därför en avgörande roll för att eleverna ska få en 

känsla av delaktighet (Skolverket, 2011). Lundin och Belfrage (2012) skriver att skolan kan 

göra viktiga forskningsstödda insatser för elevers välmående. En insats kan vara att, i ett 

begripligt sammanhang, öka elevers känsla av delaktighet i den egna utbildningen och 

därmed även elevens förmåga att hantera sin vardag. Dock anser Lundin och Belfrage (2012) 

att insatserna sällan sätts in i skolundervisningen, vilket ses som oroväckande. Även Ahrén 

(2010) skriver om elevernas välmående och att de påverkas av den psykosociala arbetsmiljön 

i skolan. Dåligt för elevernas hälsa var när en låg känsla av sammanhang adderades till de 

elever som kände stress och svårigheter i skolan. Då elever kände en hög känsla av 

sammanhang i skolklassen var när de upplevde delaktighet och när de kände en trygghet i 

skolarbetet och därmed upplevde ett välmående (Ahrén, 2010).  

 

Vi vill i vår studie få fram exempel på hur olika yrkesgrupper inom gymnasiesärskolan 

beskriver hur de konkret arbetar med att främja elevernas delaktighet vid valet till 

gymnasiesärskolan. Beskrivningarna kommer vi sedan placera in under de tre 

komponenterna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2014). Dessa tre 

komponenter kommer att användas som ett analysverktyg för att vi ska kunna erhålla ett 

konkret resultat på hur medvetenheten, som handlar om delaktigheten, för eleverna i valet till 

gymnasiesärskolan är.  

2.6. Tidigare forskning  

Flera forskare har skrivit om begreppet delaktighet (Molin, 2004; Sigstad-Höybråten, 2013; 

Szönyi, 2005; Szönyi och Söderqvist Dunkers, 2015b). De har undersökt och samtalat med 

ungdomar som tillhör särskolan och diskuterat olika livsfrågor med dem. Samtliga ville ta del 

av hur ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning tänker kring olika existentiella 

frågor. Szönyis (2005) har utifrån dessa existentiella frågor tittat på elevers inifrånperspektiv 

om att gå i en grundsärskola och hur de har olika strategier för att normalisera sig själv. 

Szönyi (2005) genomförde intervjuer med och observationer av ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning i åldrarna 12 - 18 år. I studien framkom det att eleverna upplevde 

delaktighet men också utanförskap. Många av de intervjuade ungdomarna ansåg att 

delaktighet och nära relationer var viktiga och samtliga ungdomar ansåg att lärande, 

kompissituationen och trivsel i rätt skolform var viktigt för att uppnå ett optimalt skolklimat. 
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Utifrån resultatet i sin undersökning där Szönyi (2005) kunnat konstatera att delaktighet var 

viktigt för eleverna i studien genomförde hon en ny studie tillsammans med Söderqvist 

Dunkers (2015b). De ville närmare undersöka hur elever med intellektuell 

funktionsnedsättning ser på sin delaktighet i skolan. Forskarna genomförde då intervjuer och 

observationer av 29 stycken elever med funktionsnedsättning, de flesta av dem gick i 

grundsärskola åk 6 - 9. Enligt författarna sker delaktighet genom sociala processer och att 

delaktigheten ökar hos varje individ i olika sociala sammanhang, i skolan så sker den i 

skolmiljön hos enskild elev (Szönyi och Söderqvist Dunkers, 2015b). Men inte alla elever 

med intellektuell funktionsnedsättning ser delaktighet som något måste i skolan. Sigstad-

Höybråten (2013) har i sin studie intervjuat tio elever med intellektuell funktionsnedsättning 

och deras lärare, i åk åtta och nio på en specialskola i Norge. Studien handlade om hur de såg 

på elevinflytande och delaktighet i skolan. Resultatet visade att eleverna och lärarna har 

skilda uppfattningar hur delaktiga eleverna tillåts vara. Lärarna ansåg att eleverna erbjuds 

inflytande och delaktighet i varierad grad medan elevernas uppfattning var att de hade en 

mycket låg grad av inflytande och delaktighet och att denna låga grad var eleverna nöjda 

med. 

 

För att kunna utveckla en känsla av delaktighet behöver elevens förmågor och möjligheter 

lyftas och synliggöras för eleven. Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015b) anser att det är 

viktigt att elever med funktionsnedsättning får stöd av vuxna i de sociala processerna, för att 

kunna utveckla relationer till sina klasskamrater då de har svårt med sociala relationer med 

jämnåriga. Detta har tydligt framkommit i studien. Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015b) 

menar också att elever, så tidigt som möjligt måste få redskap för att utveckla autonomi och 

självbestämmanderätt i skolan för att kunna bestämma i frågor som gäller deras utbildning. 

Även Snell m.fl. (2009) har genomfört liknande studier och har även de kunnat konstatera att 

det är viktigt med att ge tidigt stöd för att främja elevers självständighet. De ansåg också att 

ett dåligt stöd från skolan kan resultera i att människor med intellektuell funktionsnedsättning 

utvecklar ohälsa på grund av att de känner låg status i samhället, och därmed hamnar i 

ensamhet och/eller utsatthet.  
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Det är viktigt för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning känner en delaktighet med 

viktiga val inför deras framtid. Carnaby, Lewis, Martin, Naylor och Stewart (2003) har 

genomfört en studie i Hong Kong där de intervjuade, både enskilt och i fokusgrupper, flera 

ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med studien var att undersöka 

ungdomarnas känsla av delaktighet då det handlar om övergången mellan gymnasiet och 

arbetslivet, då författarna ansåg att det var en kritisk period för ungdomar med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Resultatet visade att ungdomarna kände nästan ingen känsla av 

delaktighet då de kände sig uteslutna från meningsfulla diskussioner som handlade om 

planeringsmöten om deras kommande framtid.  

 

Att elever med en intellektuell funktionsnedsättning behöver stöttning och vägledningen i 

skolan skriver många forskare om och olika studier visar på hur hjälpen kan se ut. (Hart 

Barnett och Crippen, 2014; Qian, Clary, Johnson & Echternacht 2018; Snell m.fl. 2009). 

Stödet och vägledningen behövs då eleverna på grundsärskolan ska göra sitt val till 

gymnasiesärskolan. Det är också viktigt att eleverna då de går i gymnasiesärskolan får 

information om hur deras situation kommer att kunna se ut efter skolan för att inte hamna i 

utanförskap. Det är något som Hart Barnett och Crippen (2014) kunnat konstatera utifrån en 

studie av ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning på en gymnasieskola i USA som 

de genomfört. Studien handlar om hur skolungdomarnas liv ser ut i övergången mellan 

gymnasiet och det liv som kommer efter skolan. Forskarna såg här att det är viktigt att 

skolans personal får tydliga riktlinjer hur de ska förhålla sig till eleverna och hjälpa dem i 

olika frågor. Ungdomarna behöver mycket vägledning. Som ett resultat av bristande 

vägledning i skolan bor många av de amerikanska ungdomarna även i vuxen ålder fortfarande 

kvar i föräldrahemmet. Andra forskare har också forskat inom samma område. Qian m.fl. 

(2018) har exempelvis genomfört en undersökning som handlar om hur två tekniska 

högskolor i övre mellanvästern i USA bedriver utbildningar för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Dessa utbildningar ska leda till att studenterna bland annat erhåller 

yrkeskunnande och bli rustade för det kommande vuxenlivet utanför skolan. Initiativtagarna 

till studien var lärare och personer ur andra yrkesprofessioner på skolorna och två 

servicekontor förlagda på vardera högskola vilka hade till uppgift att bland annat hjälpa 

studenter med intellektuell funktionsnedsättning att hitta en bostad under studietiden. En 

slutsats som drogs utifrån resultaten som framkom i studien var att studenterna gavs stöttning 
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från bland annat sina lärare, som hade fått tydliga riktlinjer hur de skulle arbeta för att 

studenterna skulle få en större självtillit och att kunna ta en ledarroll över sina livsval.  

 

Hur hjälpen och stödet för personer med en intellektuell funktionsnedsättning ska utformas 

rent generellt i vardagen ska helt utgå från deras egna önskemål, så långt det är möjligt, enligt 

McKenzie, Whelan, Mayer, Mcnall, Noone och Chaplin (2018). Ett bra och positivt stöd har 

inverkan på livskvaliteten. Detta framkom i en studie där McKenzie m.fl. (2018) intervjuade 

sju personer i norra England. Samtliga deltagare var över 18 år och hade en intellektuell 

funktionsnedsättning. Deltagarna hade olika erfarenheter av tillgången till stöd och hjälp i sin 

livssituation. Bra stöd var enligt deltagarna att behandlas som alla andra i samhället. 

Resultatet av studien utgick inte från skolans värld men kan absolut användas i denna typ av 

verksamhet då rätten att vara delaktig och få bestämma över sina val är viktiga för den 

enskilde individen. Men det finns en risk att människor med intellektuell 

funktionsnedsättning får för mycket hjälp och stöd genom olika insatser i skolan. Det menar 

Snell m.fl. (2009) att vissa människor i denna grupp skapar ett beroende av andra människors 

hjälp för att klara sin vardag eftersom de ingen hjälp får efter skoltiden. 

 

Vägledning och stöttning kan även ske från skolans studie- och yrkesvägledare. Det finns 

forskning som visar hur viktigt det är att det finns någon form av studie- och yrkesvägledning 

på skolan (Molin 2004; Petcu, Chezan och Van Horn 2015). Petcu m.fl. (2015) har genomfört 

en studie i USA utifrån information från studie- och yrkesvägledare från hela landet. Syftet 

med undersökningen var att ta reda på hur väl förberedda gymnasieelever med en 

intellektuell funktionsnedsättning var inför en kommande yrkesanställning. Resultatet som 

framkom visade på att de elever som gått på en gymnasiesärskola där de haft tillgång till 

studie- och yrkesvägledning var mycket mer förberedda och rustade för ett kommande 

yrkesliv än de elever som inte fått studie- och yrkesvägledning. Vägledningen som beskrevs i 

undersökningen var till exempel att få hjälp med arbetsplatsförlagda praktikplatser. Det är 

dock viktigt att vägledningen görs tillgänglig för eleverna, vilket Molin (2004) utifrån sin 

studie kunnat konstatera. Han intervjuade och observerade 322 stycken ungdomar på en 

gymnasiesärskola. På skolan fanns det en studie- och yrkesvägledare men det var svårt att få 

tider till vägledning hos denna. Det var också svårt för eleverna att veta hur de skulle få 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=McKenzie%2C+Karen
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Whelan%2C+Kathryn+J
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kontakt med studie- och yrkesvägledaren. Då eleverna fick hjälp att boka tid för vägledning 

så ökade antalet elever till vägledningssamtal (Molin, 2004). 

 

Att ett arbete efter skoltiden kan skapa en känsla av delaktighet i samhället skriver olika 

forskare om (Carnaby m.fl. 2003; Lysaght, Petner- Arrey, Howell-Moneta och Cobigo 2016; 

Skellern och Astbury, 2014). Skellern och Astbury (2014) har i en studie i England 

genomfört 23 intervjuer med studenter som har en intellektuell funktionsnedsättning, lärare 

och personliga assistenter på en högskola. Forskarna ville bland annat undersöka studenternas 

upplevelse av att få en yrkesanställning. I studien framkom det att studenterna kunde känna 

att ett arbete skapade en känsla av delaktighet i samhället. Lysaght m.fl. (2016) har gjort en 

liknande undersökning i samma ämne där de intervjuade 74 stycken frivilliga personer med 

en intellektuell funktionsnedsättning i Ontario, Kanada. Ungdomarna i denna undersökning 

ansåg, även de, att den sociala gemenskapen ett arbete kunde ge var viktig. Så viktig att de till 

och med kunde arbeta utan lön. 

 

2.7. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur olika yrkesgrupper inom grundsärskolan beskriver 

att de arbetar för att främja elevernas delaktighet vid valet till gymnasiesärskolan. 

 

Våra frågeställningar: 

1. Hur vet de olika yrkesgrupperna att eleven upplever delaktighet i sitt val till 

gymnasiesärskolan? 

2. På vilket sätt beskriver de olika yrkesgrupperna att de konkret arbetar med att göra 

eleven delaktig i sitt gymnasiesärval? 

3. Vilka riktlinjer beskriver de olika yrkesgrupperna att de arbetar efter i arbetet med att 

göra eleverna delaktiga i sitt gymnasiesärval? 

3. Metod 

Under detta avsnitt kommer vi att motivera vårt val av metod utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Vi kommer även att beskriva urvalet av skolorna och informanterna, hur 



 

 

13 

intervjuerna har genomförts och hur vi bearbetade datainsamlingen. Slutligen kommer vi att 

informera om studiens tillförlitlighet och hur vi följt de forskningsetiska aspekterna. 

3.1. Metodval 

För att uppnå vårt syfte om hur olika yrkesgrupper arbetar med elevens känsla av delaktighet 

när det gäller valet till gymnasiesärskola valde vi att göra kvalitativa intervjuer. I kvalitativa 

intervjuer utgår forskaren från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det 

därmed inte finns en absolut och objektiv sanning (Kvale och Brinkmann, 2014). Kvalitativa 

undersökningar ger bättre förståelse för att förstå andras perspektiv, än kvantitativa 

undersökningar där data mäts (Fejes och Thornberg, 2015). För den kvalitativa forskaren är 

inte mätning något som sätts främst och därmed har inte heller validiteten en större betydelse, 

menar Bryman (2011). Under planeringsstadiet kom vi fram till att en kvalitativ 

forskningsmetod passade bäst för vår studie om att få svar på våra frågeställningar. Vi 

genomförde enskilda, kvalitativa intervjuer med informanterna som datainsamlingsmetod. Vi 

ville ha ett öppet samtal genom våra semistrukturerade frågor.  

 

3.1.1. Frågeguide 

Vi diskuterade vilka frågor vi skulle ha i vår frågeguide (Bilaga 2) utifrån vårt syfte och 

bestämde att alla informanter skulle få samma frågor för att vi ville tydliggöra informanternas 

svar utifrån samma frågor. För att informanterna inte skulle påverkas av yttre faktorer var vi 

noga med att låta dem bestämma plats och tidpunkt.  Det är viktigt att få till rätt frågor inför 

intervjun. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en intervjuguide är som ett manus och som 

är grundad i intervjufrågorna. Det är också viktigt att informanterna förstår frågorna och 

därmed kan lämna rikare och mer varierande svar, helt enligt det Kvale och Brinkmann 

(2014) skriver om. 

 

Då vårt fokus i vår studie var olika yrkesgrupper inom grundsärskolan, passade det oss att 

välja intervju som metod. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det valet av 

undersökningsmetod som bestäms utifrån frågeställningen för studien. För att få våra olika 

informanters egna förståelser om elevens delaktighet valde vi att intervjua dem var och en. 
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3.2. Urval 

3.2.1. Urval - skolor 

Då Skolverket (2017) betonar vikten av att göra studie- och yrkesvägledningen som en 

integrerad del av undervisningen och att hela skolan har ett ansvar för vägledningen vill vi 

intervjua olika yrkesgrupper som arbetar på grundsärskolan. Vi har gjort ett urval utifrån ett 

bekvämlighetsperspektiv (Denscombe, 2016) då vi har valt två grundsärskolor som ligger i 

Mellansverige och som är i två angränsande kommuner. Dessa skolor skiljer sig från varandra 

genom att det i den ena skolan både finns grundsär- och gymnasiesärskola i angränsande 

lokaler. I den andra skolan är grundsär- och gymnasiesärskolan åtskilda men i samma stad. 

Av praktiska skäl, framför allt för att spara tid, valde vi skolor i närheten där vi själva bodde, 

men av etiska skäl, inte på skolor vi själva arbetade.  

 

3.2.2. Urval - informanter 

Vi började med att kontakta ansvariga rektorer på respektive skola. Vi presenterade oss och 

sedan vår studie. Efter vi fått klartecken från rektorerna kontaktade vi de tilltänkta 

informanterna, några muntligen och några telefonledes. När det blev klart vilka informanter 

vi skulle intervjua skickade vi ut ett missivbrev (Bilaga 1) till dem. I det presenterade vi vår 

studie, beskrev tillvägagångssättet och informerade om de etiska riktlinjerna vi skulle förhålla 

oss till (Kvale och Brinkmann, 2014). Vi valde att intervjua tre olika yrkesgrupper i åk 6–9 

vardera på båda grundsärskolorna; en lärare och elevassistent och en studie- och 

yrkesvägledare som arbetar inom hela särskolans skolform.  

3.2.3. Beskrivning av informanter 

Lärare 1: 17 års erfarenhet inom grundsärskolan. Arbetar på en grundsärskola åk. 6–9. 

Lärare 2: 32 års erfarenhet av grundskola. 3 års erfarenhet av grundsärskola, arbetar i åk. 9. 

Klassassistent 1: 30 års erfarenhet inom grundsärskolan. Arbetar på en grundsärskola åk. 6–9. 

Klassassistent 2: 3 års erfarenhet inom grundsärskolan. Arbetar på en grundsärskola åk. 7–9.  

Studie- och yrkesvägledare 1: Sex års erfarenhet av grundskolan, 2 års erfarenhet inom  

grundsärskolan. Arbetar inom skolformen mot åk. 1–9. 

Studie- och yrkesvägledare 2: 4 års erfarenhet inom grundskolan och grundsärskolan åk 7–9. 
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3.3. Genomförande 

Totalt så genomförde vi sex intervjuer som vardera tog 40–45 minuter. Vi valde att 

genomföra tre intervjuer var, vid olika tillfällen på våra informanters skolor. De genomfördes 

individuellt och i enskildhet. Syftet med det var att informanterna skulle känna sig bekväma 

och trygga. Vi hade redan innan intervjutillfällena bestämt att ha enskilda intervjuer för att få 

bästa resultatet och valde bort att ha intervjuerna i fokusgrupper för där kunde informanterna 

påverka varandras svar (Kvale och Brinkmann, 2014). Vi påbörjade intervjuerna med att 

informera om intervjuns genomförande och de etiska riktlinjerna och att informanten när som 

helst kunde lämna intervjutillfället.  Vi använde oss av en intervjuguide som fungerade som 

en mall för oss, alla informanter fick samma frågor som handlade om vår studies syfte. Vi 

kunde dock inte få svar på samtliga frågor under en av intervjuerna då alla frågor inte var 

relevanta för informanten. Vi informerade informanterna om att intervjuerna skulle spelas in 

och att samtliga intervjuer transkriberades för analys. Gemensamt genomförde vi 

datainsamlingen och diskuterade fram de båda analyserna. 

3.4. Tillförlitlighet 

Vi var medvetna om att vi skulle göra en liten studie och att det därmed skulle bli svårt att dra 

generella slutsatser, än om vår studie hade varit större med fler personer inblandade (Kvale 

och Brinkmann, 2014). Om vi hade haft tid till att göra en mer omfattande studie med fler 

informanter så hade vi fått ett större analysunderlag.  Men vi är övertygande att vi ändå 

kommer kunna ge en bild som visar ett resultat över vår småskaliga studie eftersom vår studie 

visar våra informanters syn på elevens delaktighet då det gäller elevernas delaktighet över 

valet till gymnasiesärskolan. Kvale och Brinkmann (2014) påpekar att när intervjusvaren 

analyseras kommer svaren att ge en bild av intervjupersonernas sanning och uppfattning, men 

verkligheten om det faktiska förhållandet kan vara ett annat. Då vi använde oss av intervju 

som metod var vi ute efter beskrivningar och berättelser från våra informanter så därför har 

intervjumetoden hög tillförlitlighet för vår studie. Vi är medvetna om att våra egna åsikter 

kan påverka hur vi tolkar resultatet eftersom vi har egna erfarenheter och arbetar inom samma 

skolform som studien utförs i.   
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3.5. Etiska överväganden 

I vår studie utgick vi från de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Syftet 

med de fyra principerna är att informanterna ska känna sig trygga med våra intervjuer. 

Vi kontaktade våra informanter några dagar innan intervjutillfället för att påminna om den 

valda intervjudagen och om de tagit del av innehållet i missivbrevet. Sedan vid 

intervjutillfället informerade vi informanten om studiens innehåll och syfte samt att det är 

frivilligt att delta och att informanten har rätten till att avbryta intervjun när hen vill. Ingen av 

informanterna valde att avbryta intervjun. Informanterna gav även sitt samtycke till att 

medverka i studien och att de fick information om hur genomförandet skulle gå till. Vi 

informerade informanterna om att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt och att de 

blir avidentifierade i vår studie (Bryman, 2011 och Kvale och Brinkmann, 2014). För att 

ytterligare tillgodose kravet på konfidentialitet så syntes inte våra informanters identitet på 

något sätt, förutom för oss som arbetade med studien. I vår studie namngavs inte våra 

informanter utan vi använde oss av yrkestitel med nummer istället. Informanternas 

medverkan och svar kom endast att användas i forskningssyfte i vår studie och lånades heller 

inte ut till andras studier. Vi bad alla våra informanter om lov till att använda deras svar som 

citat i vår studie och alla informanter gav sitt godkännande, både muntligt och skriftligt 

genom samtyckeskravet. 

3.6. Dataanalys 

Efter avslutade intervjuer transkriberade vi det insamlade materialet för analys. Därefter 

skrev vi ut dem och läste dem vid flera tillfällen, både enskilt och tillsammans. Vi 

diskuterade dem för att få en förståelse och en helhetsbild av det insamlade materialet och 

påbörjade en analys av resultatet. Därmed skapade vi en mening i materialet och såg 

datamaterialet som något (Fejes och Thornberg, 2015). Vi plockade ut meningar från 

informanternas svar som innehöll någon form av elevdelaktighet. Fyra kategorier växte fram 

ur vår första analys. Dessa kategorier valde vi att använda som rubriker i den första 

resultatdelen.  Dessa rubriker blev: Synen på elevens delaktighet, metoder inför 

gymnasiesärvalet, riktlinjer för olika yrkesgrupper och tecken på elevens inflytande.   
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Vår andra analys växte fram då vi ville koppla informanternas svar, angående elevernas 

känsla av delaktighet, till en teoretisk modell för delaktighet. Vi valde de tre komponenterna i 

KASAM: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som vi sedan förde in de svar från 

våra informanter som handlade om elevens delaktighet (Antonovsky, 2014). Vår andra analys 

presenterar vi i en analysmatris som ger en bra överblick över de olika yrkesgruppers 

individuella svar. Vi valde att använda två olika analyser för att visa två olika aspekter på hur 

våra informanter svarade.   

4. Resultat och analys 

Vi kommer att presentera informanternas svar i två olika analysdelar: en innehållsanalys och 

en analys utifrån de tre komponenterna i KASAM (Antonovsky, 2014).  I den första 

analysdelen presenteras informanternas svar i fyra olika kategorier: Synen på elevens 

delaktighet, metoder inför valet till gymnasiesärskolan, riktlinjer för olika yrkesgrupper och 

tecken på elevers inflytande. I den andra analysdelen presenteras informanternas svar i en 

analysmatris. 

 4.1. Innehållsanalys  

Resultatet kommer ifrån våra informanters svar utifrån vår intervjuguide. I vår presentation 

har vi lagt in citat från våra informanter för att beskriva och förstärka våra fyra kategorier. 

 

4.1.1. Synen på elevens delaktighet 

Både lärare 1 och lärare 2 talar om delaktighet i generella ordalag och menar att delaktighet 

är att eleverna får lära sig att ta ansvar redan från dag ett i årskurs sju. De får då öva på att 

tänka efter vad de behöver träna mer på i skolämnena. 

 

Jag tränar dem på att de ska tänka efter vad måste jag träna mer på? Svenska, engelska, matte måste 

de ju ha och sedan vad de måste träna mer på. Det där är en del av delaktighet och sedan i vilken 

ordning de gör det spelar inte mig någon roll (Lärare 2, 2019). 

 

Lärare 2 anser också att det är viktigt att eleverna ska få en känsla av att de lär sig för sin 

egen skull och att de kan vara med och påverka.  Jag frågar eleverna var och en så har de en 

rättighet att säga pass. Pass betyder att ”Nej jag vill inte att ni frågar mig idag. Då har de ju 

ändå valt (Lärare 2, 2019). Det är viktigt att valen eleverna ska göra är på deras nivå och att 
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eleverna förstår vad de innebär. Lärare 1 anser att eleverna ska känna sig trygga med de 

beslut de tar, att de ska veta vad de ska göra innan de ska göra sitt gymnasiesärval. Det ska 

inte finnas någon oro om eleverna känner en delaktighet att det är de som bestämmer över sitt 

val till gymnasiet. Förförståelsen tror jag är viktigt för att eleven ska känna delaktighet. 

Förbereda eleven inför vissa saker som till exempel vad som händer efter gymnasiesär, 

eleven ska veta vad programmet kommer att ge eleven efter studenten (Lärare 1, 2019).  

 

Lärare 2 menar att eleverna kan göras delaktiga i sitt val till gymnasiesärskolan genom att de 

redan på hösten i nian får börja förbereda sig för valet. Eleverna får välja ut och praktisera på 

de olika programmen de är intresserade av och att inte lärarna utifrån förutfattade meningar 

väljer ut vilka program som eleverna ska praktisera på. Både elevassistent 1 och 2 anser att 

delaktighet hos eleven skapas genom att hen finns tillgänglig för eleven, genom samtal och 

stöttning. De låter eleverna själva få bestämma över olika program de är nyfikna på. Jag har 

ingen befogenhet att bestämma över elevens val av program, det gör de i samspråk med sig 

själv och syv:en. Det eleven väljer, det accepterar man och samtalar om det och stöttar 

eleven i det (Elevassistent 1, 2019).  

Elevassistent 2 tycker att det är viktigt att vara så ärlig och opartisk som möjligt när hen 

pratar om de olika utbildningarna.  

 

Jag pratar gott om alla utbildningar…berättar om både roliga sidor och sämre sidor hos alla 

program. När de fick vara på praktik fick dom ju se…men sedan har de också frågat om vad man ska 

göra och inte påverka utan man är opartisk så…och att man pratat om alla program likvärdigt 

(Elevassistent 2, 2019). 

 

Studie- och yrkesvägledare 1 anser att delaktighet är när eleven får vara med. Det är eleven 

själv som får vara med och bestämma allt det som rör valet till prao, vilka program som 

eleven vill besöka på gymnasiesärskolan och sedan även det slutliga valet till 

gymnasiesärskolan.  

 

Någonstans, jag vill att de ska hitta, någonting som de själva vill och tycker. Det ska kännas i magen, 

kännas rätt för dem. Finns det inget intresse, känns det inte rätt, så vet jag att eleven kommer inte att 

vara delaktig under resan (Studie- och yrkesvägledare 1, 2019). 
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 Studievägledare 2 har endast i uppdrag att ordna fram praoplatser åt eleverna i 

grundsärskolan och därmed inte arbeta med att vägleda eleverna vid valet till 

gymnasiesärskolan. Någon annan med en regelrätt vägledande funktion finns inte heller på 

skolan.  

 

Jag träffar ju aldrig eleverna själv utan...utan det är lärarna som berättar vad eleverna är intresserade 

av och vad som skulle kunna passa...och sedan så...försöker jag hitta platser som kan passa...så 

delaktigheten kan man säga...det är att man lyssnar på elevernas önskemål (Studie- och 

yrkesvägledare 2, 2019). 

 

4.1.2. Metoder inför valet till gymnasiesärskolan 

Lärare 1 hjälper eleven med att beskriva de olika program på gymnasiesärskolan som finns.  

Det är som en process där hen börjar med att förklara programmen och sedan prata med 

eleven om vad programmet innebär. Därefter går hen igenom vilka ämnen som programmet 

har och vilka yrken som eleven kan arbeta med efter gymnasiesärskolan. Att man pratar så, 

om elevens framtid i ett längre perspektiv. Jag tror att eleven förstår bättre och kan fatta ett 

bra beslut, om eleven har den förförståelsen (Lärare 1, 2019). Lärare 2 berättar att hen 

behöver samarbeta med lärare på gymnasiesärskolan inför valet eftersom vägledningen ligger 

utöver hens ordinarie arbetsuppgifter. Både lärare 1 och 2 utgår från att elever känner en 

delaktighet, då de är väldigt bestämda över vilket program de ska välja till 

gymnasiesärskolan.  

 

Elevassistent 1 finns alltid där för eleven. Enligt elevassistent 1 blir det åtskilliga samtal med 

eleven där det kan finnas en oro för programmet och inför valet till gymnasiesärskolan. 

  

Mitt uppdrag är att stötta eleverna, samtala och diskutera kring elevernas känslor och tankar som de 

har, man är helt enkelt med dem under hela processen. Jag måste fånga upp eleverna där de befinner 

sig. Det är många känslor som kommer upp och då måste jag prata med dem, prata, prata och prata 

(Elevassistent 1, 2019). 
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Elevassistent 2 tycker det är viktigt att eleverna efter praktiken på gymnasiesärskolan 

uppmuntras att berätta för sin/sina vårdnadshavare om vad de tycker. När det är dags för 

eleverna att göra sina val är det föräldrarnas ansvar att valen görs. Elevassistent 2 menar 

också att det också är av stor vikt att sitta ner med eleverna och prata med dem för att höra 

vad de tycker och vill. Hen berättar vad eleverna är bra på vilket annars kan vara svårt för 

eleverna själva att se. Detta handlar om elevdelaktighet.  

 

Enligt studie- och yrkesvägledaren 1 är det viktigaste att presentera programmen rätt för 

eleverna. Det är viktigt att eleverna får lära känna de olika program som finns på 

gymnasiesärskolan. Finns det ett intresse från eleven på ett program utanför länet är det också 

viktigt att eleven kan besöka det programmet. Studie- och yrkesvägledare 1 utgår alltid ifrån 

elevens intresse och pratar, diskuterar och går igenom alla programmen med eleven. Studie- 

och yrkesvägledare 1 använder bildstöd för att förklara och förstärka bilden av 

gymnasiesärskolans program. Studie- och yrkesvägledare 2 har inte i uppdrag att vägleda 

eleverna i sitt val till gymnasiesärskolan, utan det gör läraren som ansvarar för eleven. 

4.1.3. Riktlinjer för olika yrkesgrupper 

Det är studie- och yrkesvägledaren som skickar ut all information till lärare 1.  Hen skickar ut 

datum då eleverna ska göra prao utanför skolan, besöka gymnasiesärskolan för prao på valda 

program och sedan kommer det information från gymnasiesärskolan då läraren ska fylla i 

blankett inför överlämningen. Lärare 2 följer de riktlinjer som rektorn bestämt, som gäller 

praon på gymnasiesärskolan. Sedan har valet i sig speciella datum som måste följas. Vi följer 

ju allting det som…alltså det är ju en speciell tågordning som man måste följa. 

Gymnasievalet är ju speciella datum. Det som kanske är lite…nu var det ju praktiken på 

gymnasiet som är…har varit grunden (Lärare 2, 2019). 

 

Varken elevassistent 1 eller 2 följer några riktlinjer.  Elevassistent 1 använder sina år av 

erfarenhet till att arbeta på ett speciellt sätt mot eleverna. Uppkommer det något problem 

under prao-dagarna så tar elevassistent 1 det direkt med personalen på gymnasiesärskolan 

eller med studie- och yrkesvägledaren som är på plats.  
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Nej, jag följer faktiskt inte några uttalade riktlinjer. Då jag började arbeta på sär så talade läraren om 

för mig vad jag skulle förhålla mig till, men inte längre. Det finns ingen som har sagt till mig på länge 

hur jag ska arbeta mot en elev, när det gäller valet av program (Elevassistent 1, 2019). 

Enligt studie- och yrkesvägledare 1 är riktlinjerna att hen alltid ska utgå från eleven. Hens 

uppgift är att föra elevens talan och önskemål då det gäller elevens val till 

gymnasiesärskolan. Vill eleven, mot hela världen, gå ett speciellt program så ska jag stötta 

eleven i det. Det är elevens röst jag ska lyssna på, jag ska vara elevens “advokat”, och vara 

elevens språkrör till exempel till föräldrarna (Studie- och yrkesvägledare 1, 2019). Studie- 

och yrkesvägledare 2 följer endast riktlinjer som handlar om arbetet med att ta fram 

praoplatser till eleverna, all övrig information gör den lärare som har ansvar över eleven.  

4.1.4. Tecken på elevers inflytande 

Lärare 1 anser att eleverna känner sig delaktiga då de har frågor och funderingar över sitt val 

till gymnasiesärskolan. Enligt lärare 1 så förstår hen att då eleverna ställer frågor så anser hen 

att eleverna har funderat över sina val och hen kan förklarar då när frågorna kommer. Då 

märker man att de har kommit en bit i någon delaktighet inför sitt gymnasiesärval (Lärare 1, 

2019). Lärare 2 menar att när eleverna kommer med egna önskemål om att få prova på olika 

program så är det ett tecken på att eleverna är medvetna om att de är delaktiga.  

 

Elevassistent 1 tycker att eleverna visar sin delaktighet med att komma tillbaka från sin prao 

på ett program på gymnasiesärskolan och säga att det programmet vill de välja. Då har eleven 

tyckt att hen trivs på programmet. Då känns det som att eleven är delaktig i sitt egna val 

(Elevassistent 1, 2019).  Elevassistent 2 upplever att eleverna visar en tydlig medvetenhet om 

vad de vill gå för program och inte. Detta likställer hen med att eleverna visar att de är 

delaktiga. Studie- och yrkesvägledare 1 ser att eleven blir delaktig då elevens intresse är i 

fokus inför ett val till gymnasiesärskolan. Att eleverna skriver under med sin namnteckning 

är något som studie- och yrkesvägledare 1 anser förstärker att det eleven gör är viktigt för 

eleven, att påskriften visar något definitivt.  

 

Då eleven ska skriva under med sin namnteckning, kan vara den första gången en 16-åring gör det. 

Det är deras namnteckning som gäller, inte föräldrarnas eller någon annan, även fast eleven inte är 

myndig. Det brukar vara stort, en stor känsla från eleven, som jag tror gör att eleven känner sig 

delaktig (Studie- och yrkesvägledare 1, 2019). 
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Yrkes och studievägledare 2 arbetar endast med prao och har därför ingen åsikt gällande 

elevdelaktighet vid valet till gymnasiesärskolan. 

4.2. Teoretisk analys utifrån de tre komponenterna i KASAM 

Analysen kommer från informanternas svar utifrån de tre komponenterna i KASAM. Vi har i 

vår analys av resultatet, valt att använda oss av Antonovskys tre komponenter: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2014). Dessa komponenter finns 

sammanfattade i en analysmatris (4.2.1.). Vi har valt att presentera analysen i en analysmatris 

då denna matris ger en bra överblick över de olika yrkesgruppers individuella svar. Vi 

kommer sedan att sammanfatta dem efter Antonovskys tre komponenter (Antonovsky 2014). 

Den detaljerade analysen för de tre komponenterna redovisas sedan i tur och ordning.  

4.2.1. Analysmatris 

Yrkesgrupp Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet 

Lärare 1 Förbereder eleven 

om möjligheter. 

Inarbetad 

arbetsgång. 

 

Ger eleven ansvar. 

Förebygger genom 

samtal. 

Ger eleven 

möjlighet att 

påverka. Motiverar 

eleven. 

Lärare 2 Låter eleven göra val 

utifrån rätt nivå 

 

Ger eleven ansvar 

Förbereder eleven 

inför ett val. 

Gör eleven delaktig. 

Elevassistent 1 Använder sin 

erfarenhet för att 

stötta och samtala 

med eleven  

Ger eleven 

bekräftelse. 

Nära och personlig 

kontakt med elev. 

Motiverar eleven. 

Elevassistent 2 Är ärlig och opartisk 

till elevens val 

Finns för eleven Ger eleven 

möjlighet att 

påverka 

Studie- och 

yrkesvägledare 1 

Lär eleven 

tillvägagångssätt. 

Utgår från elevens 

intressen. Bildstöd 

Ger eleven ansvar. 

Är på plats under 

prao. 

Gör eleven delaktig. 

Motiverar eleven. 

Elevens underskrift 
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är viktig. 

Studie- och 

yrkesvägledare 2 

Träffar aldrig eleven 

personligen  

Träffar aldrig eleven 

personligen 

Träffar aldrig 

eleven personligen  

 

4.2.1.1. Begriplighet 

Att skapa begriplighet handlar om att eleven ska uppleva begriplighet genom att det är 

strukturerat och förståeligt det som händer för eleven. Det som ska komma kan antas vara 

förutsägbart eller ordnas eller förklaras på ett sätt så eleven kan förstå (Antonovsky, 2014). 

Att våra informanter gör det begripligt för eleven tycker vi kan utläsa från informanternas 

svar, förutom från studie- och yrkesvägledare 2. De båda lärarna gör det begripligt för eleven 

genom förberedelse och de har en tydlig inarbetad arbetsgång som presenteras för eleven, 

oavsett vilken kunskapsnivå eleven befinner sig i. Båda lärarna anser att eleven känner en 

delaktighet genom att hen är bestämd över vilket program som ska väljas till 

gymnasiesärskolan och då eleven själv kommer med önskemål om vilket program som ska 

besökas eller väljas.  De båda elevassistenterna arbetar med stöttning och är där för elevens 

skull. Studie- och yrkesvägledare 1 använder sig av bildstöd för att förstärka bilden av de 

olika programmen till gymnasiesärskolan. Då studie- och yrkesvägledare 1 använder sig av 

bildstöd gör hen det begripligt för eleven. Flera av våra informanter skapar en begriplighet 

genom att de tydliggör arbetssätt och möjliggör för eleven genom förberedelser inför valet till 

gymnasiesärskolan.   

4.2.1.2. Hanterbarhet 

Att skapa hanterbarhet är då eleven upplever att eleven har resurser till sitt förfogande för att 

klara en uppgift (Antonovsky, 2014). Vi tolkar det som att det finns en önskan att eleven ska 

bli så självständig som möjligt och får hjälp genom stöttning från alla våra intervjuade 

yrkesgrupper, förutom studie- och yrkesvägledare 2. Genom att de olika yrkesgrupperna finns 

där för eleven kan de forma eleven till hanterbarhet. De olika yrkesgrupperna har också en 

samsyn då det gäller att visa eleven att hen kan, förutom från studie- och yrkesvägledare 2, 

förstärker deras insatser elevens hanterbarhet. Genom att några av våra informanter kan läsa 

av eleven och förebygga elevens eventuella valmöjligheter så skapar det också ett sätt som 

eleven kan klara de krav som kommer att ställas i och med val till gymnasiesärskolan. Där ser 

vi tydligt att hanterbarheten kommer in. 
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4.2.1.3. Meningsfullhet 

Meningsfullhet är en av KASAM:s huvudingredienser. Meningsfullhet i livet skapas av att 

eleven känner att de utmaningar som hen möter och ställs inför är värda att engagera sig i 

(Antonovsky, 2014). Här tycker vi att all personal i skolan har en viktig roll, kanske mest 

elevassistenterna som har en nära och personlig kontakt med eleven och som alltid finns där 

för eleven, under hela skoldagen. Motivation var ett ledord som många av våra informanter 

pratade om och att det var den som skapade meningsfullhet hos eleverna. Det kunde vara 

studie- och yrkesvägledare 1 som betonade vikten av att eleven själv skulle skriva sin 

namnteckning på valblanketten eller det kunde vara elevassistenterna som stöttar och var till 

hands till eleven, som skapar en bestående meningsfullhet hos eleven. 

5. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat och analys i förhållande till litteraturen och den 

tidigare forskningen. Diskussionen utgår från studiens syfte och bygger på våra 

forskningsfrågor. I metoddiskussionen beskriver vi utgångspunkten av analysen i vår studie. I 

resultatdiskussionen besvarar vi våra frågeställningar samt diskuterar dessa i relation med 

tidigare forskning. 

5.1. Metoddiskussion 

Syftet med vår studie är att undersöka hur olika yrkesgrupper inom grundsärskolan beskriver 

att de arbetar för att främja elevernas delaktighet vid valet till gymnasiesärskolan. 

 

För att få fram svar på våra frågeställningar behövde vi en metod som kunde ge oss 

informanternas egna erfarenheter och perspektiv. Det passade oss att välja intervju som 

metod då Kvale och Brinkman (2014) anser att undersökningsmetoder benämns utifrån 

frågeställningen för studien. Vi ville få ett individuellt möte med våra informanter där 

samtalet var i fokus. Vi valde att med öppna semistrukturerade frågor intervjua olika 

yrkesgrupper som arbetar på grundsärskolan. Vi använde oss av en kvalitativ analysmetod för 

att förstå den intervjuades perspektiv. Det är en fördel för forskaren, anser Eriksson-

Zetterqvist och Ahrne (2012) att i kvalitativa intervjuer då forskaren kan anpassa 

intervjufrågorna och sedan kunna ställa följdfrågor som faller sig naturligt i intervjun. Vi 

märkte ganska tidigt i några av våra intervjuer att det behövdes ställas följdfrågor för att föra 
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samtalet vidare. Vi valde att intervjua en informant i taget för att vi upplevde det som 

personligare och att det skapade en trygghet hos informanten. Enligt Fejes och Thornberg 

(2015) kommer annars inte informanten att berätta om den händelse eller de erfarenheter vi är 

intresserade av om informanten känner sig osäker och negativt inställd till intervjun. 

 

Enligt Creswell (2013) ska våra roller under intervjun vara så neutrala och objektiva som 

möjligt eftersom våra egna värderingar inte får styra samtalet under intervjun. Innan intervjun 

tog vi oss tid till att presentera oss och vårt syfte med studien. Informanten fick även 

möjlighet att berätta om sin erfarenhet och bakgrund. Vår upplevelse med våra intervjuer var 

att de genomfördes lugnt och att informanterna kände sig trygga med situationen. Enligt 

Kvale och Brinkman (2014) är det viktigt att den som intervjuar visar engagemang och 

uppmärksamhet till intervjupersonen för att intervjupersonen ska känna sig trygg och har 

förtroende för den som intervjuar. Intervjuguiden fungerade bra som ett stöd och underlag 

men vi märkte under våra intervjuer att inte alla intervjufrågorna passade alla våra 

informanter. Anledningen till detta var att det under intervjuns gång framkom att en av våra 

informanter som enligt lärare på en grundsärskola arbetade som studie- och yrkesvägledare 

endast hade som uppdrag att skaffa fram praoplatser till eleverna på grundsärskolan. Vi ansåg 

dock att just det faktum att informanten inte arbetade som en regelrätt studie- och 

yrkesvägledare kunde vara intressant för vår studie. Vi fick därmed frångå vår intervjuguide 

och anpassa frågorna efter informantens svar.  

 

Vi valde att göra vår analys på två sätt, en innehållsanalys och genom en analysmatris utifrån 

de tre komponenterna i KASAM (Antonovsky, 2014). Vi ville få fram två olika aspekter på 

hur våra informanter svarade och använde oss därmed av en teoretisk modell som vi sedan 

kunde koppla informanternas svar till, genom de tre komponenterna i KASAM. En fördel 

med att ha två analysdelar är att vi ville förtydliga och visa två olika aspekter på hur 

informanterna svarade. En nackdel kan vara att det inte är lika lätt att utläsa ett samlat och 

överskådligt resultat då flera analyser används. Vi anser inte att våra två analyser tar ut 

varandra utan att de istället kompletterar varandra och ger analysen en större bredd och djup. 
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5.2. Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie är att undersöka hur olika yrkesgrupper inom grundsärskolan beskriver 

att de arbetar för att främja elevernas delaktighet vid valet till gymnasiesärskolan.  

I vår studie hade vi tre frågeställningar. Den första frågeställningen var: Hur vet de olika 

yrkesgrupperna att eleven upplever delaktighet i sitt val till gymnasiesärskolan? Att elever 

upplever delaktighet bekräftas genom Szönyis (2005) studie, där eleverna ansåg att 

delaktighet var viktig och att de fick den genom nära relationer med både andra elever och 

lärare. Även Molin (2004) skriver om elevernas delaktighet som viktig då det gäller att få rätt 

vägledning i skolan. Genom att eleverna fick stöd och uppmuntran till att få kontakt med 

studie- och yrkesvägledaren så ökade antalet elever till dessa samtal. För att eleverna ska 

utveckla delaktighet behöver deras förmågor och möjligheter lyftas och synliggöras, visar 

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015b) studie. Det bekräftar vår studie som visar att våra 

samtliga informanter, förutom en, arbetar förebyggande och förberedande, genom nära och 

personlig kontakt med eleven för att eleven ska uppleva delaktighet. Nästan alla våra 

informanter kunde se elevernas delaktighet genom att eleven tog ansvar för sitt kommande 

val till gymnasiesärskolan. Men alla elever med en intellektuell funktionsnedsättning ser inte 

delaktighet som något viktigt. Det visar resultatet i Sigstad- Höybråtens (2013) studie då 

elevernas uppfattning var att de hade en mycket låg grad av delaktighet och inflytande i 

skolan och var nöjd med det. I vår studie deltog inga elever varför vi inte kunde se 

delaktigheten genom elevens perspektiv utan bara genom våra informanters känsla av elevers 

upplevda delaktighet. 

 

Lundin och Belfrage (2012) menar att skolan spelar en viktig roll för att göra eleverna 

delaktiga i sin egen utbildning. Detta betonas även i läroplanen för grundsärskolan 

(Skolverket, 2011). I detta styrdokument beskrivs den demokratiska processen där eleven ska 

kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga. Även Molin (2004) lyfter i sin studie fram 

vikten av delaktighet för ungdomar. Han menar att om ingen delaktighet finns så kan det leda 

till utanförskap efter skolan. Enligt Skolinspektionen (2018) kan dessa brister av avsaknaden 

av elevdelaktighet leda till konsekvenser för den enskilda eleven. Detta är också något som 

kommer fram i Snell m.fl. (2009) studie som handlar om att avsaknaden av delaktighet kan 

leda till ensamhet och utsatthet hos människor med intellektuell funktionsnedsättning. Detta 

kan i sin tur leda till utanförskap hos eleven när hen sedan kommer ut i yrkeslivet och till 
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vuxenlivet. I Carnaby m.fl. (2003) studie visade resultatet att ungdomarna kände sig uteslutna 

från meningsfulla diskussioner och möten som gällde deras kommande framtid och kände 

därmed inte någon delaktighet alls. Även i Snell m.fl. (2009) studie visas hur skolan har en 

viktig roll för människor med en intellektuell funktionsnedsättning, då dåligt stöd senare kan 

utveckla ohälsa på grund av låg status i samhället. I Hart Barnett och Crippens (2014) studie 

visar resultatet på hur bristande vägledning kan leda till utanförskap och ohälsa. Vår studie 

visar att alla våra informanter arbetar efter de riktlinjer som finns för hur de ska förhålla sig 

till eleverna och vägleda dem i olika frågor angående deras framtid. Genom att våra 

informanter tidigt tränar och motiverar eleven till att bli delaktig och det därmed också ökar 

elevens självkänsla, så kan de förebygga och kanske förhindra någon eventuell kommande 

ensamhet och utanförskap för eleven. 

 

Enligt Skolverket (2017) finns det ett beslut att eleverna inom grundsärskolan ska ha tillgång 

till en studie- och yrkesvägledning som skolan själv ska ordna. Vår studie visar att det saknas 

en studie- och yrkesvägledare på heltid på en av våra grundsärskolor. Det är i stället 

klassläraren som tar ett ansvar för att eleverna ska få den vägledning som de har rätt till.  

Många skriver om att studie- och yrkesvägledaren är viktig men ingen framhäver studie- och 

yrkesvägledares betydelse för eleven. Petcu m.fl. (2015) kommer i sin studie fram till att en 

studie- och yrkesvägledare är viktig på skolan, vilket också delvis bekräftas av resultatet i vår 

studie. Att studie- och yrkesvägledaren är viktig visar vår studie då en av våra studie- och 

yrkesvägledare arbetade aktivt med att tidigt träffa eleven och såg sig själv som elevens 

“språkrör” inför valet till gymnasiesärskolan. Finns det ingen studie- och yrkesvägledare på 

skolan finns det andra som kan ha en likvärdig funktion i klassen. Vår studie visade att en 

lärare på skolan kan ha ansvar för elevens studie- och yrkesvägledning och att hen följer de 

riktlinjer som finns, genom de allmänna råd som gäller för studie- och yrkesvägledning 

(Skolverket, 2013). Läraren fyller därmed samma funktion som en studie- och 

yrkesvägledare. Det är helt i linje med det Skolverket (2011) betonar som viktigt att göra 

studie-och yrkesvägledningen till en integrerad del av undervisningen och ger skolans 

personal ansvarsskyldighet för vägledningen. Resultat av vår studie visar dock att det är 

viktigt att tid ges för vägledningen inom lärarens uppdrag, eftersom hens huvudsakliga 

uppdrag är att undervisa eleverna. Vi anser dock att studie- och yrkesvägledaren är en 

utbildad specialist inom sitt område och att hens arbetsuppgifter inte ska hamna på en lärare, 

då båda istället måste ha ett samarbete för att hjälpa eleverna på bästa sätt. 
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Lundin och Belfrage (2012) skriver att skolan kan göra viktiga, forskningsstödda insatser för 

elevers välmående. Elevens självbild kan också förstärkas genom att skolans personal arbetar 

motiverande och förebyggande för att eleven ska få känna delaktighet. En låg känsla av 

sammanhang skapas då eleven är stressad och otrygg i skolan och har en mycket liten känsla 

av delaktighet i skolan (Ahrén, 2010). Det är viktigt inför elevens kommande yrkesliv, visar 

olika studier. Qian m.fl. (2018) har i sin studie visat hur viktig skolpersonalen är för elever 

med intellektuell funktionsnedsättning. Genom att någon från skolans personalgrupp kan 

stötta och motivera eleven vid eventuella val, får eleven därmed också större självinsikt. 

Eleven behöver träna och förbereda sig till att känna delaktighet i olika sociala sammanhang 

och skolan har en stor roll att se till att det sker. Skellern och Astbury m.fl. (2014) skriver i 

sin studie om den sociala delaktigheten som sker efter skoltiden. Resultatet i studien visar att 

det är viktigt att få ett arbete efter skolan och genom det träffa andra människor. Att få vara 

del av ett socialt sammanhang är viktigt för alla elever, kanske extra viktigt för elev med 

intellektuell funktionsnedsättning. Lysaght m.fl. (2016) studie visar att en arbetsinkomst inte 

är det viktigaste för en del ungdomar som precis lämnat skolan och ska ut i arbetslivet, utan 

det är det sociala sammanhanget som kan vara viktigare för en person med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

 

Vår andra frågeställning var: På vilket sätt beskriver de olika yrkesgrupperna att de konkret 

arbetar med att göra eleven delaktig i sitt gymnasiesärval? Det är viktigt att personalen inom 

grundsärskolan säkerställer att informationen som gäller för valet till gymnasiesärskolan är på 

en för eleven anpassad nivå. Eleven behöver få en förståelse för vad valet innebär och att 

eleven har rätt att vara med och styra valet utifrån hens önskemål (Barnombudsmannen, 

2018). Speciellt elever som har en intellektuell funktionsnedsättning behöver stöttning och 

vägledning från skolan. I Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015a) studie framkommer det att 

elever behöver få, så tidigt som möjligt, redskap för att utveckla autonomi och 

självbestämmanderätt i frågor som gäller deras utbildning. Det är viktigt att skolans personal 

ger eleven stöd och uppmuntran till att våga ta ett större ansvar i skolan, eftersom elev med 

intellektuell funktionsnedsättning behöver mycket vägledning, visar resultatet i Hart Barnett 

och Crippens (2014) studie. Så även i Snell m.fl. (2009) studie, där resultatet visar att ett 

tidigt stöd är viktigt för att främja elevens självständighet. Vår studie visar att alla våra 

informanter arbetar aktivt med för att eleven ska känna sig delaktig. För att alla elever ska få 



 

 

29 

den stöd och hjälp de behöver sätter våra yrkesgrupper igång med tidiga motiverande och 

förberedande samtal. Alla våra informanter stöttar, engagerar och inspirerar eleven till att 

eleven ska göra rätt val i skolan. Genom att använda sig av bildstöd får alla elever samma 

förutsättningar att uttrycka sina önskemål om valet till gymnasiesärskolan.  

 

Att känna delaktighet kan vara att eleven ges möjlighet att fritt uttrycka sin åsikt i frågor som 

rör eleven. Det kan också vara att eleven får information som är anpassad utifrån elevens nivå 

för att säkerställa att eleven förstår innebörden av de val hen ska göra (Skolverket, 2011). I 

FN:s barnkonvention står det att eleven ska få en relevant information och att elevens åsikt är 

viktig i förhållande till elevens ålder och mognad. Detta är våra mänskliga rättigheter vilka 

Sverige förbundit sig att följa (UNICEF, 2019). Det står i grundsärskolans läroplan 

(Skolverket, 2011) att vissa av skolans personalgrupper har tilldelats olika ansvarsområde 

som handlar om att möjliggöra för eleverna att göra välgrundade studieval. Resultatet i vår 

studie visar att våra informanter visar en bred kompetens som bidrar till att eleven kan känna 

delaktighet och därmed göra rätt kommande val till ett program på gymnasiesärskolan.  

 

Enligt resultatet från vår andra analys, vår analysmatris, vilken bygger på KASAM:s tre 

komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2014), uppvisar 

våra informanter, förutom en, en tydlig medvetenhet om att elevens delaktighet är viktigt då 

eleven ska göra sitt gymnasiesärval. Vårt resultat visar att vi kan placera in informanternas 

svar om delaktighet under samtliga komponenter. Enligt vår studie skapar informanterna 

begriplighet genom att förbereda och förebygga eleven tillvägagångssättet inför valet till 

gymnasiesärskolan. Komponenten hanterbarhet visar informanterna genom att ge eleven 

bekräftelse och ge eleven ansvar inför den kommande uppgiften. Enligt vår studie betonar 

många av våra informanter vikten av motivation hos eleven. Finns det inte någon motivation 

utvecklas det inte någon meningsfullhet (Antonovsky, 2014). Att motivera eleven kan bland 

annat vara enligt informanterna, att eleven själv ska skriva sin namnteckning på valblanketten 

eller att informanterna finns tillhands och stöttar eleven. Genom att informanterna vill 

motivera eleven till att ta ett eget ansvar, så visar de det genom nära och personlig kontakt 

som gör eleven delaktig. En hög känsla av sammanhang skapas då eleven känner en 

delaktighet och en trygghet i skolan, visar Ahréns (2010) rapport. Vårt resultat visar också på 

att eleverna ges bra förutsättningar för att erhålla ett tillfredsställande KASAM då det gäller 
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delaktigheten vid valet till gymnasiesärskolan. Genom begriplighet och hanterbarhet skapas 

meningsfullhet. Meningsfullhet skapas av en känsla av delaktighet (Antonovsky, 2014).  

 

Vår tredje frågeställning var: Vilka riktlinjer beskriver de olika professionerna att de arbetar 

efter i arbetet med att göra eleverna delaktiga i sitt gymnasiesärval? Den svenska skolan har 

flera riktlinjer som skolan måste följa (UNICEF, 2019). I läroplanen för grundsärskolan 

(Skolverket, 2011) står det tydligt vilka riktlinjer som gäller och som skolans personal ska 

förhålla sig till. Hart Barnett och Crippens (2014) studie visar att riktlinjer för skolans 

personal är viktigt för elevens förberedelse till viktiga händelser, som till exempel tiden efter 

skolan. Då skolans personal följer tydliga riktlinjer och kan arbeta efter dessa så blir det 

också tydligt för eleverna vad som gäller. Så även i Qian m.fl. (2018) studie som visar på hur 

viktiga de riktlinjer är som skolans personal arbetar efter, då de kan stötta elever med 

intellektuell funktionsnedsättning som sedan leder till att elevens självtillit kan höjas. Att 

stöttning av elever är viktigt skriver också McKenzie m.fl. (2018) om i sin studie. Resultatet 

visade att ungdomarna upplevde att rätt stöd fick dem att känna att de togs på allvar och gavs 

samma rätt som alla andra i samhället. Vår studie visar att alla våra yrkesgrupper, förutom en, 

arbetar efter de riktlinjer som finns för att eleven ska motiveras och stödjas inför kommande 

uppgifter. Vår studie visar också att de riktlinjerna ibland måste tydliggöras och uppdateras så 

att alla i personalgruppen vet vad som gäller och kan arbeta efter gemensamma mål. 

5.3 Slutsatser 

Vi har erfarenhet både från grundsär- och gymnasiesärskolan och vi har sett att elevens 

delaktighet i valet till ett program på gymnasiesärskolan är viktig. Vår studie visar att alla 

våra yrkesgrupper är viktiga för eleven. Genom att dessa yrkesgrupper samverkar skapar det 

förutsättningar för att eleven blir delaktig till att göra rätt val till ett program på 

gymnasiesärskolan. Genom att stötta, arbeta förebyggande och genom tydlig vägledning visar 

våra yrkesgrupper eleven rätt väg till att göra rätt val, även fast de riktlinjer som finns 

behöver uppdateras och tydliggöras till personalgruppen. Vårt resultat visar också på 

avsaknaden av en heltidsanställd studie- och yrkesvägledare på en av våra grundsärskolor. En 

lösning kan vara som vår studie visar att en klasslärare ges ansvar för vägledningsarbete inför 

valet till gymnasiesärskolan och att den lösningen har ett bra resultat (Skolverket 2011). Vi 

anser dock att en studie- och yrkesvägledare är en utbildad specialist på sitt område och att 
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hens alla arbetsuppgifter inte ska hamna på en lärare. Däremot anser vi att vägledning är hela 

skolans ansvar! 

 

Vårt resultat visar att då eleven får en känsla av delaktighet leder det också till en 

meningsfullhet hos eleven. I likhet med Antonovskys (2014) tre komponenter kring en känsla 

av sammanhang, KASAM, kan vi säga att elevens medvetande har blivit mer begripligt då 

alla våra yrkesgrupper vägleder och förebygger eleven inför det kommande valet till 

gymnasiesärskolan. Det blir även hanterbart då eleven får möjligheten till att klara av 

uppgiften själv och att först då, blir valet meningsfullt för eleven. Resultatet av vår studie 

visade på en tydlig medvetenhet hos samtliga våra yrkesgrupper att valet till 

gymnasiesärskolan blir meningsfullt för eleven.  

 

5.4. Förslag på vidare forskning 

Vi tror att detta område om elevdelaktighet i valet till gymnasiesärskolan kan utvecklas  

genom att bredda studien till fler län och till fler informanter. Kanske studien kommer 

därmed att se annorlunda ut, än vad vår småskaliga studie gör. Att genomföra en studie där 

även elevperspektivet finns med skulle kunna ge en mer komplett bild över hur elevens syn 

på delaktighet i valet till gymnasiesärskolan ser ut. Vidare vore det intressant att även 

undersöka hur mycket elevernas vårdnadshavare styr valet till gymnasiesärskolan.  
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7.1. Bilaga 1. 

Informationsbrev angående studie till rektor och personal inom grundsärskolan 

Hej! 

Vi heter Anna Larsson och Karin Wennberg och går sista terminen på Speciallärarprogrammet 

med inriktning utvecklingsstörning vid Mälardalens högskola. I utbildningen ingår det att göra en 

mindre undersökning som ligger till grund för vår examensuppsats. Vårt syfte är att undersöka 

hur olika professioner inom grundsärskolan arbetar för att eleverna ska få en känsla av 

delaktighet då det gäller valet till gymnasiesärskolan. 

I studien kommer vi att göra intervjuer med personal som arbetar inom grundsärskolan. Intervjun 

tar ca 45 minuter. Tid och plats för en intervju kommer vi överens om tillsammans med er. 

Intervjun kommer att spelas in och kommer att transkriberas för analys. Inspelningarna och 

transkriberingen kommer att förstöras när studien är klar. 

Vetenskapsrådets etiska regler för uppsatsskrivande och forskning beaktas under studien. Det 

innebär att Ditt deltagande ska bygga på att du fått information om studiens syfte. Det innebär 

också att ditt deltagande är frivilligt att och Du när som helst kan avbryta ditt deltagande utan att 

behöva ge förklaring till detta. Konfidentialitet gäller genom att vi kommer att avidentifiera både 

namn och skolor. Intervjuerna och resultatet från dem ska endast användas i denna studie.  Vi 

återkopplar resultatet till er då vi är färdiga med vår studie och den färdiga uppsatsen kommer att 

publiceras offentligt i Diva: http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-4624 

Intervjun kommer att genomföras i februari/mars. 

Har Du frågor angående denna studie, kontakta oss. 

Anna Larsson       Karin Wennberg       

XXX-XXX XX XX  XXX-XXX XX XX 

aln16023@student.mdh.se     kwg16003@student.mdh.se  
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7.2. Bilaga 2. 

Intervjuguide. 

Hur länge har du arbetat på en skola? 

Hur länge har du arbetat på en grundsärskola? 

 

Hur ser du på ditt uppdrag att göra eleven delaktig? 

Vad är viktigast för dig? 

Vad betyder elevdelaktighet för dig? 

 

Hur går det till då eleven gör sitt val till gymnasiesärskolan? 

Kan du ge exempel på vad som visar att eleven känner sig delaktig? 

På vilket sätt arbetar du för att göra eleven delaktig i sitt val av program till gymnasiesärskolan? 

 

Finns det tillfällen då du känner dig säker på att eleven är medveten om att hen är delaktig i 

gymnasievalet? 

Följer du några speciella riktlinjer?  

 

Samarbetar du med personer ur andra yrkesgrupper och i så fall på vilket sätt? 

Hur anser du att övergången mellan grundsärskolan och gymnasiesärskolan för eleverna fungerar.  

Finns det något som skulle behöva förbättras? 


