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Sammanfattning 
Alla elever skall ges samma möjlighet till delaktighet i sin lärmiljö i skolan och i frågor som 

rör dem. Samtidigt visar tidigare forskningsstudier på vilka utmaningar och svårigheter skolan 

ställs inför i arbetet med att skapa delaktighet för alla elever. Då forskning även visat att 

elever i behov av särskilt stöd eller med funktionsnedsättning upplever lägre grad av 

delaktighet blir det specialpedagogiskt relevant att fördjupa kunskaper kring detta.  

Syftet med denna studie var dels att undersöka specialpedagogers/speciallärares uppfattningar 

om delaktighetens betydelse för elevers lärande och utveckling med ett särskilt beaktande 

utifrån elever i behov av särskilt stöd. Vidare var syftet att söka förståelse för på vilka olika 

sätt de erfarit och uppfattar elevers möjlighet till delaktighet i utformandet av det särskilda 

stödet. 

Studien har en kvalitativ metodansats där nio semistrukturerade intervjuer med 

specialpedagoger och speciallärare har använts som metod för datainsamling. Den teoretiska 

utgångspunkt är Capability Approach från vilken begreppen resurs, funktion och 

handlingsutrymme har hämtats. Perspektivet har använts i analysen kring vad informanterna 

anser påverkar elevens handlingsutrymme. 

Resultatet understryker delaktighet som betydelsefull för elevens lärande och  utveckling, 

både i det långa perspektivet och i den pågående lärsituationen. Elevens möjlighet till 

delaktighet belyses i resultatet utifrån fem teman som lyfter relation, samtalet, samverkan, 

tydliggörande av den demokratiska processen och yttre ramar som viktiga påverkande 

faktorer. Resultatet visar även på vikten av pedagogens medvetenhet om alla dessa faktorers 

sammanflätning och påverkan på varandra. I diskussionen och analysen tolkas och diskuteras 

hur dessa faktorer påverkar varandra till att hindra eller möjliggöra handlingsutrymme för 

eleven. 
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1. Inledning 
 

”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne eller 

honom”(Artikel 12, FN:s barnkonvention, UNICEF 2009).  

 

Alla elever skall ges samma möjlighet till inflytande och delaktighet i sin lärmiljö i skolan. 

Detta fastslås både i skollagen (2010:800), läroplanen (Skolverket, 2011) och i FN:s 

barnkonvention om barns rättigheter (UNICEF 2009). I dessa dokument lyfts elevers 

delaktighet fram som centrala och betydelsefulla för skolans uppdrag, då delaktighet skapar 

förutsättningar för fostran i ett demokratiskt samhälle, men som också är en framgångsfaktor 

för elevens lärande. Att få uppleva delaktighet är således både en mänsklig rättighet men 

också en viktig förutsättning för lärande och utveckling. I rapporten ”Delaktighet för lärande” 

(Skolverket, 2015) beskrivs vikten av delaktighet för att kunna möta varje elev och att elever 

får reellt inflytande över undervisningens innehåll eftersom det bidrar till elevers 

engagemang, ansvarstagande och kunskapsutveckling.  

I mötet med elever i behov av särskilt stöd fastslår skollagen (2010:800, kap 3) att när ett 

åtgärdsprogram utformas ska eleven och elevens vårdnadshavare ges möjlighet att delta. Flera 

forskare belyser vikten av elevers delaktighet för att kunna skapa tilltro till sig själva, skapa 

motivation för lärande, utveckla positiv självkänsla och självförtroende och för att uppleva 

högre grad av positiv hälsa (jmf. Ahlström, 2010; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003; 

Warne, 2013). 

Samtidigt visar rapporter och andra forskningsstudier på vilka utmaningar och svårigheter 

skolan ställs inför i arbetet med att skapa delaktighet för alla elever. Skolinspektionens 

rapport (2015) bekräftar att många elever upplever att de inte har inflytande och det är också 

de eleverna som känner sig mindre stimulerade av undervisningen. Elever med 

funktionsnedsättning upplever lägre grad av delaktighet och elever i särskilda behov får det 

svårare att bli delaktiga (Almqvist, Eriksson & Granlund 2004; Elvstrand, 2009; Johansson, 

2015). Szönyi och Söderqvist Dunker (2015) menar att det är särskilt elever med 

funktionsnedsättning som möter hinder för delaktighet i skolan och att det finns ett stort 

behov av att utveckla möjligheterna till delaktighet. Skolinspektionens rapport ”Att skapa 

förutsättningar för delaktighet i undervisningen” (2018) visar även att det finns ett behov av 

att utveckla en gemensam förståelse hos den pedagogiska personalen kring betydelsen av 
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begreppet delaktighet. Om pedagoger inte ställer frågan huruvida elever kan vara delaktiga 

och inte diskuterar dess betydelse fastslås det i rapporten att det blir svårt att utforma 

strategier för att främja alla elevers delaktighet. 

Med utgångspunkt i dessa aspekter och utifrån att jag som blivande specialpedagog har till 

uppgift att kritiskt kunna identifiera och analysera hinder i lärmiljön, kunna utforma 

åtgärdsprogram i samverkan med berörda och kunna stödja elever i behov av särskilt stöd 

(Examensordning, SFS 2007:638) anser jag det viktigt att fördjupa kunskaper om hur elevers 

delaktighet främjas. Forskning visar även att pedagogernas föreställningar om vad ett barns 

kompetens är och tolkningar av delaktighet får en avgörande betydelse för hinder och 

möjligheter i praktiken (Danell, 2006; Elvstrand, 2009). Därmed menar jag att det är av 

specialpedagogisk relevans att undersöka hur specialpedagoger/speciallärare uppfattar 

delaktighet med ett särskilt beaktande utifrån elever i behov av särskilt stöd.  

I denna uppsats kommer jag belysa delaktighetens betydelse för elever i behov av särskilt stöd 

och vad som kan möjliggöra elevers delaktighet i utformandet av det särskilda stödet. 

Uppsatsen börjar med en bakgrundsbeskrivning av de lagar och tolkningar av begreppet, som 

ligger som en grund för skolans arbete med delaktighet, och följs sedan av uppsatsens syfte 

och en presentation av tidigare forskning. Vidare redogörs för metod och resultat utifrån 

syftet. Uppsatsen avslutas med analys och diskussion kring resultatet.  

 

 

2. Bakgrund 
 

I denna studie belyser jag två centrala aspekter i skolans arbete. Dels innefattas uppdraget 

med att skapa förutsättningar för att alla elever ska ges möjligheter att bli delaktiga i frågor 

som rör dem själva och deras lärande. Dels innefattar det uppdraget och skolans skyldighet att 

utforma särskilt stöd. För att få en grund och en referensram redogör jag i denna bakgrund för 

de lagar, dokument och skrivningar som ligger bakom dessa uppdrag och hur begreppet 

delaktighet kan och har tolkats.  

 

2.1 Delaktighet – En mänsklig rättighet och skolans uppdrag 
Lagar och förordningar om demokratiska frågor har genom åren omarbetats för att alltmer 

även visa på betydelsen av barns rättigheter. I denna utveckling av samhällets demokratiska 
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uppdrag har skolan fått en given plats och ett givet uppdrag (Danell, 2006). Detta synliggörs i 

läroplanen redan i den första skrivna meningen om skolans uppdrag. ”Skolväsendet vilar på 

demokratins grund” och vidare står att ”utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på” (Skolverket, 2011, s. 7). Dessa värden innefattar exempelvis alla 

människors lika värde, jämställdhet, individens frihet och integritet och människolivets 

okränkbarhet. Det framgår även tydligt i skollag och läroplan att de demokratiska värdena; 

elevernas delaktighet och inflytande ska vara lika centrala som kunskap i olika ämnen 

(Skolverket, 2015).  

I Skolverkets rapport ”Delaktighet för lärande” (2015) beskrivs att elevers delaktighet finns 

som en röd tråd genom den ”styrkedja” som ger riktlinjer för hur arbetet och lärandet ska 

organiseras i skolan. Där står vidare att grunden är skollagens skrivningar om kvalitét och 

inflytande (SFS 2010:800, 4 kap. 9-10§) och bestämmelser om särskild hänsyn till barnets 

bästa.  

Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina 

åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till 

barnets ålder och mognad (SFS 2010:800, 1 kap 10§).  

Här lyfter styrdokumenten kravet att pedagoger skapar förutsättningar så att eleven motiveras 

och vill uttrycka sin mening. Skollagens och läroplanens skrivningar om delaktighet i skolan 

grundar sig i sin tur på artikel 12 i FN:s barnkonvention (Skolverket, 2015). Där står att 

”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne eller honom” 

(Artikel 12, FN:s barnkonvention, UNICEF 2009). Barnkonventionen lyfter här fram barnets 

rätt att göra sin röst hörd i alla frågor som rör barnet och att hänsyn ska tas till barnets åsikter 

utifrån barnets ålder och mognad (Artikel 12, FN:s barnkonvention, UNICEF 2009). 

Ytterligare en stark skrivning finns i FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Artikel 7 ”Barn med funktionsnedsättning” konstaterar i punkt 3 

följande:  

Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina 

åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder 

och mognad på lika villkor som för andra barn, och att de för att utöva denna rättighet erbjuds stöd 

anpassat till funktionsnedsättning och ålder (Socialdepartementet, 2008).  
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Utifrån elevens behov ska skolan således ge anpassat stöd för att göra det möjligt för eleven 

att göra sin röst hörd. 

Dessa viktiga artiklar har således påverkat styrkedjan hela vägen ner till gällande läroplan. I 

gällande läroplan synliggörs samhörigheten i läroplanens skrivningar om att de demokratiska 

principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. De ska 

hållas informerade om frågor som rör dem och information och formerna för inflytande ska 

anpassas efter ålder och mognad. Där står även att hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov och att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen (Skolverket, 2011). Delaktighet ska vara en 

kontinuerlig process såväl i formellt beslutsfattande som i undervisningen i situationer och 

sammanhang som är viktiga för eleven. Genom barns eller elevens åsikter tillförs nya 

perspektiv som ska vägas in när beslut ska fattas. Elevens upplevelser ska tas på allvar och vid 

behov leda till nödvändiga förändringar (Skolverket, 2015).  

 

2.2 Särskilt stöd – skolans uppdrag 
I skollagen fastslås att utbildningen ska främja alla elevers utveckling, lärande och lust att 

lära. Lagtexten beskriver skolans arbete gentemot alla barn. Runström Nilsson (2014) menar 

dock att lagtexten blir extra viktig gällande arbetet med barn i behov av särskilt stöd, då 

många av dessa elever också lätt tappar lusten och motivation till att arbeta vidare. Skollagen 

tydliggör skolans ansvar att anpassa verksamheten utifrån elevers olikheter och behov.  

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 

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

Skolan har således ett kompensatoriskt uppdrag och är ålagd att utforma stödinsatser. Dessa 

stödinsatser beskriver skolverket som två former; extra anpassningar och särskilt stöd 

(Skolverket, 2014). Särskilt stöd beskriver insatser av mer ingripande karaktär som inte så lätt 

görs inom ramen för den ordinarie undervisningen. ”Det är insatsernas omfattning eller 

varaktighet, eller både omfattning och varaktighet, som skiljer särskilt stöd från det stöd som 

ges i form av extra anpassningar” (Skolverket, 2014, s. 11).  

Enligt skollagen (SFS, 2010:800, 3 kap.) ska behovet av särskilt stöd skyndsamt utredas om 

det befaras att en elev inte kommer nå de kunskapskrav som minst ska nås, trots att stöd i 
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form av extra anpassningar getts. Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd, 

ska han eller hon ges sådant stöd. Vidare står att: 

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement 

till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av 

denna lag eller annan författning (SFS, 2010:800, 3 kap. 7§).   

I utformandet av det särskilda stödet ska ett åtgärdsprogram utarbetas och beskriva de insatser 

som ska utföras. Att utarbeta åtgärdsprogram i utformandet av det särskilda stödet påtalades 

redan i SIA-utredningen 1974. I utredningen beskrevs att ett av syftena med 

åtgärdsprogrammet var att elever och föräldrar skulle göras delaktiga i analysen av elevens 

skolsvårigheter (Runström Nilsson, 2015). I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven 

är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Elevens och 

elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas (SFS, 

2010:800, 3 kap. 9§). I utredningen om särskilt stöd och i utformandet har elevhälsan en 

viktig roll. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever i grundskolan ha tillgång till olika 

kompetenser inom elevhälsan. Verksamheten inom elevhälsan ska omfatta medicinska, 

psykosociala, psykologiska och specialpedagogiska insatser. Enligt Socialstyrelsen och 

Skolverkets skrivelse ”Vägledning för elevhälsan” (2016) ska elevhälsan arbeta för att elevers 

utveckling främjas genom gynnsamma miljöer. I detta arbete blir elevens delaktighet och 

tilltro till sin egen förmåga viktig. ”Förhållningsättet genomsyras av dialog, delaktighet och 

jämlikhet i mötet med individen. Det syftar till att individen ska kunna fatta självständiga 

beslut och att individens värderingar och upplevelse av mål och mening i livet ska 

respekteras” (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016 s.23). 

 

2.3 Delaktighet som begrepp 
Begreppet delaktighet är centralt i denna uppsats och kan förstås på många olika sätt. 

Delaktighet inom skolans praktik är ett mångfacetterat begrepp med olika tolkningar utifrån 

den förförståelse pedagogen har. Innebörden av begreppet har influerats utifrån flera 

samhällsfrågor som även påverkar tolkningen av begreppet inom skolans kontext. I Molins 

(2004) begreppsanalys av delaktighet fann han att i svenska lexikala definitioner av 

delaktighet ges betydelser som ”att ta del i något” eller ”aktiv medverkan”. Molin (2004) 

menar att den första betydelsen visar på att delaktighet handlar om att den person som tar del i 

exempelvis lösandet av en uppgift ofta får en känsla av tillhörighet vilket då blir en aspekt av 

begreppet. Den andra definitionen kan mer tolkas som att delaktighet förutsätter interaktion 
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mellan minst två individer. Gustavsson (2004) menar att begreppet delaktighet har olika 

betydelse i olika sammanhang och menar vidare att delaktighet har utvecklats som ett politisk-

ideologiskt begrepp och det är bara genom att studera dess användning som vi kan få syn på 

dess innebörd. Ordet delaktighet har således olika betydelser i ett handikappolitiskt och ett 

vardagligt språk, i den internationella klassifikationen och i olika akademiska discipliner 

(Gustavsson, 2004). Delaktighet har exempelvis blivit ett central begrepp i Världshälso-

organisationens internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 

(WHO). I maj 2001 antog de 191 länderna inom WHO ”International Classification of 

Functioning, Disability and Health” (ICF), som är en klassifikation av hälsokomponenter. 

Enligt Gustavsson (2004) har ICF påverkat det svenska samtalet om delaktighet. Denna 

klassifikation definierar delaktighet som ”en individs engagemang på olika livsområden och 

delaktighet mäts som individens faktiskt genomförda aktivitet på området” (Gustavsson, 

2004, s. 18). ICF bygger på en ”biopsykosocial” modell och är en kombination av ett 

medicinskt och socialt perspektiv. Klassifikationen förväntas bli accepterad av alla länder i 

världen och användas som ett instrument för att främja delaktighet och hälsa (Björk-Åkesson 

& Granlund, 2004). 

Även enligt Coster och Alunkal Khetani (2008) har tolkningen av begreppet genom åren 

pendlat mellan individrelaterade och omgivningsrelaterade kriterier. De menar dock att ICFs 

(International Classification of Functioning, Disability and Health) definitioner övervägande 

är baserade på den observerbara delaktigheten och mindre av den subjektiva. Coster och 

Alunkal Khetani (2008) menar att begreppet då oftast sätts i förhållande till en allmän norm 

och att det inte tas så stor hänsyn till den specifika individen och dess situation. Även Björk-

Åkesson och Granlund (2004) menar att delaktighet inte kan ”mätas” genom att enbart se till 

individens kapacitet och omgivningen utan det är även nödvändigt att personen själv bedömer 

sin delaktighet. De menar vidare att delaktighet uppstår i samspelet mellan en individ och 

miljön och att begreppet delaktighet innefattar att vara autonom och kunna bestämma över sitt 

liv.  

I en forskningsöversikt kring delaktighetsbegreppet menar Thomas (2007) att det finns två 

spår i användningen av delaktighet; dels som ett generellt deltagande i en aktivitet och dels 

som delaktighet i beslutsfattande. Ännu en viktig påverkan för begreppets betydelse utgörs av 

den miljörelativa vändningen inom handikappolitiken. Detta perspektiv innebär att 

konsekvenserna av en funktionsnedsättning i hög grad påverkas av den miljö man befinner sig 



7 
 
 
 

i. Individens faktiska förutsättningar till delaktighet anses således vara beroende av samspelet 

mellan individens förmåga och omgivningens hinder respektive anpassning (Gustavsson, 

2004). Inom den handikappolitiska utvecklingen har även det sociala delaktighetsbegreppet 

lyfts upp där utgångspunkten är att funktionshindrade ofta tvingas in i utanförskap av olika 

slag. Inom skolan har begreppet inkludering blivit ett sätt att tala om den sociala delaktigheten 

och exkludering ett sätt att tala om utanförskap och Gustavsson (2004) menar att 

inkluderingsbegreppet lever sida vid sida med delaktighetsbegreppet.        

Betydelsen av begreppet delaktighet inom skolans kontext har således påverkats av dessa 

politiska och ideologiska utvecklingsarbeten såväl av de skrivningar och lagar som gäller för 

delaktighet i skolan och de erfarenheter pedagoger gör i praktiken. Skolverket (2015) lyfter 

synsättet på delaktighet som en utgångspunkt för värdegrundsarbete och som en pedagogisk 

aspekt som ska ske i en kontinuerlig process.  

Szöniy & Söderqvist Dunker (2015) beskriver i skriften ”Delaktighet –ett arbetssätt i skolan” 

att delaktighet inom skolan är ett positivt laddat begrepp men med många olika tolkningar. De 

beskriver även vikten av att skolans personal utvecklar en gemensam förståelse och använder 

ett gemensamt språk för delaktighet i arbetet med att stödja elever. För att förstå vad 

delaktighet är behövs en definition. Szöniy & Söderqvist Dunker (2015) definierar delaktighet 

utifrån delaktighetsmodellen; att en individs villkor för delaktighet är kontextuell, sker i ett 

sammanhang i en aktivitet tillsammans med andra. För att fånga delaktighetens komplexitet 

innefattar begreppet sex aspekter som tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, 

engagemang och autonomi. Kortfattat innebär tillhörighet att formellt ha en tillhörighet inom 

någon skolform, tillgängligheten handlar både om de fysiska miljöerna, att innehållet blir 

förståeligt men också om språket och sociala koder. Samhandling handlar om att eleven deltar 

och bidrar, erkännande betyder att eleven är accepterad av andra, autonomi betyder 

bestämmande över sitt handlande och möjligheten att påverka. Engagemang står för elevens 

lust för att delta. Alla aspekterna hör samman, påverkar varandra och har betydelse för 

elevens möjlighet till delaktighet. Delaktighet är både det som individen själv upplever och 

det som kan observeras av andra. 

I min studie innebär delaktighet att eleven kan vara en del av något. Detta något blir i denna 

undersökning att vara delaktig i beslutsfattande i utformandet av det särskilda stödet. Jag 

väljer att tolka delaktighet utifrån att det skapas i interaktion mellan individer, i min 
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undersökning mellan specialpedagog/speciallärare och elev. I studien använder jag Szöniy & 

Söderqvist Dunker (2015) definition att en individs villkor för delaktighet är kontextuell och 

innefattar de sex aspekterna tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, 

engagemang och autonomi och att delaktighet innefattar både individens upplevelse och det 

som kan observeras av andra. 

 
 

3. Syfte 
 

Mitt syfte med studien är tvådelat. Dels är syftet att undersöka 

specialpedagogers/speciallärares uppfattningar om delaktighetens betydelse för elevers 

lärande och utveckling med ett särskilt beaktande utifrån elever i behov av särskilt stöd. 

Vidare är syftet att söka förståelse för på vilka olika sätt de erfarit och uppfattar elevers 

möjlighet till delaktighet i utformandet av det särskilda stödet. 

 

3.1 Frågeställningar 
 

- Vilka uppfattningar och erfarenheter har specialpedagoger/speciallärare om delaktighetens 

betydelse? 

- Vilka faktorer beskriver specialpedagoger/speciallärare skapar möjligheter eller hinder för 

elevers delaktighet i utformandet av särskilt stöd? 

- Vilka verktyg/processer använder sig specialpedagoger/speciallärare av för att skapa elevers 

delaktighet i utformandet av särskilt stöd? 

 

 

4. Tidigare forskning 
 
I följande avsnitt redogör jag för pedagogisk forskning genom internationella artiklar och 

nationella avhandlingar. Jag har sökt efter aktuella artiklar i databasen ERIC där jag 

kombinerade orden ”participation, student voice, special needs, special support” på olika vis. 

Jag har valt att redovisa artiklar och avhandlingar som främst belyser delaktighet inom 

skolans kontext och i relation till särskilt stöd, vilket är relevant för denna studie.  
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4.1 Delaktighetens betydelse för lärande och positiv utveckling 
Att arbetet med att främja delaktighet, i relation till lärande för elever i behov av särskilt stöd, 

är centralt belyses av flera forskare. Elevers delaktighet och möjligheten att kunna påverka sin 

situation hänger nämligen samman med upplevelsen av positiv hälsa visar Warnes (2013) i sin 

avhandling ”Skolan som en stödjande miljö för elevers hälsa”. Warnes (2013) menar att 

delaktighet är en viktig aspekt i det hälsofrämjande arbetet och i arbetet med att skapa 

delaktighet är det lärarens tilltro till eleven och elevens tilltro till sin egen förmåga som är 

avgörande. Trots att förutsättningar finns och att den observerbara delaktigheten tycks vara 

lika, så upplever personer med funktionsnedsättningar lägre delaktighet i aktiviteter 

(Almqvist, Eriksson & Granlund, 2004). Författarna beskriver delaktighet som något 

komplext som är beroende av sammanhang. De tolkar vidare sitt resultat som att tidigare brist 

på delaktighet kan skapa en känsla av utanförskap som blir av betydelse även i nya aktiviteter 

och situationer.  

I en studie gjord av Baroutsis, McGregor & Mills (2016) framkommer att delaktighet kan få 

elever som haft en negativ inställning till lärande att istället blir motiverade och engagerade i 

sin eget lärande. Deras studie genomfördes på en skola i Australien som erbjuder elever, som 

tidigare upplevt en problematisk skolsituation och marginalisering, att fortsätta sin skoltid där. 

De har genom intervjuer med lärare och elever, observationer och studerande av olika 

skoldokument, undersökt betydelsen av elevers känsla av delaktighet och inflytande. Enligt 

författarna kan brist på delaktighet och tillhörighet leda till alienation (känsla av utanförskap) 

och detta blir särskilt viktigt att beakta för elever som är marginaliserade i samhället. Då 

spelar skolan en särskilt viktig roll i att ge eleverna verklig upplevelse av att kunna påverka 

och vara ”en som räknas”. För att främja delaktighet måste lyssnande och dialog bli verklig. 

Eleverna måste få uttrycka tankar och kunna göra val som påverkar deras lärsituation. 

Lyssnandet till eleverna måste bli mer än en symbolisk delaktighet och istället bli en 

verklighet där elever och vuxna tillsammans samarbetar och tar beslut som är viktiga för 

eleven (Baroutis, McGregor & Mill, 2016). Här uppstår ändå frågan huruvida förutsättningar 

som kompetens, personaltäthet, nätverk med arbetsmarknad och kunskap kring delaktighet 

hos pedagogerna fanns tillgängliga. Detta är aspekter som, i den här kontexten, troligtvis även 

kan tänkas påverkat möjligheten att göra symbolisk delaktighet till verklig.  
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I Ahlströms (2010) artikel beskrivs studien av förhållandet mellan elevdelaktighet och 

skolframgång. Undersökningen gjordes genom att de analyserade skolresultat tillsammans 

med en enkät om elevers upplevelser av mobbning och delaktighet. Studien visade att skolor 

som arbetar aktivt med elevers delaktighet har positiva effekter på både elevernas kunskaps-

mässiga och sociala utveckling. I de skolorna med högre upplevd delaktighet var graden av 

uppfattad mobbning lägre. En viss reservation måste göras då författaren ej verkar ta hänsyn 

till andra faktorer som troligtvis kan ha påverkat resultatet. Fanns exempelvis skillnader 

mellan skolornas kompetens hos pedagogerna? Gjordes det samtidigt andra medvetna 

satsningar om ökad förståelse kring delaktighetens betydelse som ger ökad samsyn hos 

personal? Fanns skillnader i undervisningsmetoder eller förhållningssätt och metoder för 

skolans arbete kring likabehandling?  Dock pekar det presenterade resultatet i artikeln ändå på 

vikten av att främja delaktighet. Ahlström (2010) belyser vidare vikten av att främja elevers 

delaktighet för att utveckla elevernas gemensamma värderingar, empati och självkänsla. 

 

4.2 Begreppets tolkning har betydelse för praktiken 
Att tolkningen av elevers delaktighet får betydelse för praktiken beskrivs av flera forskare. 

Elvstrand (2009) belyser i sin avhandling att delaktighet görs i samspel mellan människor och 

att pedagogens föreställning om ett barns kompetens till delaktighet både sätter hinder men 

också skapar möjligheter för barnet att kunna uppleva delaktighet. Särskilt öppet för olika 

tolkningar är skriften ”Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas 

efter ålder och mognad” (Skolverket, 2011). Elvstrand (2009) menar att det finns en 

begränsning i att hänsyn ska tas till ålder och mognad och att förståelsen till stor del beror på 

hur pedagogen ser på ålder och mognad i relation till barn. En faktor som bromsar elevens 

delaktighet är om synen på delaktighet består i ”något som elever ska lära sig för framtiden 

eller om det förstås som en rättighet som eleverna har rätt till här och nu”(s.192). Elvstrand 

(2009) menar att om en pedagogs motivering till en ”lärandeaktivtet” är framtidsorienterad 

upplever elever att deras liv inte värdesätts här och nu och leder därmed till minskad 

delaktighet. Även Simmons, Graham och Thomas (2015) menar att det är pedagogerna som 

med den givna auktoritet de har, definierar elevernas delaktighet och inflytande. De belyser 

att elevinflytandet behöver vara verkligt och närvarande i mötet mellan elev och vuxen. 

Elevernas åsikter måste kunna leda till utveckling och förändring och får inte stanna vid att bli 

något symboliskt. Enligt Robinson och Taylor (2013) är föreställningarna hos pedagogerna 

om vad det innebär att lyssna till elevens röst och anpassa lärmiljön varierande. Författarna 
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förklarar skillnaderna som olika normativa förväntningar på vilka elever som har förmågan att 

vara delaktiga och ha inflytande. 

 

4.3 Delaktighet i utformande av särskilt stöd 
Elvstrand (2009) beskriver vikten av att pedagoger särskilt utvecklar former och tillgängliga 

processer för delaktighet för de elever som är i behov av särskilt stöd. Detta utifrån att dessa 

elever inte upplever sig lika delaktiga som andra elever. Enligt Elvstrand (2009) är 

”demokratisk kompetens”, vilket innebär god samspelsförmåga, aktivt kunskapssökande och 

ansvarstagande, en betydande faktor för elevens möjlighet till delaktighet. I studien framkom 

att det framförallt var barn i behov av särskilt stöd och ”tysta” barn som hade svårigheter med 

att uppvisa denna kompetens på det sätt som den efterfrågas. De elever som inte så lätt kan 

infria vuxnas mått på ansvar får också mindre tillfällen att träna och därmed få erfarenheter av 

att utöva delaktighet. 

I en longitudinell fallstudie gjord av Johansson (2015) framkom att en aspekt för att skapa 

möjlighet till delaktighet finns i ”känslan” av att vara betydande. I studien följdes nio 

tonårsflickor i behov av särskilt stöd genom högstadiet och den första terminen på gymnasiet. 

Studiens syfte var att beskriva dessa flickors upplevelser och erfarenheter av delaktighet både 

i utformning av arbetsformer i undervisning i klassrummet, såväl i samband med särskilda 

stödinsatser. Resultatet i studien visar på att det är svårare att vara delaktig i arbetsformer för 

den som också är i behov av särskilt stöd och att elevernas kritiska synpunkter kring 

undervisningsupplägg sällan får gehör. Enligt Johansson (2015) är det beroende på elevens 

sociala status som mer eller mindre möjlighet till delaktighet skapas. Johansson (2015) menar 

vidare att flickornas kommunikativa kompetens skiljer sig utifrån det sociala sammanhanget 

och kan bättre tillvaratas om de känner sig accepterade av pedagogen. Det är relationen 

mellan pedagogen och eleven och framförallt lärarens förmåga till lyhördhet som skapar 

möjlighet till delaktighet.  

I Johanssons (2015) studie framkommer även att eleverna inte uttrycker vad de egentligen 

tycker även om pedagogen försöker få dem delaktiga. Eleverna i studien säger att allt är bra 

samtidigt som de visar något annat. Resultatet visar även att pedagogerna utgår från ett 

bristtänkande, vilket syns i åtgärdsprogrammens formuleringar och i elevernas uppfattningar 

av hur pedagogerna ser på deras förmåga att lära. Trots pedagogernas vilja att försöka skapa 

delaktighet under utvecklingssamtalen blir detta bristtänkande ett hinder för delaktighet. 
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Formerna för samtalen blir heller inte tillgängliga för eleven. Samtalet blir inte öppet och 

innehållet blir inte förståeligt i förhållande till kursmål. Både mötet och diskussionerna kom 

huvudsakligen att handla om elevernas brister och vad eleverna måste förbättra. Johansson 

(2015) tolkar detta som att eleverna nås av känslor av skam för att inte kunna uppnå 

förväntningar vilket förklarar att kommunikationen mellan pedagogen och eleven inte riktigt 

fungerar. Johansson (2015) menar att det är av vikt att samtala med eleverna, så att de vågar 

uttrycka sig och det är i möjligheten när de får tid att förklara sin situation som pedagogen kan 

förstå hur insatserna behöver utformas.   

Även Lilja (2013) visar i sin studie på vikten av att en förtroendefull relation skapas i arbetet 

mellan pedagogen och eleven, både för att det ska fungera på ett personligt plan men även i 

det mer formella. Utgångspunkten för hennes studie är att förtroende är avgörande för hur en 

människa kan och vågar leva sina liv i och utanför skolan. I resultatet framkommer fyra 

dimensioner av vad en förtroendefull relation innebär; lärarna bryr sig om eleven, lyssnar, 

sätter gränser och möter elevernas motstånd. I förtroendet mellan elev och pedagog skapas 

mötet på det sätt som blir bäst för eleven. Lilja (2013) tolkar resultatet vidare att när 

pedagogen lyssnar till eleven bidrar mötet till att pedagogen lär känna eleven. Detta påverkar 

även pedagogens sätt att ta emot eleven och det blir lättare för pedagogen att sätta sig in i det 

som Lilja benämner ”elevens möjlighetshorisont”, vilket betyder att pedagogen lättare kan se 

vad eleven har för möjligheter att utvecklas och lära. I mötet då pedagogen visar omsorg och 

eleven känner sig sedd kan pedagogens och elevens perspektiv förenas (Lilja, 2013). 

I Asp-Onsjös (2006) studie ”Åtgärdsprogram som dokument eller verktyg” framkom resultat 

som visar på vikten av elever och föräldrars delaktighet i utformandet för att nå de mål som 

bestämts. Syftet med studien var att utveckla kunskap om hur åtgärdsprogram utarbetas. 

Studien genomfördes i två delstudier, en kvantitativ enkätstudie och en kvalitativ fallstudie. 

Även om studien är gjord för flera år sedan och resultatet kanske skulle visa på andra siffror 

idag, anser jag att sambanden i resultaten ändå är av stor relevans. Resultatet visar att eleven 

inte var delaktig eller i bara mycket liten del i 63 % av fallen. Elevers delaktighet ökar med 

åldern medan föräldrarna är som mest aktiva under skolår 4-6. Resultatet visar även på att där 

elevmedverkan inte alls funnits skattar pedagogerna att 56% inte lyckas nå måluppfyllelse 

medan där eleven är mycket delaktig bedöms endast 9% att måluppfyllelse inte alls uppnåtts. 

Enligt Asp-Onsjö (2006) visar resultatet på att både elevens och föräldrars delaktighet har 

signifikant betydelse för måluppfyllelsen. Att delaktigheten med elever och föräldrar är låg 
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tolkar Asp-Onsjö (2006) som allvarligt. ”När de inte deltar riskerar deras perspektiv att inte 

heller tas tillvara på något annat sätt (s.195).”   

Vikten av delaktighet och samverkan i upprättandet av åtgärdsprogram lyfts även i en studie 

gjord av Ainscow (2000). I studien framkom att om meningsfulla åtgärdsprogram och ett 

särskilt stöd ska kunna utformas behöver pedagoger träning i arbetsprocessen men att det även 

kräver delaktighet från de berörda. Ainscow (2000) menar vidare att pedagoger behöver 

samverka mer med eleverna för att få med elevernas synsätt på vilket stöd som behövs. 

Pedagoger måste söka förståelse för eleven och det blir därmed mycket betydelsefullt att 

eleven blir delaktig i utformandet av åtgärdsprogrammet. Det är genom förståelse för elevens 

beteende och känslor som ”rätt” stöd kan utformas (Kinge, 2011).  

 

 

5. Teoretisk utgångspunkt/perspektiv 
 

I följande avsnitt redogör jag för studiens teoretiska perspektiv som kommer att vara 

utgångspunkten för analysen.  

 

5.1 Capability Approach 
I enlighet med syftet i studien och för att förstå specialpedagogernas/speciallärarnas 

beskrivningar av delaktighet och det handlingsutrymme som skapas för eleverna tar denna 

studie stöd av Capability Approach som teoretiskt ramverk. Capability Approach, vilket i 

uppsatsen förkortas CA, är ett teoretiskt perspektiv som kan användas för att titta på en 

människas möjligheter till eget handlingsutrymme och därmed hur faktorer påverkar 

möjlighet till delaktighet (Robeyns, 2016). CA är således ett lämpligt perspektiv att utgå från i 

analysen om hur det handlingsutrymmet/elevens delaktighet formas och används. I denna 

studie applicerar jag CA på specialpedagoger/speciallärare, vars uppdrag är att skapa 

delaktighet i utformandet av det särskilda stödet, och använder det i analysen kring vad de 

anser påverkar detta handlingsutrymme.  

Teorin lades till grund av filosofen och Nobelpristagaren Amartya Sen och har på senare tid 

vidareutvecklats av Martha Nussbaum (Robeyns, 2016). Capability Approach är enligt 

Robeyns (2005) en bred och normativ teori som används inom flera områden så som politik, 
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ekonomi och utvecklingsstudier. Kärnan i CA är att man bedömer vad människor kan vara 

eller göra utifrån deras capability (förmåga/handlingsutrymme).  

CA används för att uppmärksamma ojämlikheter i capabilities (handlingsutrymme). Centralt i 

vad som hindrar handlingsutrymme och utveckling är enligt Amartya Sen den personliga 

friheten (indiviual agency). Individens frihet bestäms av sociala, politiska eller ekonomiska 

faktorer. Dessa faktorer är starkt sammankopplade och påverkar varandra (Sen, 2001). Enligt 

Giullarie och Lewis (2005) tolkning av Sen är individens handlingsutrymme den verkligt 

drivande kraften till social förändring, mer än ekonomisk tillväxt. Att enbart mäta välstånd 

utifrån ekonomiska aspekter blir starkt begränsat då man missar individens egen roll och 

handlingsutrymme för att försäkra sig sitt välbefinnande.  

Det finns två grundläggande begrepp i Capability Approach; functioning och capability 

(funktion och handlingsutrymme). Funktion relaterar således till vad en person har möjlighet 

till att göra eller vara i ett givet sammanhang, exempelvis att arbeta, vara läskunnig, vara 

hälsosam, vara en del av en gemenskap och respekteras (Robeyns, 2005, 2016). 

Handlingsutrymme är olika kombinationer av funktioner som en person kan uppnå, dvs vilka 

funktioner som är tillgängliga för individen. Handlingsutrymme visar på personens frihet att 

leva det liv han eller hon värdesätter och vill. Det centrala är individens faktiska möjlighet att 

välja (Robeyns, 2005). En individs handlingsutrymme och faktiska frihet baseras på hur 

individen ”bör” agera och vad individen själv har anledning till att anse vara värdefullt 

(Giullarie & Lewis, 2005). Den faktiska friheten bygger alltså inte enbart på ekonomiska 

resurser utan beror även på de sociala, personliga och omgivande resurserna som kan påverka 

individens förmåga att omvandla resurser till funktioner (Robeyns, 2005).   

Ett exempel som kan konkretisera begreppen funktion och handlingsutrymme är cykeln. I en 

situation av svår fattigdom kan en cykel bli en viktig resurs. De kan användas för att ta sig till 

möjliga platser att söka arbete på. Cykeln är en resurs, funktionen är att kunna cykla och 

handlingsutrymmet är att kunna välja cykeln. Det ökade handlingsutrymmet är att kunna ta sig 

till sitt arbete och därmed få en inkomst. Funktionen (ökade rörligheten) tillsammans med 

handlingsutrymmet (att därmed få ett arbete som ger inkomst) kan i sin tur leda till individuell 

utveckling (Robeyns, 2006). Flera studier har gjorts där Capability Approach på ett fruktbart 

sätt applicerats på skolkontexter. En av dessa är Florian, Devecchi och Dee (2008) som har 

tolkat hur CA kan bidra till att förstå handlingsutrymmet för vuxna personer med 
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inlärningssvårigheter. Författarna menar att AC kan synliggöra att handlingsutrymme inte 

bara beror på elevens inre egenskaper och vad denne vill kunna vara, utan även hur skolan 

kan göra inre och yttre resurser tillgängliga för eleven.  

Inom skolans kontext kan exempelvis ett digitalt verktyg vara en resurs. Funktionen är att 

kunna använda det digitala verktyget och handlingsutrymmet blir därmed att även kunna välja 

digitalt verktyg i sitt lärande. Funktionen (kunna använda digitalt verktyg) och 

handlingsutrymmet (ökade sätt att lära) kan i sin tur leda till ökat lärande och utveckling för 

eleven.  

Då det i linje med CA är möjligt att utvärdera handlingsutrymme i relation till personliga, 

sociala och omgivande faktorer/resurser kommer jag använda begreppen resurser, funktioner 

och handlingsutrymme i min analys av resultatet.  

 

 

6. Metod 
 

I detta avsnitt redogör jag för val av metod, tillvägagångsätt i datainsamling gällande urval 

och genomförande. Jag beskriver också ett resonemang kring hänsyn av de etiska aspekterna 

och redogör för hur bearbetning och analys av data har gått till. Avslutningsvis följer en 

metoddiskussion.   

 

6.1 Val av metod 
I min forskningsfråga har jag tagit utgångspunkt i en kvalitativ metodansats med ett abduktivt 

angreppssätt eftersom studien har fokus på tolkning som har pendlat mellan den insamlade 

empirin, tidigare forskning och teori (Fejes & Thornberg, 2015). Tolkningen, i denna studie, 

belyser specialpedagogers/speciallärares olika uppfattningar av begreppet delaktighet och 

erfarenheter av elevers möjligheter till delaktighet i utformandet av det särskilda stödet. Enligt 

Hammar Chiriac och Einarsson (2013) tar en teorigenererande studie sin utgångspunkt i 

empirin, då forskaren vill lyfta fram nya aspekter i den empiriska verkligheten och genom 

insamlad data få förståelse av ett fenomen. Jag utgår således från datamaterialet men genom 

undersökningsprocessen görs tolkningar till tidigare forskning och teorier. Både före, under 

och efter den insamlade empirin har jag studerat tidigare forskning och teorier, vilket påverkat 

min tolkning. Fejes och Thornberg (2015) skriver att forskare som arbetar abduktivt använder 
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tidigare forskning och teori som en ”inspirationskälla” för att upptäcka mönster som ger 

förståelse, vilket således stämmer med det sätt jag arbetat. 

Syftet i studien stämmer även med kvalitativ ansats då kvalitativ forskning enligt Bryman 

(2011) har ett tolkande synsätt och lägger vikt vid ord. Tyngden ligger på förståelse för den 

sociala verkligheten utifrån hur deltagarna tolkar den. Bryman (2011) menar vidare att en 

kvantitativ metod har istället betoning på kvantifiering både i insamling och analys av data 

och är inriktad på faktorer som mätning, kausalitet och generalisering, vilket inte tillhör denna 

studiens avsikt. Trost och Hultåker (2016) menar att verkligheten är mer komplicerad än att vi 

lätt kan klassificera alla studier som kvantitativa eller kvalitativa men betonar att det är syftet 

som avgör. Om intresset finns i att försöka förstå människors sätt att resonera eller uppfatta 

fenomen, vilket stämmer med denna studies syfte, och frågeställningarna handlar om att förstå 

eller hitta mönster är det rimligt med en kvalitativ studie.  

 

6.1.2 Intervju 
För att söka förståelse för hur specialpedagoger/speciallärare uppfattar elevers möjlighet till 

delaktighet har jag även valt att använda kvalitativ intervju som metod. I den kvalitativa 

intervjun ligger tyngdpunkten på respondenternas egna uppfattningar och synsätt. ”Den 

kvalitativa intervjun är speciellt väl lämpad för att ge insikt om informanternas egna 

erfarenheter, tankar och känslor” (Dalen, 2015 s. 14). I kvalitativa intervjuer kan intervjuaren 

ställa nya frågor som en uppföljning på det respondenten svarat, vilket skulle vara svårare vid 

exempelvis en enkät (Bryman, 2011). Enligt Trost och Hultåker (2016) kan människors 

beteende, åsikter och känslor mätas i en enkät. Jag ansåg dock att risken med att använda 

enkät som insamlingsmetod skulle kunna medföra för lite underlag med endast korta 

beskrivningar och inga möjligheter att ställa fördjupande följdfrågor, vilket inte var att föredra 

utifrån denna undersöknings syfte. En kvalitativ intervju passar således väl in i min 

undersökning då fokus ligger på att förstå och tolka respondenternas uppfattningar och 

möjligheten att kunna ställa förtydligande frågor därav är viktig. Insamlingsmetoden blir även 

mer rimlig i förhållande till att göra anspråk på respondenternas tid och konsekvenserna för 

respondenternas tid är sannolikt mindre i jämförelse med deltagande observation (Bryman, 

2011).  

Jag har valt att använda semistrukturerad intervju då jag kan vara följsam och få kunskap om 

vad intervjupersonen upplever är relevant och kan anpassa efter de viktiga frågor som dyker 
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upp. Dalen (2015) menar vidare att synen på intervju som metod och vilken form som väljs 

beror på den forskningsfråga som forskaren önskar belysa. Kräver frågeställningen 

exempelvis personliga samtal under lång tid eller besvaras den av kortare strukturerade 

intervjuer? Skillnaden handlar om utformningen, hur öppna eller strukturerade de är. Bryman 

(2011) menar att den strukturerade intervjun används mer inom den kvantitativa forskningen 

där forskaren istället söker mer bestämda svar. I en ostrukturerad intervju lägger forskare 

istället vikt vid att vara följsam, då detta ger kunskap om vad intervjupersonen upplever vara 

relevant och anpassas efter de viktiga frågor som dyker upp. Här blir således intervjuarens roll 

mer medkonstruerande (Dalen, 2015). Bryman (2011) menar att i en semistrukturerad intervju 

behöver frågorna inte komma i en bestämd ordning och processen är flexibel. Samtidigt 

ställer strukturen stora krav på att verkligen kunna lyssna under själva intervjun, vilket är 

svårt med min ringa erfarenhet.  

  

6.2 Tillvägagångssätt i datainsamling 
  

6.2.1 Urval 
Jag har valt att genomföra studien genom att intervjua specialpedagoger och speciallärare. För 

att få tillgång till fältet har jag gjort ett bekvämlighets- och målstyrt urval (Bryman, 2011). 

Utifrån ett bekvämlighetsurval, har jag kontaktat specialpedagoger och speciallärare som på 

något sätt varit kända för mig. Urvalet är även målstyrt utifrån att valet av deltagare är 

relevanta för de forskningsfrågor som ingår i undersökningen. De flesta urval i kvalitativa 

undersökningar är enligt Bryman (2011) målstyrda och författaren menar vidare att ett 

målstyrt urval inte kan möjliggöra en generalisering till populationen, vilket heller inte är 

avsikten med studien. Urvalsgruppen består av nio specialpedagoger och speciallärare som 

tillsammans är verksamma inom hela grundskolans alla stadier. Informanterna arbetar i 

samma kommun men på sex olika skolor, tre fkk - åk. 6 skolor, en fkk - åk. 9 skola, en åk. 7- 

åk. 9 skola och en resursskola som omfamnar årskurserna 1-9. Alla informanterna är kvinnor 

och har en grundskollärarutbildning, varav en informant även har en fritidspedagogutbildning. 

Fem av dessa informanter har en speciallärarutbildning, tre av informanterna har en 

specialpedagogutbildning och en av informanterna är under pågående 

specialpedagogutbildning. Informanterna har olika lång arbetslivserfarenhet inom läraryrket. 

Tre av informanterna har arbetat som lärare mellan 30-40 år, tre har 20-30 år och de 

resterande tre informanterna har 10-20 år inom yrket. 
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6.2.2 Etiska aspekter 
I all forskning ligger det i forskarens ansvar att förhålla sig till vissa grundprinciper i 

genomförandet av studien. Jag har under studien tagit hänsyn till de etiska aspekter som är 

aktuella för studien, vilket i en intervjustudie med vuxna till stor del handlar om att skydda 

informanten så att inte deras uppgifter eller identiteter avslöjas. Informanterna kontaktades 

med en förfrågan genom ett personligt mail med ett bifogat missivbrev (bilaga 1). För att utgå 

från informationskravet och samtyckeskravet beskrevs redan i missivbrevet studiens syfte och 

hur de forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet kommer följas (Vetenskapsrådet, 2010). Både i 

missivbrevet och vid varje aktuell intervju har jag försäkrat informanterna om deras 

anonymitet och poängterat frivilligheten i att delta. I denna studie, då datainsamlingen gjorts 

inom samma kommun, har det således varit viktigt att ta hänsyn till konfidentialitetskravet. 

Detta har också i undersökningen visat sig extra viktigt då några av informanterna velat 

försäkra sig extra kring detta. Jag har arbetat för att skydda anonymiteten genom att både 

muntligt och skriftligt avidentifierat skolor och individer. I resultatet benämner jag dem 

dessutom som informanter och inte som specialpedagog eller speciallärare. Materialet har 

också förfogats över på ett sådant sätt att ingen obehörig ska kunna ta del av det. 

Jag anser även att kvalitativ intervju ställer, av mig, särskild beaktning på samtyckeskravet då 

det först under själva intervjun kan framkomma insikter hos informanten att inte längre vilja 

delta (Dalen, 2015). Detta har jag bemött genom att vid intervjutillfället återigen informerat 

om möjligheten att i efterhand eller under den pågående intervjun avbryta sitt deltagande. 

Innan intervjun bad jag om tillåtelse att göra en ljudinspelning då jag även försäkrade att 

materialet enbart är till för denna studie och att inspelningarna och transkriberingarna kommer 

att raderas efter avslutad examination.  

 

6.2.3 Genomförande av intervjuerna  
Inför intervjuerna genomförde jag en ”provintervju” för att få öva på rollen som intervjuare 

och för att få möjlighet att diskutera eventuella justeringar med handledaren innan den första 

intervjun. Dalen (2015) menar att provintervjuer är viktiga innan studien görs, både för att 

testa intervjuguiden men även för att testa sig själv som intervjuare. Tid för intervjuerna 

bokade jag in i några veckors förväg och de genomfördes sedan på respektive informants 

arbetsplats. För att få ”lugn och ro” under intervjutillfället frågade jag informanten om 
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möjligheten till ett rum där informanten skulle kunna vara ostörd, vilket alla hade möjlighet 

till. Jag valde även att spela in intervjuerna dels för att jag skulle kunna koncentrera mig på 

själva intervjun men också för att jag efteråt också skulle kunna gå tillbaka och lyssna på vad 

som sagts. Enligt Dalen (2015) är det viktigt att välja en intervjumiljö där man undviker 

störningsmoment, har gott om tid och använder ljudupptagning för att som intervjuare få goda 

förutsättningar att kunna lyssna med vakenhet och intresse.  

I början av intervjuerna samtalade vi informellt för att skapa en mer avslappnad stämning. Jag 

informerade också återigen om studiens syfte och de etiska principerna. Intervjuerna utgick 

sedan från en intervjuguide (bilaga 2). Jag använde mig av områdesprincipen (Dalen, 2015) 

och började med bakgrundsfrågor, frågor som låg mer i periferin för att sedan hålla mig till de 

centrala frågorna. För att få en öppen intervju bör de inledande frågorna få informanten att 

känna sig avslappnad och efter hand kan frågorna fokuseras på det centrala temat (Dalen, 

2015). Jag försökte undvika ledande frågor genom att använda fraser som kan du beskriva, 

vilka är dina erfarenheter. ”Frågor där man ber en person att beskriva något kan ofta vara bra 

frågor” (Dalen, 2015, s. 36). Intervjuerna blev i genomsnitt 40-45 minuter långa och har 

transkriberats i nära anslutning till intervjun.  

 

6.3 Systematisering och analys av data 
Analysen och bearbetningen har jag gjort genom tematisk analys, vilket enligt Braun och 

Clark (2006) ska ses som en grundmetod för kvalitativ analys. Tematisk analys används för 

att identifiera och analysera mönster och finna meningsbärande uttryck inom datamaterialet. 

Detta menar jag blir ett användbart och ett relevant sätt att bearbeta materialet på utifrån syftet 

i uppsatsen. Tillvägagångssättet, att koda och söka mönster, används vid flera olika 

metodansatser inom kvalitativ analys som grounded theory, IPA och diskursanalys (Braun & 

Clark, 2006; Bryman, 2011). Braun och Clark (2006) menar dock att tematisk analys även bör 

ses som en egen metod.  

I analysen har jag således sökt efter teman utifrån syfte och frågeställning. Jag har arbetat 

induktivt och utefter de olika steg som Braun och Clark (2006) presenterar. I fas 1 (Braun & 

Clark, 2006) började jag analysen med att lyssna igenom intervjuerna och läste 

transkriptionerna. Under läsningen antecknade jag och markerade idéer för kodning i texten 

för att på så vis ”lyssna” efter vad som framkommer i informanternas beskrivningar. Fas 2 

innebar att jag återigen läste texten och kodade materialet utifrån det som jag bedömde 
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meningsfullt i förhållande till frågeställningen. Kodningen bestod av upprepade citat, 

återkommande ord och uttryck från data som jag strök under och kommenterade i marginalen. 

I fas 3 skrev jag ner alla de kodord jag funnit hos varje informant. Varje informant 

färgkodades för att jag lättare skulle kunna gå tillbaka och kontrollera källan och se uttryckens 

frekvens. När alla kodord samlats började jag gruppera de koder som på något sätt hörde 

samman och jag sökte efter möjliga teman. De koder jag bearbetade till teman sorterades och 

valdes återigen ut efter att ha tydlig koppling till frågeställningarna. Här tycktes några teman 

flyta in i varandra medan andra fortfarande stod för sig själva. För att temana skulle bli klarare 

skrev jag arbetsrubriker. Varje arbetsrubriks innehåll beskrev jag med några ord.  

I det fortsatta arbetet med att granska de teman som framträtt gick jag hela tiden tillbaka till 

den kodning jag färgkodat för att se att det verkligen var mönster som kommit fram hos 

merparten av informanterna. Efter fortsatt sortering framträdde en tydligare bild av vad 

materialet genom analysen berättar och vilka teman som faktiskt kunde fogas samman. I 

enlighet med Braun & Clarks (2006) fas 5 arbetade jag vidare för att namnge och fånga 

essensen av de teman jag skapat. I sista fasen har jag sedan i resultatdelen presenterat de 

skapade temana och styrkt dem med citat från intervjun. 

 

6.4. Metoddiskussion 
Att, utifrån syftet i denna studie, göra en kvalitativ intervju anser jag varit givande, relevant 

och tillräcklig för att kunna svara på syftet och frågeställningarna. Intervjuguiden var ett stöd i 

genomförandet då det gick att växla och återkomma till frågor. Bryman (2011) menar att 

intervjuguiden ska ge utrymme för flexibilitet och samtidigt är ”färdiga” temafrågor ett stöd 

för en ovan intervjuare. Intervjusituationen fungerade bra utifrån god tidsaspekt och en lugn 

och ostörd miljö och framförallt tack vare informanternas öppenhet och vilja att dela med sig 

av sina uppfattningar och erfarenheter. Några av intervjuerna krävde dock fler följdfrågor för 

att verkligen få fram informantens uppfattning. Då följdfrågorna även anpassades utifrån det 

informanterna delgav innebar det en viss skillnad mellan de respektive intervjuerna. 

Att informanterna är verksamma inom hela grundskolans alla stadier och även innefattar en 

resursskola anser jag breddat det insamlade materialet och därmed kunnat bidra med fler olika 

erfarenheter kring delaktighetens förutsättningar.  
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Som intervjuare hade jag här förförståelse kring ämnet vilket enligt Dalen (2015) både kan ge 

fördelar och nackdelar. Jag upplever det som fördel att ha ett gemensamt språk, vilket 

förenklar förståelsen för vad informanten berättar och att mina egna erfarenheter bidrar till 

möjligheten att ställa följdfrågor. ”Att uppnå förståelse är ibland bara möjligt om forskaren 

äger en ”inomförförståelse” av liknande verkligheter” (Dalen, 2015 s. 17). Att ha rollen som 

intervjuare kräver dock erfarenhet och det var likt Dalen (2015) menar, viktigt att genomföra 

provintervju både för att testa intervjuguiden men även för att testa mig själv som intervjuare. 

Tillförlitlighet och trovärdighet handlar om hur noggrann och systematisk arbetsgången varit 

samt hur tillförlitliga och trovärdiga resultaten utifrån tillvägagångssättet i datainsamlingen 

och analysen är (Bryman, 2011). Detta har jag bemött genom att göra ordagranna 

transkriberingar och både under hela arbetet och i detta metodavsnitt beskrivit arbetsgång och 

analys noggrant och systematiskt. I en intervjustudie blir dock min förförståelse och 

subjektivitet viktigt i relation till trovärdigheten i uppsatsen. Det finns här en risk, enligt 

Dalen (2015) att forskaren lägger större vikt vid vissa informanter och som då kan uppfattas 

som nyckelinformanter gällande delaktighet. Utifrån den aspekten kunde det varit en fördel 

om uppsatsen skrivits av två forskare, då min subjektivitet hade kunnat utmanas mer i de 

gemensamma analyserna och tolkningarna. I medvetenheten om min subjektiva roll och i 

uppgiften att förhindra nyckelinformanter har jag, som tidigare beskrivit, hela tiden gått 

tillbaka till kodningen för att se att det verkligen var mönster hos merparten av informanterna. 

 

 

7. Resultat  
 

I resultatet redogör jag tolkningar baserade på hur specialpedagogerna/speciallärarna 

presenterat sina uppfattningar och erfarenheter. För att skapa ett flyt i redovisningen har jag 

valt att kalla alla de intervjuade specialpedagogerna/speciallärare för informanter, då syftet i 

denna studie inte avser undersöka skillnader i uppfattningar utifrån informantens 

specialpedagog eller speciallärarexamen. Informanterna benämns även med olika bokstäver så 

som informant A, B, C, D, E, F, G, H och I. I resultatet använder jag även begreppet elev, 

vilket i den här uppsatsen utgår från att vara elev i behov av särskilt stöd. Utifrån syftet har 
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jag genom bearbetning och analys av data skapat de teman som här presenteras. I den första 

del av resultatet redovisas de två teman som kan härledas till syftets första del. 

 

7.1. Betydelse av delaktighet 
Delaktighet som något mycket viktigt och positivt för elevens utveckling och lärande 

presenteras genomgående av samtliga informanter. Delaktighet skapar meningsfullhet och är 

viktigt i alla skolans lärsituationer.” Det genomsyrar allting egentligen och är eleverna inte 

delaktiga så fungerar det inte (informant G).”  Flera informanter beskriver dock delaktighet 

även som något svårt som inte så lätt blir verklighet i skolans alla lärmiljöer. De lyfter 

delaktighet dels som en långsiktig betydelse för eleven som person och ett livslångt lärande, 

dels som en mer kortsiktig betydelse av lärandet just i den pågående lärsituationen. 

Resultatets följande två teman speglar i hög grad samma betydelser som lyfts i tidigare 

forskning (jmf. Ahlström, 2010; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003; Warne, 2013). 

 

7.1.1 Att växa som person 
I resonemanget om delaktighetens betydelse för eleven ger samtliga informanter uttryck för 

att det påverkar hur eleven växer som person och att det är ”viktigt för livet”. De beskriver att 

delaktighet ger känslan av tillhörighet både i en social gemenskap och i utförande av 

uppgifter. Informanterna menar att i delaktighet får elever uppleva känslan av att vara viktig, 

ha en tillhörighet, bli sedda, att deras röst betyder något och att de har utrymme för att 

påverka. Detta beskriver de som en viktig påverkan för elevens självkänsla och tilltro till sin 

egen förmåga.  

  

Det är ju också viktigt att man hör till och att man är viktig och att man kan bidra med någonting 

(informant C). Och just vid delaktighet det här med att man får en stärkt självkänsla i att min, mina åsikter 

och det jag tycker och tänker, att det har betydelse. Det tror jag är en jätte viktig del (informant I). 

 

Informant D beskriver också vikten av delaktighet för det livslånga lärandet. Hon lyfter 

delaktighet mer som ett bevis på begriplighet som därmed gör lärandet meningsfullt och mer 

lustfullt. Informant I uttrycker att det utvecklar elevens kreativitet. Några av informanterna 

lyfter delaktighetens betydelse även som en rättighet och samhällsfråga. Informant A menar 

att det är särskilt viktigt att en elev i behov av särskilt stöd får upplevelsen av att kunna 

påverka sin situation, då hon beskriver att dessa elever oftare har erfarenheter av att inte 

känna sig lyssnade på. I längden kan de medverka till maktlöshet hos eleven. Informant B och 
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H uttrycker att när elevens röst blir lyssnad till och eleven får uppleva att de påverkar leder 

det till en ”demokratisk fostran”  och påverkar hur eleven utvecklas som samhällsmedborgare.  

 

Jag tänker att dels så är det ju en demokratifråga […] att inte känna den där maktlösheten, som en del av 

de här eleverna som jag stöter på i alla fall känner, och att inte känna sig lyssnad på och att inte kunna 

påverka (informant A). Så på så vis tänker jag ju att det är väldigt avgörande för hur man blir som 

människa helt enkelt […] för att kunna bli en aktiv samhällsmedborgare på olika plan (informant H). 

 

Informant H beskriver också att delaktighet betyder möjlighet för eleven att utveckla sin 

kreativitet och ansvarsförmåga. Hon menar att det handlar om att de ska bli ”ansvarstagande, 

lärande människor som klarar sig” och om allt i skolan blir serverat och icke påverkbart 

påverkar det elevens fortsatta liv. Hon ger exempel på att eleverna då inte lär sig något för sitt 

fortsatta studentliv, arbetsliv eller familjeliv. Det informanterna säger knyter an till 

delaktighet som en väg till ökat handlingsutrymme (Robeyns, 2005), vilket således anses 

avgörande för hur man kan bli som människa.  

 

7.1.2 Lärande här och nu 
Betydelsen av delaktighet betonas som en framgångsfaktor för elevens lärande där 

möjligheten att påverka sin studiesituation starkt kopplas till ökad motivation, engagemang, 

lust att lära men även, av flera informanter, till förståelse och meningsfullhet. Valmöjligheter i 

lärsituationer upplevs vara motivationsskapande och att eleven därmed inte ger upp lika lätt. 

Det beskrivs vidare ha betydelse för elevens tilltro till sin egen förmåga och att elevernas 

delaktighet är en förutsättning för att lärande och undervisningen ska lyckas.  

 

Känner de sig inte delaktiga så har du ju elever som inte förstår vad som ska göras och de kommer inte 

heller bidra  […] och eleverna kommer inte att utvecklas (informant D). Jag tänker att delaktighet hör 

ihop med engagemang och motivation och har man varit med och bestämt någonting […] ja, så kan det 

vara lättare att ta till sig och fortsätta att jobba (informant C). 

 

Lärsituationens möjligheter att göra val som exempelvis redovisningsform och arbetssätt 

beskriver flera av informanterna som viktigt för ett pågående lärande. Informanternas utsagor 

om dessa valmöjligheter speglar begreppet funktion inom Capability Approach (Robeyns, 

2005), vilket påverkar elevens möjlighet till ökad delaktighet och anses viktigt för 

lärsituationen. Några av informanterna lyfter att delaktighet i samband med valmöjligheter, 
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skapar förutsättningar för att pedagogerna får eleverna ”med sig” i undervisningen och 

informant E betonar att det kan leda till att relationen mellan pedagogen och eleven utvecklas 

positivt. ”Annars har du inte med dig dem. […] att de får vara med och påverka, då blir de ju 

mer motiverade. Och jag tänker att det gör också relationen bättre, mellan oss pedagoger och 

elever (informant E).” 

Informant F betonar att delaktighet även får betydelse för elevens lärande när pedagogen ska 

bedöma vad eleven tagit till sig i undervisningen. ”Jag tänker att om eleven inte är delaktig då 

vet man ju heller inte om eleven utvecklas eller är med eller förstår eller kan komma vidare”. 

Det är i elevens delaktighet som det blir synligt för pedagogen hur undervisningen ska 

utformas vidare för att möta på ”rätt nivå.” Detta blir på så vis viktigt för elevens möjlighet 

till fortsatt lärande.  

Likt tidigare redogjord forskning (jmf. Elvstrand, 2009; Robinson och Taylor, 2013, 

Simmons, Graham och Thomas 2015) kring att pedagogernas tolkning av begreppet 

delaktighet får betydelse för praktiken, har detta resultat presenterats utifrån den första delen 

av syftet. Informanternas uppfattningar om delaktighetens betydelse för elever i behov av 

särskilt stöd blir således grunden för den vidare resultatredovisningen innehållande 

informanternas uppfattningar och erfarenheter om hur elevers delaktighet i utformandet av det 

särskilda stödet kan skapas. 

 

7.2. Att skapa delaktighet 
I denna del av resultatet redogör jag för de fortsatta fem  

teman jag skapat genom bearbetning och analys av data.  

Då studiens syfte är att söka förståelse på vilka olika  

sätt specialpedagoger och speciallärare  

uppfattar och erfarit elevers möjlighet 

till delaktighet i utformandet av stödet, 

har resonemangen handlat om vilka faktorer 

som påverkar. Dessa faktorer är samman- 

flätade med varandra och påverkar varandra 

i skapandet av delaktighet, vilket 

åskådliggörs i bildfigur 1.  

Även dessa teman har lyfts i tidigare 

Delaktighet

samverka 
& 

förverkliga

tydliggöra 
processen

relationen
att mötas i 

samtal

organistion 
& ramar

Bildfigur 1: faktorers påverkan på delaktighet 

och varandra. 
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forskning som påverkande faktorer (jmf. Ainscow, 2000; Elvstrand, 2009; Johansson, 2015; 

Lilja, 2013). Alla dessa faktorer kan kopplas till CA: s teori om resurser som således kan bli 

de funktioner som ökar handlingsutrymmet hos eleven (Robeyns, 2005). 

 

7.2.1 Relationen avgör   

Nära sammankopplat till möjligheten att kunna skapa delaktighet i utformandet av  

det särskilda stödet är relationen mellan pedagogen och eleven. Den betonas av alla 

informanter som förutsättningarnas ”A och O”. ”Det handlar ju jätte mycket för oss om att 

bygga relation, att lära känna eleven (informant A)”. I resonemanget framkommer vad för 

aspekter i relationen som blir betydelsefulla i att kunna möjliggöra delaktighet och det är 

aspekter som lyssnandet och förtroende som de flesta informanter betonar. I sammanhanget 

lyfts lyssnandet i betydelsen av att bekräfta och att eleven får bli sedd och hörd på. Flera 

informanter tydliggör att lyssna inte betyder att deras vilja blir förverkligad men de är 

samstämmiga om att lyssnandet ändå är grunden för att kunna mötas. 

  

Då tror jag att det handlar mer om det här att den blivit lyssnad på och att det som den säger har någon 

betydelse och att det ger någon verkan liksom (informant I). Ja men dels handlar det ju om att lyssna in 

men också att förtydliga […] är väldigt sällan att de här barnen aldrig har blivit lyssnade på men de 

upplever inte det och då måste man ju också hjälpa dem att se och bekräfta dem (informant A).  

 

Att även förtroendet i relationen mellan pedagog och elev påverkar delaktigheten blir tydligt i 

flera av informanternas beskrivningar. Förtroendet skapar trygghet som ger eleven tillit till att 

uttrycka sina tankar. 

 

Sedan handlar det ju om att bygga upp ett förtroende på något sätt […] Har du en relation och eleven 

känner sig trygg med dig, har den lättare även om den har svårt att sätta ord (informant G). Relationen är 

ju a och o, skulle jag säga. För att om jag har en väldigt bra relation, om jag skapar en relation där de 

eleverna vet att om jag frågar henne kommer hon att hjälpa mig (informant D). 

 

I samtalet kring att ge ett exempel på när delaktighet i utformandet av det särskilda stödet 

upplevts tydligt reflekterar informant A om vad som möjliggjorde. I hennes reflektion knyts 

lyssnade och förtroende samman, vilket kan tolkas som en form av resurs som omvandlats till 

en funktion hos eleven. 
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Då har den som jobbat närmast eleven jobbat så att eleven nu är van att bli lyssnad till, inte att alltid få sin 

vilja igenom men den är van att bli lyssnad på och har då också hunnit få ett förtroende […]  här finns det 

också nån som tar mig tillbaka när det inte är okej men det finns också de som hjälper mig att släppa 

igenom och hitta varianter (informant A). 

 

Informant B och G lyfter också omsorg som en viktig aspekt i relationen och då i betydelsen 

av att bry sig om eleven som människan, se det som finns bakom och försöka förstå. De 

utvecklar sitt resonemang vidare och kopplar även vikten av att pedagogen har tillit till 

elevens förmåga för att utveckla en god relation. ”Att förstå barnet och vilja det bästa och 

tycka om det, det är så grundläggande […] det handlar ju om tilltro också. Att vi har tilltro till 

deras förmåga och till deras tankar (informant B)”.  

 

7.2.2 Samverka och förverkliga – dialogen som pedagogiskt verktyg 
För att skapa möjlighet för eleverna att bli delaktiga i utformandet av det särskilda stödet 

framträder också vikten av att alla ”berörda” kring eleven blir involverade. I flera av 

informanternas resonemang kan exempelvis vårdnadshavarnas delaktighet betyda mycket för 

att eleven ska få känsla av förståelse, bli ett stöd i att berika bilden av elevens upplevelser och 

dialogen används som ett slags ”pedagogiskt verktyg”. I denna dialog och samverkan lyfter 

informant B även att pedagogens tilltro till de berörda viktig.  

 

Delaktighet handlar ju också om föräldrar och att det är viktigt att de också är delaktiga i det som händer 

kring deras barn och det tror jag är hela framgångsfaktorn […] Och det kan man ju se hur det blir när man 

inte har tilltro till föräldrar, eller att vi är tillsammans runt barnet, då blir det ju inte så bra och då kan ju 

barnet känna att det är ingen som bryr sig (informant B). 

 

Det ses också som en förutsättning att alla pedagoger som finns runt eleven blir involverade i 

dialogen med eleven för att elevens röst ska framträda tydligare och både kunna bekräfta och 

utmana pedagogens förståelse för eleven. Informant H menar att det är viktigt att ”bolla 

tillbaka” så att det blir de som är närmast eleven som är med i samtalet. Hon menar vidare att 

det annars är lätt att ”pedagogen går och skapar sig sin egen förståelse hur och varför det är 

som det är”. Det informant H säger om samverkan knyter an till en form av en möjliggörande 

resurs för ökat handlingsutrymme (Robeyns, 2005). Samsynen kring elevens situation blir 

viktig i utformandet och det fortsatta arbetet med det särskilda stödet. Samtidigt beskriver 

flera informanter utmaningen i att få samsyn och den då eventuella frånvaron av samsyn blir 
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ett hinder för elevens delaktighet. Om inte samsynen förverkligas i utformandet, eller 

pedagoger är öppna för förändringar, kopplar informant H ihop det med att förtroendet för 

dem som specialpedagoger/speciallärare påverkas negativt. 

 

…att vi ser nyttan av det allihopa, nyttan av att lyssna av eller lyssna in våra elever. […] men att påverka, 

att jag i min tur ska påverka andra människor och förstå hur de ska bemöta den här eleven eller göra för 

den eleven […] att de får ett förtroende för mig, de uttrycker vad de känner och så och att jag då på något 

vis kan göra verkstad vad det hela […] Så där har vi ju att jag måste ha ett bra samarbete med 

undervisande lärare och alla (informant H).  

 

Informant G beskriver vikten av att som specialpedagog/speciallärare få samverka med andra 

professioner i skolan för att få stöd i att utveckla sin egen förståelse kring elevens situation. 

Detta för att hon då upplever att det ibland är nödvändigt att få hjälp med att ”lyfta blicken” 

och kunna tänka utanför vissa ofta givna ramar. Detta menar hon kan behövas om eleven och 

pedagogen verkligen ska kunna mötas i utformandet och delaktighet ska kunna nås.  

 

7.2.3 Organisationen och uppdragets ramar – tid och form för att mötas 
Föregående avsnitt betonade vikten av dialogen med alla berörda. I detta avsnitt belyses 

rutiner, organisationens förutsättningar och uppdragets ramar som viktiga faktorer för att 

kunna skapa delaktighet i utformandet av det särskilda stödet. Även om informanterna är 

samstämmiga i vikten av dialog i samverkan framkommer att de har olika rutiner. Det skiljer 

sig i under vilken form och hur ofta. Alla informanter har rutinen att alltid träffa eleven för ett 

samtal/intervju i kartläggningsprocessen och när utformandet ska beslutas i ett 

åtgärdsprogram. Informanterna A, C, G och H har även utarbetat rutiner där de dessutom 

träffar eleven i uppföljning och utvärdering av det utformande stödet. Det kan då vara i både 

mer formella möten och som en pågående process i den vardagliga avstämningen med eleven.  

 

Där vi har det mycket svårare att få det att fungera där pågår processen hela tiden, då väntar man ju inte i 

fyra veckor tills det blir dags att utvärdera (informant A).  

Sedan tycker jag ju att det är väldigt viktigt också att man följer upp vad man gör, hur det har gått när 

man gör utvärderingen av åtgärdsprogrammet, då brukar jag alltid intervjua eleven (informant G). 

 

I resonemanget lyfts att både tiden och formen för samtal både skapar möjligheter och hinder. 

Informant C beskriver att där hon arbetar finns många tillfällen där hon kan sitta ensam med 

eleven för att prata, vilket hon menar då ger bättre förutsättningar för att eleven ska bli 



28 
 
 
 

delaktig. Informant E och H ger exempel på att när de har både tid och möjligheten till 

enskilda samtal kan eleven lättare känna sig sedda, våga samtala och uttrycka sina tankar om 

sin skolsituation och därmed kunna påverka.  

De flesta informanter berättar att de ofta har ett förslag på utformande av det särskilda stödet 

beskrivet i ett åtgärdsprogram när de träffar eleven och föräldrar. Utifrån förslaget förklarar 

de och ställer frågor för att ge eleven och föräldrar möjlighet att förstå och kunna tycka och 

tänka, vilket upplevs fungera bra och ge möjlighet till delaktighet.  

 

och då ändrar man ju i åtgärdsprogrammet utefter om eleven vill lägga till något eller tar bort liksom […] 

och är vi överens där och tycker att det är en bra plan, då tycker jag att vi, då har man ju lycktas för då är 

ju förhoppningsvis eleven peppad kring de här åtgärderna (informant F)  

Och då tycker jag att de är delaktiga faktiskt när de ändå har fått läsa det, vi ändrar kanske någonting 

(informant E). 

 

Informant F belyser dock vidare i sitt resonemang att denna form inte alltid kanske blir så 

tillgänglig för alla elever, att det formella eller tiden för samtalet inte tillräckligt anpassas för 

att skapa delaktighet för alla elever.  

 

En del elever är ju väldigt frispråkiga och säger vad de tycker och tänker och en del elever behöver 

kanske få lite mer tid och få gå hem och tänka lite och prata lite med mamma och pappa och sen säga vad 

man tycker, man måste ju kanske anpassa det lite mer till eleven som individ för att de ska känna sig mer 

delaktiga i det (informant F). 

 

Informanterna B, I och H beskriver även att uppdragets ramar, pedagogens syn på sitt uppdrag 

och det krav på måluppfyllelse som specialpedagogen och specialläraren känner av i sitt 

arbete påverkar förutsättningarna för elevens möjlighet till delaktighet. De menar att tiden i 

uppdraget för att följa upp och samtala är begränsad. Informant I exemplifierar genom sitt 

schema där hon möter elever. Det är korta pass formade utefter att ”jobba” så specifikt och 

intensivt med de insatser och kunskapsmål som utformats som åtgärder. Det blir en spänning 

mellan att arbeta målstyrt och att vara lyhörd och ”fånga upp” det som eleven uttrycker. ”så 

man behöver stanna upp, man är målstyrd och det ska gå framåt (Informant I)”. Informant H 

beskriver vilken förändring i ramarna som behövs för att öka pedagogens lyhördhet och 

elevernas delaktighet. Hon menar att det handlar mycket om tid och resurser men också om 

förhållningssätt och vad pedagogen tänker är sitt uppdrag i en skola.  
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7.2.4 Kommunikativa strategier – att mötas i samtal 
Nära kopplat till att kunna vara delaktig lyfter informanterna samtalet som en viktig faktor. 

Informanterna menar att det till stor del är i samtalet som eleven kan få en verklig möjlighet 

att ”sätta ord” på sin skolsituation och sina upplevelser av vad som fungerar bra respektive 

dåligt. I samtalet erbjuds eleven möjligheten att, med stöd av dem, få syn på vad som kan vara 

svårt, upptäcka sina styrkor och driva sin lärsituation framåt. Som i tidigare avsnitt betonas i 

detta sammanhang relationen som plattform för ett fungerande och öppet samtal. Här betonar 

informant H att ett förhållningssätt genomsyrat av en ”nyfikenhet utan att döma” är starten. 

Med en god relation som grund är de flesta informanterna samstämmiga i upplevelsen av att 

det ”räcker” med just ett samtal. De menar att eleverna ofta öppnar upp och ofta kan berätta 

mycket väl kring sin skolsituation utan att de så ofta behöver fundera på ”särskilda 

samtalsstrategier”. Informant H menar att om de ”känner lite trygghet och att jag är nyfiken 

och inte är ute efter att hitta fel på dem så brukar det bubbla på ganska bra faktiskt.” 

I det vidare resonemanget framkommer ändå olika strategier för att möjliggöra delaktighet i 

samtalet. Betydelsefulla aspekter blir här, som informant A uttryckte, ”Hur vi pratar med 

eleven.” Flera informanter lyfter även elevens verbala förmåga, ålder och tidigare 

erfarenheter.  

 

Alltså jag skulle vilja säga att eleven blir mer delaktig ju äldre de blir, för där sitter vi mer ner och prata 

om vad som funkar bra och vad det nu är (informant D).  

Även om de har erfarenheter av att vara delaktiga, att kunna bidra och att ha med sig den känslan tror jag 

är jätte viktigt (informant I) 

 

Informant B exemplifierar vad som gjorde elevens delaktighet möjlig i ett samtal hon hade. 

Där lyfter hon elevens verbala förmåga och att dennes tidigare erfarenheter blir betydelsefulla.  

 

Sedan är det ju ett barn som kan prata, som förstår … och liksom verbal och kan prata väldigt bra för sig. 

Så det är ju en styrka för honom […] Då är det ju alltid enklare och då har han antagligen från början haft 

det så med föräldrar som har pratat med honom.  

 

I utmaningen att möta varje elev utefter elevens förmåga och ålder blir det pedagogens 

förmåga att kommunicera på olika sätt som framstår som viktigt. Det handlar om att kunna 

konkretisera genom att bryta ner frågor, använda bildstöd, använda samtalsmodeller, ritprata, 
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ha konkreta exempel att utgå ifrån, göra enklare val och använda skalor. Informant G berättar 

även att en av de samtalsmodeller hon använder i sitt arbete för att kunna nå elevens 

delaktighet i ett samtal är Ross Greens ”plan B-samtal”. Hon beskriver modellen som ett sätt 

att utgå från att barn gör rätt om de kan och att modellens tre steg empati, definition och 

inbjudan kan vara svåra men ändå en väg för att skapa delaktighet. ”Lyckas man med allt det 

där, och det är ju jättesvårt, men då kommer man ofta till en hållbar lösning för att de har varit 

delaktiga själva” (informant G). Informanternas uppfattningar om dessa kommunikativa 

strategier knyter an till CA:s teori om att de omgivande resurserna, i detta fall kommunikativa 

strategier, kan påverka individens förmåga att omvandla resurser till funktioner och därmed få 

ett ökat handlingsutrymme (Robeyns, 2005). Informanterna menar vidare att det även handlar 

om att hitta en balans i samtalet mellan att tydliggöra och ändå bidra till en positiv 

självkänsla. 

 

att man bryter ner frågan eller att man sätter på en skala, ställer jag en för öppen fråga så blir det för stort. 

De kan liksom inte, de vet inte vad de ska säga (informant D).  

Det kan ju vara elever som har väldigt generella svårigheter och då är det ju svårt. Man vill ju inte att de 

ska tappa modet (informant B). 

 

Flera av informanterna betonar också vikten av att, i samtalet, kunna ”läsa av” sina elever. 

Observationer av elevens uttryck och kroppsspråk blir ytterligare en strategi för att kunna ta 

del av elevens röst. Informant G uttrycker följande: 

 

Sen finns det ju elever som är jätte svåra att nå med ett sådant samtal. Då kanske man får gå på mer en 

allmän känsla man har, bara känna av det på något sätt, kroppsspråk, eleven verkar nöjd eller glad. 

 

Informant C berättar om en elev hon arbetar tillsammans med som inte så lätt sätter ord på 

vad han vill eller känner. Där blir det istället elevens motvilja eller egna signaler i situationen 

som tolkas. Även om eleven inte uttrycker att hen inte orkar mer menar hon att det är det som 

egentligen syns. Informant F och G lyfter också elevens och pedagogens olika roller och 

maktförhållande som något som är viktigt att ha med sig in i samtalet och kan påverka hur 

eleven deltar. 

 

För man har ju ett övertag, att vara medveten om det. Att eleven är ju ganska utsatt (informant G). Många 

elever kanske bara lyssnar på det här åtgärdsprogrammet och säger att det är bra och sen tycker mamma, 

pappa och min lärare att det är bra och då säger man inget fast man kanske vill (informant F).” 
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7.2.5 Att tydliggöra påverkan – en pedagogisk medvetenhet 
En viktig faktor för att skapa delaktighet, beskrivs av informanterna vara mycket nära kopplat 

till elevens upplevelse av att kunna påverka, att elevens röst blir värd något och att eleven kan 

göra val. För att eleven ska kunna påverka betonar flera informanter vikten av att tydliggöra 

delaktighetsprocessen för och med eleven. Delaktighet blir därmed något som kan läras ut och 

tillsammans arbetas fram.  

 

att man då synliggör för eleven att de är delaktiga och att man visar att det här som vi gör nu beror ju på 

det där du önskade […] ibland är det ju så att man inte varit tillräckligt tydlig, och då har man ju inte 

heller hjälpt dem i den processen och kunna utveckla det (informant A).  

 

De menar vidare att det även är viktigt att visa på inom vilka ramar eleven faktiskt kan 

påverka. Pedagogen måste även själv vara medveten om vilka ramar och val man ger så man 

skapar förutsättningar för en verklig påverkan. 

 

Det är viktigt att de känner att de kan påverka sin situation inom rimliga gränser och jag tänker att det är 

viktigt att man kan förstå vad jag kan påverka och vad jag inte kan påverka […] att det inte bara blir en 

falsk delaktighet i beslut kring ens utbildning utan att det faktiskt, att man faktiskt kan möta upp det som 

vuxna i skolan (informant C). 

 

Informant C och E lyfter också att skolplikten kan påverka elevens upplevelse av möjlighet att 

påverka det särskilda stödet. I elevens ögon blir delaktigheten så begränsad när de inte kan 

påverka det som de verkligen vill just då, exempelvis att minska sin skoltid, att den helt enkelt 

inte blir värd något.  

Flera informanter menar att en väg för eleven att påverka utformandet av det särskilda stödet 

är pedagogens medvetenhet om elevens styrkor, intressen, elevens utveckling och att eleven 

kan göra val. Genom att visa på elevens utveckling stärks självkänslan. Informant I ger 

exempel på hur hon, med en elev som behöver förbättra sin avkodning, försöker möta detta 

och menar att då finns det många olika sätt att göra det på.  

 

Där har jag ju sett att en del mår ju riktigt bra när de får välja att göra någonting på lite tidspress […] då 

blir det nåt som blir en motivation […] men sedan att man också kan påvisa en utveckling som ändå inte 

är inom betygsstegen, men att det ändå finns, det finns steg under E (informant I). 
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I det fortsatta resonemanget beskriver informant A, F och G att pedagogens förmåga att 

”plocka upp trådar” utifrån elevens vilja är betydelsefull, vilket således kan bli de funktioner 

som ökar elevens handlingsutrymme (Robeyns, 2005). Informanterna beskriver det viktigt att 

förtydliga att man prövar, ingjuter en ”tillsammans känsla” och inte ser det som ett 

misslyckande ifall det inte blir så som eleven haft en föreställning om. Samtidigt betonar flera 

informanter även vikten av att se till varje elevs ålder och mognad och att dessa inte alltid har 

samband. Pedagogen behöver vara medveten om inom vilka ramar man ger utrymme för 

delaktighet. Om eleven får för mycket delaktighet kan det bli ett ansvar som eleven inte än 

kan behärska.  

 

Ibland utgår vi ifrån att alla elever har samma förmåga till att både känna av delaktigheten men också 

faktiskt ta del […] och det kan vara saker som de faktiskt inte reder ut helt enkelt. Så delaktighet ja, men 

en genomtänkt tanke kring vad det är, på vilket sätt tänker vi oss nu att den här eleven ska kunna va 

delaktig, under vilka ramar och så (informant A). 

 

De menar vidare att eleven inte alltid kan ha hela bilden. Informant H menar att föräldrar och 

elever ibland vill ha ”samma sätt att få stöd som innan”. Detta stöd kanske inte längre är det 

som pedagogen anser vara bäst. En elev som fått enskilt stöd får exempelvis inte träna det 

sociala samspelet som kanske nu beaktas vara viktigare.  

 

Det är ju om jag skulle ge vika på ett sådant sätt som jag tycker och vet är viktigt och grundläggande för 

en utveckling. […] är det så att eleven vill ändra på mycket av det och jag svara an på det, att det går för 

långt, då tycker jag att delaktigheten … inte är god och så (informant I).  

 

Pedagogens kunskap måste då ibland få styra och det blir en balans mellan pedagogens 

profession och elevens förslag. 

 

 

8. Analys och diskussion 
 
 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras resultatet utifrån syftet och frågeställningar 

kopplat till den teoretiska utgångspunkten, bakgrund och tidigare forskning. Avslutningsvis 

ges förslag på fortsatt forskning. 
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8.1 Betydelse av delaktighet 
Inledningsvis visar resultatet, likt tidigare redogjord forskning (jmf. Ahlström, 2010; Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2003; Warne, 2013), på en samstämmig uppfattning om delaktighet 

som ett viktigt begrepp och betydelsebärande för elevens utveckling och lärande, eftersom det 

beskrivs påverka elevens självkänsla, tilltro till sin egen förmåga och leda till en demokratisk 

fostran. Resultatet visar även på delaktighet som viktig i betydelsen att eleven kan påverka. 

Detta, menar jag, kan ses i relation till begreppet handlingsutrymme inom Capability 

Approach (CA), som således visar på vad en elev kan göra eller vara. Enligt Amartya Sen är 

det handlingsutrymmet som leder till att en människa kan leva det liv som han eller hon 

värdesätter (Robeyns, 2005). 

I samband med beskrivningar av delaktighetens betydelse kopplas begreppet till känslan av att 

vara sedd och känna tillhörighet. I enlighet med Gustavsson (2004) visar detta på att 

delaktighet inom skolans kontext ofta förknippas med begreppet social inkludering. 

Gustavsson (2004) menar vidare att dessa begrepp lever sida vid sida vilket även framkommer 

i denna studie. Delaktighet får, i resultatet, betydelse som en förutsättning för social 

inkludering. Det får även betydelse som inkludering i en undervisningssituation utifrån att 

elevens delaktighet anses visa på begriplighet av uppgiftens innehåll och syfte. 

Eftersom det i resultatet även görs starka kopplingar till motivation, engagemang, ökad 

begriplighet och meningsfullhet i en pågående lärsituation, kan speglingar göras till gällande 

läroplan och skollag kring skolans både värdegrunds- och kunskapsuppdrag. Där framgår att 

de demokratiska värdena, här specifikt elevernas delaktighet, ska genomsyra skolans 

verksamhet (Skolverket, 2015). Att normer och kunskaper går sida vid sida men även ses 

sammanflätade blir synligt i informanternas uppfattningar om delaktighet som beskrivs vara 

något som genomsyrar allting.  

I samband med uppfattningen om delaktighet som betydelsefullt tolkar jag även uppfattningar 

om dess särskilda betydelse för elever i behov av särskilt stöd. Likt Baroutis, m fl, (2016) 

beskrivs dessa elever oftare bära på upplevelsen av att inte känna sig lyssnad på. 

Specialpedagogernas/speciallärarnas betoning av risken för känslan av maktlöshet understryks 

även i Baroutis, m fl, (2016) studie, vilket de menar därför pekar på skolan som särskilt viktig 

för att ge eleverna upplevelser av att kunna påverka.  
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Att resultatet visar på uppfattningen om delaktighet som viktigt och betydelsefull för en elevs 

utveckling, kan ses som ett förväntat resultat då uppfattning om begreppets betydelse 

påverkas av gällande skrivningar och den förförståelse pedagogen har (jmf. Gustavsson 2004; 

Molin, 2004; Szöniy & Söderqvist Dunker, 2015). Det är, enligt min mening, troligt att denna 

yrkesgrupp är förtrogen med gällande skollag och bär på erfarenheter av dess betydelse för 

elever.  

I resultatet tolkas delaktighet endast i negativ betydelse om det samtidigt får innebörden att 

för mycket ansvar tillges eleven eller om pedagogen ger avkall på det som pedagogen i sin 

profession anser skulle vara bra insatser i utformandet av det särskilda stödet. Detta speglar i 

hög grad det resultat som redogörs av Elvstrand (2009). I likhet med författarens resonemang 

kring komplexiteten av den särskilt öppna tolkningen av delaktighetens anpassning efter ålder 

och mognad, visar resultatet på vikten av att anpassa efter eleven som individ. Om delaktighet 

blir detsamma som ansvar framkommer det i resultatet att detta uppfattas som en risk för ett 

misslyckande för eleven. Utifrån CA kan pedagogens tolkning av delaktighet och förmåga att 

anpassa i förhållande till ålder och mognad, ses som den resurs som kan omvandlas till 

funktion för eleven. Med ”rätt” anpassning blir innehållet och valen förståeliga för eleven, 

vilket blir den funktion som vidgar elevens handlingsutrymme. Enligt min tolkning, kan detta 

resonemang i resultatet också visa på det komplexa uppdrag specialpedagogen och 

specialläraren har när både delaktighet och utformning av ”rätt” stöd ska beaktas (SFS 

2010:800, 1 kap 10§ & SFS 2010:800, 1 kap. 4§). Här menar jag, kvarstår frågan vad som är 

”den rätta balansen” för den elev vi möter? 

 

8.2 Förutsättningar för delaktighet 
 

8.2.1 Sammanflätande faktorer 
Resultatavsnittets andra del lyfter fram specialpedagogernas och speciallärarnas uppfattningar 

och erfarenheter om vilka faktorer som påverkar elevens förutsättningar till delaktighet i 

utformandet av det särskilda stödet. I resultatet framkommer många faktorer som kan bli de 

resurser och funktioner som kan möjliggöra elevens handlingsutrymme. Den sammanfattande 

tolkningen är att de avgörande faktorerna beskrivs finnas i relationen och dialogen, men även 

i pedagogens och elevens egna förmågor och yttre ramar så som styrdokument och 

organisationen. Det blir även tydligt att likt delaktighetsmodellens sex aspekter som både 

påverkar varandra och delaktigheten (Szönyi & Söderqvist Dunker, 2015), är också dessa 
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faktorer sammanflätade. Att dessa faktorer kan påverka delaktighet är samstämmigt med CA:s 

perspektiv som synliggör att även de sociala, personliga och omgivande resurser både 

påverkar varandra och individens handlingsutrymme (Robeyns, 2005). Resultatet kan utifrån 

detta även tolkas visa på vikten av pedagogens medvetenhet om denna sammanflätning för att 

förstå hur delaktighet kan främjas. 

 

8.2.2 Relationen som resurs 
Den del av resultatet som understryker vikten av goda relationer som möjliggörande faktor 

beskrivs även av Szönyi och Söderqvist Dunker (2015) i delaktighetmodellen där erkännande 

finns som en av aspekterna för delaktighet. I erkännandet får eleven uppleva sig accepterad 

för den människa hon/han är. Betydelsen av goda relationer som en förutsättning för 

delaktighet uppmärksammas även i flera studier (Elvstrand, 2009; Lilja, 2013; Johansson, 

2015). Precis som dessa studier visar resultatet på uppfattningar att den goda relationen byggs 

genom förtroende, tilltro till eleven och verkligt lyssnande. Likt Lilja (2013) som beskriver 

lyssnandet som pedagogens möjlighet att sätta sig in i ”elevens möjlighetshorisont”, visar 

denna studie på slutsatsen att det lyssnande förhållningssättet är grunden till förståelse för 

elevens behov och tankar. För att skapa delaktighet i frågor som, enligt informanternas 

uppfattningar, rör och berör elevens liv som i utformandet av det särskilda stödet, tolkar jag i 

enlighet med ovan givet resonemang, slutsatsen om vikten av en god relation och ett 

lyssnande förhållningssätt. Enligt CA blir detta de resurser hos pedagogen som kan bidra till 

att aspekten erkännande blir en funktion hos eleven, vilket därmed kan tolkas öka elevens 

delaktighet. Detta menar jag kan vara en viktig aspekt att beakta i den specialpedagogiska 

organiseringen när särskilt stöd ska utformas. För att en god relation ska hålla menar Lilja 

(2013) att den måste etableras och fördjupas, vilket sker i de möten där pedagogen lyssnar och 

bryr sig om eleven. Då det i resultatet framkom uppfattningar att tiden för dessa möten anses 

begränsad och att de som pedagoger ofta möter dem i en liten del av elevens skolvardag, kan 

det diskuteras om förutsättningar verkligen finns för speciallärare och specialpedagoger att 

etablera en sådan relation.  

Kopplat till de olika rollerna och maktförhållandet i relationen, som lyfts i resultatet, går det 

även att diskutera om och på vilket sätt relationen går att omvandla till en funktion för 

verkligt handlingsutrymme för eleven. Trots att det fanns en samstämmig uppfattning om att 

dessa möten ofta anses vara tillgängliga för eleven framkom även uppfattningar om dessa 
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olika rollers betydelse. Samma resonemang som, i resultatet, förs kring att det i dessa möten 

inte alltid blir så lätt för eleven att uttrycka sin vilja och vikten kring att vara medveten om att 

eleven är utsatt, betonas även i Johanssons (2015) studie. Där belyses att eleverna inte 

uttrycker vad de egentligen tycker och att känslorna av skam hos eleven att inte uppnå 

förväntningar hindrar delaktighet. Dessa yttre ramar och den målstyrda skolan, där det finns 

en norm för vad som eleven minst förväntas kunna, kan enligt CA tolkas vara de yttre 

begränsningar som påverkar elevens möjlighet till delaktighet. Enligt CA utgörs individens 

handlingsutrymme även av politiska faktorer och hur, i den här studien, eleven ”bör” agera 

och själv ser anledning till att vara värdefullt. Frågan kan, utifrån detta resonemang, ställas 

kring vad som i utformandet av det särskilda stödet kan anses värdefullt då eleven kanske inte 

ser sig uppnå dessa förväntningar? 

 

8.2.3 Tillgängligt meningssammanhang 
I resultatet betonas samtalet, kommunikativa strategier, att tydliggöra den demokratiska 

processen, samverkan och vikten av att både utgå från och visa på elevens utveckling som 

möjliggörande faktorer. Dessa kan sammantaget tolkas utgöra aspekter för att skapa ett 

tillgängligt meningssammanhang för eleven. Enligt Szönyi & Söderqvist Dunker (2015) 

handlar ett tillgängligt meningssammanhang om att förstå det som sägs, det som händer och 

dess syfte och är en av de sex aspekter de menar påverkar delaktighet.  

Resultatet betonar samtalet som en resurs för att medvetandegöra lärprocessen, skapa en 

verklig möjlighet att få göra sin röst hörd och kunna påverka. Här utmanas pedagogen i att 

göra samtalet förståeligt, till en funktion hos eleven, och sammanflätningen av individernas 

förmågor och organiseringen kring tid och form påverkar elevens delaktighet. I arbetet att 

göra samtalet förståeligt framkommer olika kommunikativa strategier, vilka blir de resurser 

för att möta individens ålder, mognad och förmågor. Detta arbete speglar en praktik av att 

möta både rätten till delaktighet och rätten till stöd anpassat till individen (SFS 2010:800, 1 

kap 10§ & SFS 2010:800, 1 kap. 4§). Att skapa tillgängligt meningssammanhang genom 

tydliggörande kommunikation, kan även tolkas visa på den strävan pedagogerna har i att nå 

elevens ”verkliga” påverkan. I resultatet understryks även samverkan som en resurs för 

tillgängligt meningssammanhang och delaktighet vilket även framkommer i Asp-Onsjös 

(2006) och Ainscows (2000) studie. Både elevens och vårdnadshavarens delaktighet visas i 

dessa studier vara en förutsättning för meningsfulla åtgärdsprogram och bidra till ökad 
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måluppfyllelse. I resultatet knyts detta resonemang till vikten av samsyn hos alla berörda för 

att förverkliga elevens handlingsutrymme.  

Dessa delar av resultatet som betonar samtalet som en väg för att nå elevens påverkan, speglas 

i hög grad Baroutsis et al. (2016) studie, vilka menar att verklig delaktighet bygger på 

samarbete mellan lärare och elev. Enligt pedagogernas uppfattningar är det i samtalet som 

lyssnandet, likt Baroutsis et al. (2016) menar, istället kan bli ett samarbete mellan elev och 

pedagog, från symbolisk delaktighet till verklig. Samarbete som verklig väg för att nå 

delaktighet stämmer även i hög grad med Ross Greens (2011) samarbetsbaserade 

problemlösningsmodell (CPS). I enlighet med Lilja (2013) som menar att det är när 

pedagogen visar omsorg och eleven känner sig sedd som pedagogens och elevens perspektiv 

kan förenas har Ross Greens modell ”empati” som första steg i modellen. Vid sidan av 

samtalet som en resurs lyfts även tid och form i processen av utformandet av stödet som en 

begränsning i att vidga elevens handlingsutrymme. Likt Johanssons (2015) resonemang får 

dessa möten, utifrån sin form, inte alltid ett tillgängligt meningssammanhang eller är 

anpassade efter elevens behov av tid för att kunna ge ett verkligt handlingsutrymme.  

Med koppling till tillgängligt meningssammanhang lyfts även vikten av att tydliggöra 

delaktighetsprocessen, visa på val och under vilka ramar eleven faktiskt kan påverka. Utifrån 

CA:s perspektiv blir pedagogen här den resurs som genom sina tydliggörande kan göra 

innehåll och val i utformandet mer förståeliga och bli till den funktion som kan öka elevens 

handlingsutrymme (Robeyns, 2005). I relation till Elvstrand (2009) och Johanssons (2015) 

studier kan ändå frågan ställas om dessa valmöjligheter verkligen kan uppfattas som genuin 

delaktighet. I dessa studier lyfts pedagogernas tolkningsföreträde så som att valmöjligheter är 

förutbestämda och de rådande maktförhållanden i relationerna, där elever vill visa en form av 

lojalitet, som begränsande faktorer för att skapa delaktighet. I denna studie framkom även att 

de yttre ramarna så som skolplikt gällande tid och ämnen kan bli begränsande eftersom frågan 

även här kan ställas kring vad som i utformandet av det särskilda stödet då kan anses 

värdefullt för eleven? I resultatet framkom även att dessa yttre ramar kan utgöra hinder i de 

frågor eleven skulle kunna påverka. Detta kan likt Almqvist et al. (2004) tolkas som att 

tidigare upplevd brist på delaktighet får betydelse i nya situationer.  

För den specialpedagogiska verksamheten kan studiens resultat ses som relevant då den kan 

ge vägledning för vilka faktorer som möjliggör delaktighet i utformande av det särskilda 
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stödet. Studien understryker delaktighet som betydelsefull för elevens lärande och utveckling, 

lyfter relation och tillgängligt meningssammanhang som viktiga faktorer men även vikten av 

pedagogens medvetenhet om alla dessa faktorers sammanflätning. Detta, menar jag, blir 

viktigt att beakta i arbetet med att skapa delaktighet i frågor som berör.  

 
 

8.3 Vidare forskning 
Då denna studie har sin utgångspunkt i de yrkesverksamma specialpedagoger och 

speciallärares uppfattningar och erfarenheter ser jag ett intresse att i vidare forskning 

undersöka elever och vårdnadshavares uppfattningar om vad som möjliggör och påverkar 

deras delaktighet i utformandet av det särskilda stödet. Blir samma faktorer synliga eller 

framkommer nya aspekter? Framkommer skillnader beroende på exempelvis elevens 

bakgrund eller könstillhörighet?  

Då resultatet i denna studie styrker bilden av vikten av delaktighet skulle vidare forskning, 

utifrån kvantitativ metod, även kunna behandla en mer övergripande bild av hur 

arbetsprocesserna, former och tid för möten med alla berörda i utformandet av det särskilda 

stödet ser ut. Stämmer uppfattningen av betydelsen med hur specialpedagogiska 

organiseringen utformas?  

Det hade även varit intressant med vidare forskning, utifrån observation som metod, hur dessa 

möten mellan pedagog och elev tar sig uttryck i praktiken. På vilket sett blir exempelvis 

lyssnande, tilliten till elevens förmåga synligt? Och på vilket sätt skapas tillgängligt 

meningssammanhang så val hos eleven kan bli förståeliga? 
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Bilaga 1 
 
 

Hej! 

Jag heter Lisa Eek och läser sista terminen på specialpedagogiska programmet vid Linköpings 

universitet. Jag arbetar nu med mitt examensarbete där jag valt att fördjupa mig i 

delaktighetens betydelse för elevers lärande och utveckling och då med ett särskilt beaktande 

utifrån elever i behov av särskilt stöd. 

Syftet och min ambition med uppsatsen är att undersöka specialpedagogers/speciallärares 

uppfattningar av begreppet och erfarenheter kring elevers möjligheter till delaktighet i 

utformandet av särskilt stöd. 

För att genomföra min undersökning vill jag göra en intervjustudie och söker nu dig som kan 

tänka dig delta och bidra med dina uppfattningar och erfarenheter. Intervjun genomförs i form 

av ett samtal och beräknas ta mellan 30-45 minuter. Intervjuerna kommer i möjligaste mån att 

genomföras under veckorna 10-13 och jag hoppas att du på något sätt har möjlighet att delta. 

I arbetet kommer jag ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär 

att ditt deltagande är frivilligt och du kan när som avbryta intervjun och därmed ditt 

deltagande. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och det framgår därmed aldrig 

vilka skolor eller vilka pedagoger som deltagit i intervjun. Materialet kommer endast att 

användas för uppsatsens syfte och efter att uppsatsen blivit godkänd kommer 

intervjumaterialet att förstöras.  

 

Om du har några frågor eller funderingar är du självklart välkommen att kontakta mig för 

frågor! 

Hoppas vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar 

Lisa Eek

Mail: dul@XXXXXX 

Tele: 076-xxxxxxx 
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Bilaga 2 

Intervjuguide   
 

Inledning   

 

Syfte (vilka olika sätt specialpedagoger/speciallärare erfarit och uppfattar elevers möjlighet till delaktighet i 

utformandet av det särskilda stödet.)   

 

Etiska aspekter   

 

Bakgrundsfrågor: nuvarande arbete, utbildning, tid i yrket   

  

 

Huvudfrågor   

  

1. Hur skulle du beskriva vad begreppet delaktighet (inom skolans ramar) betyder?      

 

Viktigt/oviktigt? 

Exempel (då delaktighet syns) 

            

 

2. På vilka sätt anser du att delaktighet kan få betydelse för elevers lärande och 

utveckling? / Berätta om dina erfarenheter kring delaktighetens betydelse för elever 

lärande och utveckling? / Vilken betydelse ser du att elevers delaktighet har för deras 

lärande och utveckling? 

 

 

När? I vilka sammanhang? 

Fördelar/nackdelar? 

Exempel (på situation då delaktighet/frånvaron av delaktighet haft betydelse) 

 

 

3. Hur skulle du beskriva att utformande av särskilt stöd utarbetas på din skola?  

 

Processer? 

Kartläggningar? Åp? 

Delaktiga? 

 

 

4. Kan du ge exempel på vilka sätt och i vilka delar eleven blir delaktig? 

 

På vilka sätt? I vilka delar? 

Alltid förekommande? Varför/varför inte? 

Används särskilda modeller? Observationer?  

Exempel 
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5. På vilka sätt arbetar du för att skapa elevers möjlighet till delaktighet? 

 

Förhållningssätt? 

Används särskilda modeller? 

Observationer? 

Samtalsformer?  

 

 

6. Berätta om dina erfarenheter där elevers delaktighet bidragit till ett bra utformande av 

det särskilda stödet. / Berätta om dina erfarenheter där du upplevt att skapandet av 

elevers delaktighet blivit lyckat? 

 

Vad? 

Uttryck? 

Vilka faktorer möjliggjorde? 

 

 

7. Kan du beskriva vilka aspekter, enligt din erfarenhet, som möjliggör respektive sätter 

hinder för att skapa delaktighet i utformandet av det särskilda stödet?  

 

Relationen? 

Kommunikationen? Elevens möjlighet till förståelse? 

Utarbetade rutiner? Tid? 

 

 

8. Vilka faktorer kan, enligt din erfarenhet, påverka om en elev säger sig uppleva 

delaktighet eller inte? / Berätta om det som du upplever påverkar om en elev säger sig 

uppleva delaktighet eller inte. 

 

Individen, pedagogen, gruppen? 

Former, struktur? 

Sätt att kommunicera? 

Exempel (då faktorer blivit uppenbara i påverkan) 

 

  

9. Vilka är dina erfarenheter kring fördelar och nackdelar med att eleven är delaktig i 

utformande av särskilt stöd?  

Elevens medvetenhet? 

 

  

 Avslutande fråga  

  

10. Är det något jag inte frågat som du vill berätta/säga något om? 


