Självrapporterad delaktighet för ungdomar med
funktionsnedsättningar och långvariga ohälsotillstånd
Detta är den första svenska långtidsstudien av vardagsfungerande och delaktighet som inkluderar
ungdomar med funktionsnedsättningar inklusive de som följer grundsärskolans läroplan.
Forskningen kommer att baseras på longitudinella data och det övergripande syftet är att över tid
studera kausala relationer mellan individuella och miljömässiga faktorer och dess påverkan på
ungdomarnas självrapporterade delaktighet i vardagssituationer. Utgångspunkten för detta är
ungdomarnas egna uppfattningar som sedan kommer att jämföras med lärares- och
föräldrars/vårdnadshavares uppfattningar. Projektet är ett delprojekt inom forskningsprogrammet
LoRDIA (Longitudinal Research in Development in Adolescence) vid Högskolan i Jönköping i
samarbete med Göteborgs universitet. Resultatet av projektet förväntas kunna belysa viktiga
aspekter som påverkar upplevelsen av delaktighet hos ungdomar med funktionsnedsättningar och
långvariga ohälsotillstånd.
Summary in English

Self-reported Participation for Adolescents with Disabilities and long-term Health
Conditions
This is the first Swedish long-term study of everyday functioning and participation that includes
adolescents with disabilities, including those attending the curriculum in the compulsory school
for pupils with learning impairments. The research will be based on longitudinal data and the
overall aim is to longitudinally study causal relationships between individual and environmental
factors and their impact on adolescent’s self-reported participation in everyday situations. The
adolescent’s own views will then be compared with teachers and caregivers opinions. The project
is part of the Research program LoRDIA (Longitudinal Research in Development in Adolescence)
at Jönköping University in collaboration with the University of Gothenburg. The outcome of the
project is expected to illuminate important aspects that affect the experience of participation of
young people with disabilities and long-term health conditions.
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