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Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur lärare till elever som var mottagna 

i grundsärskolan årskurs 7-9 (och som läste ämnen eller ämnesområden) definierade 

begreppet delaktighet och hur de arbetade för att göra eleverna delaktiga i sin skolvardag, vad 

de ansåg utgöra förutsättningar respektive hinder för delaktighet samt hur de försökte avgöra 

om huruvida eleverna upplevde delaktighet. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ 

forskningsmetod, där vi genomförde 20 intervjuer med lika många lärare. Analys av data 

gjordes med utgångspunkt i såväl det sociokulturella som det relationella perspektivet, vilka 

vi ansåg var närbesläktade och utgjorde en grundläggande referensram för denna studie. 

Resultatet visade att merparten av respondenterna menade att elevernas möjlighet att påverka 

det som skedde i skolvardagen till stor del kunde definiera begreppet delaktighet. De framhöll 

även vikten av att förutsättningarna inom undervisningen och i skolmiljön anpassades efter 

elevernas individuella förutsättningar. Lärarna fann tre områden som kunde innebära hinder 

för delaktighet varav det första var strukturella/organisatoriska hinder, det andra området var 

lärarna själva, deras roll, ansvar och förhållningssätt och det tredje hindret var elevernas 

funktionsnedsättning i sig som medförde hinder som lärarna hade i uppgift att överbrygga. 

Respondenterna angav lyhördhet som en central egenskap som lärare bör ha för att kunna 

uppfatta och tolka elevernas kommunikativa uttryck och för att kunna reagera, agera och ge 

adekvat respons utifrån dessa. Samtliga faktorer var tätt förbundna med tidsaspekten då både 

tillgång på tid och brist på tid hade stor betydelse för resultatet av lärarnas möjligheter att göra 

sina elever delaktiga i sin skolvardag.  

Studien bidrar till forskningsfältet genom att belysa undervisande lärares perspektiv på elevers 

delaktighet i sin skolvardag och arbetet för att främja densamma. 

 

Nyckelord: utvecklingsstörning, grundsärskola, funktionsnedsättning, delaktighet, 

inkludering, intervjustudie, påverka, individualisera.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Ur ett internationellt perspektiv är delaktighet högaktuellt. För att göra personer med 

utvecklingsstörning delaktiga i sin skolvardag har man sett inkludering som en metod för att 

uppnå detta mål. Mitchell (2008) nämner i en historisk tillbakablick tre uppsättningar av 

händelser som har utgjort grunden för inkluderingsfilosofin. Han inleder med det man i 

Skandinavien i början på 1970-talet hänvisade till som normaliseringsprincipen, d.v.s. strävan 

efter att vardagliga levnadsförhållanden och livsvillkor för personer med funktionsnedsättning 

i så hög utsträckning som möjligt skulle likna de gällande villkoren för övriga samhället 

(Mitchell, 2008). Vidare nämner Mitchell (2008) den amerikanska deklarationen för 

utbildning för alla barn med handikapp från 1975 samt upprättandet och antagandet av 

Salamancadeklarationen från 1994, där 92 regeringar och 25 internationella organisationers 

möte resulterade i en internationell överenskommelse om en målsättning att erbjuda personer 

med särskilda behov tillgång till undervisning inom det ordinarie skol- och 

undervisningsväsendet med en undervisning som tillgodoser individens behov och sätter 

barnet i centrum (Mitchell, 2008 och Salamancadeklarationen, 1994).  Deklarationen syftade 

till att motverka diskriminerande attityder och att främja ett inkluderande samhälle, en 

effektiv undervisning för merparten av eleverna, (undantaget om det finns tvingande skäl att 

göra på annat sätt) och dessutom skulle den i förlängningen kunna medföra att resurserna för 

hela utbildningsystemet skulle tas tillvara på ett bättre sätt. För att inkludering ska fungera på 

ett sätt som verkligen gynnar akademisk och social utveckling samt delaktighet för alla 

berörda parter (såväl de inkluderade eleverna, som övriga i klassrummet) menar Mitchell 

(2008) att det krävs att inkludering ses som del av ett större sammanhang och handlar om det 

som sker under hela skoldagen. Dessutom måste undervisningen, läroplanen och 

bedömningen anpassas till de individer det handlar om och man behöver också se till att ha ett 

positivt och accepterande förhållningssätt, säkerställa att miljö och läromedel är tillgängliga 

och erbjuda det stöd som behövs med hjälp av tillsatta resurser och från skolledningen på 

respektive skola (Mitchell, 2008).  

Molin och Gustavsson (2011) belyser hur begreppet delaktighet har vuxit fram i Sverige. År 

1989 gjordes en handikapputredning där man för första gången använde begreppet delaktighet 

som ett ”handikappolitiskt ledord” (sid 272). Utredningen som gjordes hade flera syften, den 

skulle bland annat se på vad socialtjänsten, habiliteringen och rehabiliteringen gjorde för 

personer med funktionsnedsättningar samtidigt som den även skulle komma med förslag på 
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hur dessa personers liv skulle bli mer välfungerande (Molin & Gustavsson, 2011). Författarna 

nämner även att man i en nationell handlingsplan från 1997, betitlad Från patient till 

medborgare (Prop. 1999/2000:79), lyfter jämlikhets- och delaktighetsaspekten som säger att 

personer med funktionsnedsättning ska ha lika stora möjligheter, rättigheter och skyldigheter 

som andra och alltså kunna styra och bestämma över sina egna liv, vilket innebär att hinder i 

samhällets samtliga områden ska elimineras för att möjliggöra detta (Molin & Gustavsson, 

2011). Från det handikappolitiska området har delaktighetsaspekten förts in i skolvärlden och 

de styrdokument som utgör regelverket för dem som är verksamma i skolan. I skollagen SFS 

2010:800 (2011) står det formulerat på vilket sätt elever ska vara delaktiga i sin utbildning, 

vilket överensstämmer med Barnkonventionens tolfte artikel.  

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i 

arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och 

mognad. (Skollagen 2010:800, 9§, sid. 32). 

Dessutom åligger det lärarna att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättningar (Förenta nationerna [FN], 2006). I artikel 24, stycke 1, fastställs rätten 

till utbildning, vilken ska förverkligas bland annat genom “full utveckling av den mänskliga 

potentialen och känslan för värdighet och egenvärde…” vilket vi anser är väl förenligt och 

starkt förbundet med begreppet delaktighet (FN, 2006, s. 206). 

Även i läroplanen för grundsärskolan, (Lpo 2011) skriver författarna om vikten av elevers 

delaktighet. “Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och 

få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva 

inflytande och ta ansvar.” (s. 8). Ett annat exempel från läroplanen, som tydligt visar att 

verksamheten i skolan lägger grunden för delaktighet i ett större perspektiv är att läraren 

ska… “ förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.” (Lpo 2011, s. 16). 

I stora delar av den forskning vi har funnit och tagit del av saknas rösterna tillhörande de 

lärare som arbetar med elever mottagna i grundsärskolan, hur de gör för att få sina elever 

delaktiga i sin skolvardag. Mycket forskning behandlar inkludering, och enligt vår tolkning 

förutsätter man ofta att inkludering innebär delaktighet, vilket vår erfarenhet säger oss inte 

alltid stämmer överens med verkligheten. Elever med utvecklingsstörning blir, menar vi, inte 

automatiskt delaktiga i det som sker i grundskolan för att de fysiskt befinner sig i en 
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grundskoleklass. Här skiljer man i svenska sammanhang på begreppen inkludering och 

integrering där det senare beskriver just fysisk placering. För att få inkludering till stånd krävs 

menar vi bland annat att man har sett till att en rad individanpassade åtgärder och insatser har 

införts gällande såväl undervisning (t.ex. stoffet, dess utformning och språk), miljö 

(konkretiserande material, hjälpmedel), förhållningssätt, samt inte minst kompetent personal. 

Då lärarkåren via internationella deklarationer, nationell lag och styrdokument alltså är ålagd 

att säkerställa elevers delaktighet i sin skolvardag anser vi att det behövs forskning som 

behandlar lärarnas syn på delaktighet och hur de gör för att delaktighet ska komma till stånd. 

Med denna studie avser vi öka förståelsen inom detta område. 

1.2 Vår förförståelse 

Vi som har genomfört denna studie arbetar båda i skolor där merparten av eleverna är 

mottagna i grundsärskolan. Eleverna bedöms alltså ha en utvecklingsstörning och har 

dessutom ett antal ytterligare funktionsnedsättningar. Vår bakgrund är delvis gemensam - 

båda har grundskollärarutbildning för årskurserna 4-9 och har arbetat flera år i grundskolan 

innan nuvarande anställningar i special- respektive särskolan påbörjades, varifrån vi nu har 

många års erfarenhet. Under vår utbildning till speciallärare, inriktning utvecklingsstörning 

har det via litteraturläsning och diskussioner blivit tydligt för oss att vår grundsyn på 

(special)pedagogik har sin utgångspunkt i en kombination av den sociokulturella och 

relationella referensramen, då vi menar att lärande och utveckling uppstår i mellanmänskliga 

möten och relationer.  Det är för oss en självklarhet att vara medskapare till en skola och en 

undervisning där eleverna är delaktiga. Enligt det vi upplevt som lärare i grundsärskolan - och 

grundskolan - är det inte alltid tydligt för eleverna att de har både möjligheter och rättigheter 

när det gäller att påverka sin undervisning och sin skoldag. Som lärare har man ett stort ansvar 

att göra sina elever delaktiga och det finns, enligt vår erfarenhet, en mängd olika sätt att arbeta 

för att öka elevernas inflytande. Många av våra elevers kommunikation kretsar i första hand 

kring det som sker i den aktuella miljön och situationen (“här och nu”). Det är vanligt att 

eleverna har begränsade förutsättningar och möjligheter att definiera och uttrycka sina åsikter, 

att reflektera och att dra slutsatser. Då det finns olika typer av hinder och begränsningar kring 

elevernas förmåga att uttrycka sig och att kommunicera sin önskan och vilja krävs ofta att vi 

som samtalspartners erbjuder olika valmöjligheter och/eller olika svarsalternativ. På detta sätt 

möjliggör vi en kommunikation samtidigt som vi också ofrånkomligen styr och begränsar det 

eleverna uttrycker.  



4 

 

I våra styrdokument finns, vilket vi ovan exemplifierat, direktiv om att eleverna ska göras 

delaktiga såväl i undervisningen som i hela sin skolvardag, vilket vi ser innebär utmaningar av 

olika slag. Internationell forskning som beskriver lärares perspektiv, hur lärare arbetar i 

praktiken för att möjliggöra elevers delaktighet är mycket svåra att finna. Många exempel 

finns på hur elever ska inkluderas, dock är det inte detta som intresserar oss här, utan just hur 

lärare arbetar för att göra eleverna delaktiga i sin undervisning, i det som sker i klassrummet 

samt hur lärare (och annan skolpersonal) arbetar för att göra eleverna delaktiga i det som sker 

på andra platser i skolan och dess närhet under skoldagen. Enligt vår mening kan man alltså 

inte förutsätta att en elev med utvecklingsstörning som är inkluderad i en grundskoleklass 

också per automatik är delaktig och kan påverka det som sker under skoldagen. De båda 

begreppen inkludering och delaktighet är alltså närbesläktade, men varken identiska eller 

oskiljaktiga. En elev kan, menar vi, vara delaktig utan att vara inkluderad, likväl som 

inkluderad utan att vara delaktig. 

Vi är alltså nyfikna på hur lärare i grundsärskolan arbetar för att göra sina elever delaktiga och 

vill i intervjuer ta del av deras kunskaper och erfarenheter.  

1.3  Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur 20 lärare till elever som är mottagna 

i grundsärskolan årskurs 7-9 (och som läser ämnen eller ämnesområden) förstår och förhåller 

sig till begreppet delaktighet.  

 

1.4 Frågeställningar   

Vad innebär begreppet delaktighet för läraren och vilka metoder använder hen för att göra 

eleverna delaktiga i sin skolvardag? 

Vad anser läraren kan utgöra hinder för elevernas delaktighet i sin skolvardag? 

Hur beskriver och exemplifierar läraren att hen försöker avgöra om eleven upplever sig 

delaktig? 

 

1.5 Centrala begrepp 

De begrepp vi har valt att förklara närmare i det här stycket är 

utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning och grundsärskola. Begreppen 

inkludering och delaktighet har vi tagit upp och problematiserat i bakgrunden och kommer 

även att göra längre fram i denna uppsats.  
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1.5.1 Utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning 

Begreppet utvecklingsstörning kan definieras på olika sätt beroende på vilket perspektiv man 

har som utgångspunkt. Ineland (2004) anser att begreppets betydelse, oavsett om man utgår 

från individen eller om man ser det i ett samhällsperspektiv, handlar om att en person har 

svårt att klara av det dagliga livet och att personen även har en nedsättning i sin intelligens, 

vilket författaren menar överensstämmer med de flesta andras tolkning av begreppet 

utvecklingsstörning (Ineland, 2004). Definitionen av kriterierna varierar beroende på vilket av 

följande tre syften den har, nämligen 1) att ställa diagnos, vilket ger personen rätt till t ex 

särskola, 2) att klassificera och då exempelvis att skilja ut undergrupper som t.ex. grad av 

utvecklingsstörning eller 3) att planera stödåtgärder (Granlund & Göransson, 2011).  

För att en person ska få diagnosen utvecklingsstörning ska hen uppfylla tre kriterier, där det 

första är nedsättning av intelligens, IQ 70 eller under, det andra kriteriet är svårigheter i 

adaptiv förmåga inom två av tre områden, praktiska färdigheter, sociala färdigheter och 

akademiska färdigheter och det tredje kriteriet är att svårigheterna ska ha inträffat före 18 års 

ålder (AAIDD och FUB, 160403). I Sverige finns det tre undergrupper till diagnosen 

utvecklingsstörning, grav-, måttlig- och lindrig utvecklingsstörning, vilka har sin grund i två 

internationella klassifikationssystem, ICD10, som har utvecklats av 

Världshälsoorganisationen (WHO) och DSM-V som har utvecklats av American Psychiatric 

Association (APA) (Granlund & Göransson, 2011). På 1970 och 1980 talet utvecklade 

Gunnar Kylén en modell som han grundade på Piagets beskrivning av den kognitiva 

utvecklingen (Granlund & Göransson, 2011). Kylén delade in utvecklingsstörning i tre 

stadier, A-, B- och C-stadiet. A-stadiet, (grav utvecklingsstörning) innebär att personen är i 

den aktuella situationen ”här och nu”, saknar talat språk och saknar bildtolkningsförmåga. B-

stadiet, (måttlig utvecklingsstörning) innebär att personen kan lära sig att tala och tolka bilder 

samt förstår sin omgivning. C-stadiet, (lindrig utvecklingsstörning) innebär att personen kan 

läsa, skriva och räkna enklare uppgifter men har svårigheter när det gäller att lösa problem där 

många faktorer samverkar (Grunewald, 1996). I denna uppsats använder vi vid upprepade 

tillfällen begreppet funktionsnedsättning, vilket också utgör ett av våra teman. Vid samtliga 

tillfällen syftar vi på intellektuell funktionsnedsättning, det vill säga utvecklingsstörning.  

1.5.2 Grundsärskola 

I en historisk tillbakablick i Sverige visar Szönyi och Tideman (2011) bland annat att barn på 

1940-talet delades in i bildbara och obildbara och att det endast var de som var bildbara som 
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hade rätt att gå i skolan, eftersom man ansåg att de obildbara (utvecklingsstörda) inte kunde 

tillgodogöra sig den undervisning som bedrevs. I slutet av 1960 talet infördes rätten för alla 

barn att gå i skolan, oavsett om barnen hade en utvecklingsstörning eller ej. Skolan där barn 

med utvecklingsstörning skulle gå hette särskolan och där skulle varje individ få den 

undervisning som passade deras behov och förmågor (Szönyi & Tideman, 2011). Från början 

drevs särskolan av landstinget, som ansvarade för personer med utvecklingsstörning och som 

hade behov av omsorg. Från början låg särskolorna avskilt från grundskolan men på 1970- 

och 1980 talet flyttade den in i samma lokaler som den vanliga skolan (Szönyi & Tideman, 

2011). 

Idag har skolformen namnet grundsärskola och vänder sig till elever som har en 

utvecklingsstörning (se kapitlet om utvecklingsstörning) och/eller till personer som har fått en 

hjärnskada som medfört betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. 

Grundsärskolan är en av de fyra skolformer, (grundskola, grundsärskola, specialskola och 

sameskola) som omfattas av skollagen och är anpassad till elever som inte klarar av 

grundskolans kunskapskrav. Grundsärskolan är indelad i två inriktningar, grundsärskolan där 

man läser ämnen som liknar grundskolans ämnen och grundsärskola med inriktning 

träningsskola, där man läser ämnesområden.  Elevers undervisning i grundsärskolan ska 

anpassas utifrån individens behov och förutsättningar (Skolverket, 2013). 

2. Tidigare forskning 
I detta kapitel avser vi redovisa forskning som behandlar olika aspekter av delaktighet, 

aspekter som förklarar och breddar begreppet. Vi menar att kommunikation är en 

grundläggande förutsättning för delaktighet och ser därför stor relevans i forskning kring 

delaktighet för elever som har en eller flera funktionsnedsättningar (oavsett typ) som försvårar 

just kommunikationen och därmed förmågan att förmedla en intention/åsikt. Då vi sökt 

tidigare forskning som behandlar lärares åsikter och uppfattning kring begreppet delaktighet 

har vi framför allt funnit att mycket är skrivet om delaktighet inom ramen för inkludering, ett 

begrepp vars innebörd och syfte är att individer med särskilda behov ska kunna undervisas 

tillsammans med jämnåriga i den konventionella skolan (mainstream education). Dessutom 

har de studier som specifikt tagit upp lärares erfarenheter av elevers delaktighet framförallt 

handlat om delaktighet i idrottsämnet. Vi redogör nedan inledningsvis för de artiklar vi funnit, 

som angränsar till och/eller kompletterar och ger ytterligare perspektiv på delaktighet, varefter 

vi behandlar studier vars fokus mestadels omfattar inkludering.  
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2.1 Delaktighet 

Begreppet delaktighet kan generellt åsyfta deltagandet i en aktivitet eller mer specifikt 

innebära att ta del av beslutsfattande och kan också handla om antingen en process eller ett 

resultat (Thomas, 2007). Det finns en rad angelägna motiv till varför delaktighet är centralt. 

Thomas (2007) refererar till Sinclair och Franklin, vilka hänvisar till olika syften, nämligen att 

värna om och upprätthålla barns rättigheter, att fullfölja lagstadgade skyldigheter, att förbättra 

hjälp och stöd, att utveckla och förbättra förmågan att fatta beslut, att stödja demokrati, att 

verka för beskyddande av barn, att öka barns förmågor samt att förstärka och lyfta 

självkänsla. Thomas (2007) redogör för en rad områden där barn kan vara (eller inte vara) 

delaktiga och bland dessa nämner han skolan som ett område där det är vanligt med 

hierarkiska, auktoritära strukturer och där barn ofta upplever att de har en låg grad av kontroll 

och påverkan, även om eleverna i viss mån kan medverka i beslutsfattande genom elevråd 

(Thomas, 2007).  

I syfte att undersöka frågan kring hur skolor skulle kunna utveckla relationerna mellan hem 

och skola för att öka delaktigheten i beslutsfattandet för elever (med, såväl som utan särskilda 

behov) fann Beveridge (2004) det nödvändigt att dels utveckla en gemensam syn på vad aktiv 

delaktighet innebär för barn och ungdomar, dels saknades enligt författaren en funktionell 

vokabulär för att kommunicera kring detta med både elever, personal och föräldrar. Grad och 

omfattning av delaktighet var, menar Beveridge (2004), inte bara kopplad till ålder och 

förmåga hos barn och föräldrar/vårdnadshavare, utan var även förknippade med skolans 

policy – det var tydligt att skolorna skiljde sig åt gällande i vilken utsträckning de arbetade för 

elevernas delaktighet inom kommunikationen mellan hem och skola. Exempelvis fanns 

utrymme för trevägskommunikation genom kontaktböcker, mer formell skriftlig 

kommunikation samt ett behov av ökad uppmärksamhet gentemot barnens perspektiv i 

samband med möten mellan hem och skola såväl som ett behov av flexibla sätt att bemöta det 

barnen uttrycker (Beveridge, 2004). 

Molin (2004) nämner olika slag av delaktighet, nämligen typ och grad av aktivitet, som 

indelas i intrapersonell och interpersonell delaktighet (personen genomför en aktivitet på egen 

hand respektive i samspel med andra), formell tillhörighet (att tillhöra en viss grupp), 

engagemang (intellektuellt och/eller känslomässigt) och makt/autonomi (självbestämmande, 

möjlighet att påverka). Molins beskrivningar är till stor del samstämmiga med det Östlund 

(2012) och Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) skriver med utgångspunkt från Janson 

(2005), nämligen att aspekterna på delaktighet är följande: Tillhörighet, tillgänglighet (fysisk, 



8 

 

socio-kommunikativ och symbolisk), samhandling, engagemang, acceptans (erkännande) och 

autonomi. Tillhörighet innebär att personen har en (formell, men samtidigt perifer) tillhörighet 

i en miljö, där andra personer finns och där aktiviteter utförs, men att tillhörigheten också 

behöver tas i anspråk genom att personen samspelar med övriga människorna i omgivningen. 

Då Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) har använt sig av begreppet delaktighet, har de haft 

själva upplevelsen av tillhörighet, exempelvis i en grupp, i åtanke. 

 

Östlund (2012) skriver att tillgänglighet handlar om att på alla plan kunna tillägna sig miljön 

såväl kognitivt/erfarenhetsmässigt som kroppsligen, språkligt och socialt samt att man kan 

använda de symboler och föremål som finns i den aktuella miljön. Szönyi och Söderqvist 

Dunkers (2012) delar in tillgänglighet i kategorierna fysisk, socio-kommunikativ och 

symbolisk tillgänglighet, där den fysiska beskriver bl.a. läromedel och miljöns utformning, 

den socio-kommunikativa handlar om att alla möter en kommunikation som anpassats till 

individens behov t.ex. konkretiserande tecken och bilder eller ett ”avskalat” och tydligt talat 

språk. Den symboliska tillgängligheten innebär att hänsyn tas till individernas förförståelse 

och referensram. Författarna menar att ju högre grad av tillgänglighet, desto bättre 

förutsättningar får kvarvarande delaktighetsaspekter (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2012). 

Samhandling innebär ett deltagande i en aktivitet och ett sammanhang som kan observeras 

utifrån eller är av mer subjektiv karaktär och utgörs av personens individuella och 

känslomässiga engagemang, (Östlund, 2012). 

Detta överensstämmer med det Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) menar då de lyfter 

vikten av samhandling (t.ex. i grupparbete, lek och samtal) för såväl känslan av delaktighet 

som den faktiska delaktigheten i en grupp och att det påverkar både individ och grupp om 

gruppen hålls samman eller inte.  

 

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) menar att engagemanget beskriver det eleven känner i 

form av motivation, intresse och lust, vilket alltså är subjektivt och kan förmedlas, t.ex. 

genom att personal samtalar med eleven. En annan, också subjektiv aspekt på delaktighet är 

acceptans, vilket beskriver omgivningens syn på, respektive känslor och åsikter inför, en 

persons (fysiska) närvaro vid ett särskilt tillfälle eller sammanhang (Östlund, 2012). Szönyi 

och Söderqvist Dunkers (2012) kallar denna aspekt erkännande och lägger till att 

kamratkulturen speglar den allmänt rådande kultur som finns på den aktuella skolan. Att en 

person har autonomi innebär att den kan bestämma över och påverka sin tillvaro på ett 
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självständigt sätt, vilket enligt Östlund (2012) kan härledas till begreppet empowerment. Detta 

begrepp beskrivs av Tideman: 

 

Empowerment handlar således om makt över personliga val och livschanser, makt att själv avgöra vilka 

behov man har, makt att kunna tänka självständigt, makt att kunna stå fri gentemot åsikter som hävdas 

av familjen, myndigheterna och vårdapparaten, makt att förfoga över de resurser som finns i 

omgivningen, makt över fördelningen av ekonomiska tillgångar samt makt över reproduktion och 

förändring av de förhållanden som råder. (Tideman i Barow & Östlund, 2012, s. 130)    

 

2.2 Inkludering 

I vår studie ville vi undersöka hur lärare i grundsärskolan arbetar för att göra sina elever 

delaktiga i sin skolvardag, vilket handlar om hur eleverna genom att uttrycka sina åsikter kan 

påverka det som sker i deras dagliga liv i skolan – oberoende av skolans organisation och hur 

klasstillhörigheten ser ut, oavsett om eleverna är inkluderade i konventionell undervisning 

eller inte, även om dessa faktorer direkt och/eller indirekt på olika sätt kan påverka elevers 

delaktighet, vilket exempelvis framgår i Newmans (2006) studie, som visar att elever med 

särskilda behov genomgående deltar aktivt i lägre grad än andra elever i de konventionella 

klasserna. Eleverna med särskilda behov är alltså mindre delaktiga i en inkluderande miljö 

(Newman, 2006).  

I Storbritannien och Nordirland har man via implementeringen av särskilda yrkesgrupper gjort 

omfattande och konkreta satsningar för att möjliggöra inkludering. Maher och Macbeth 

(2014) hänvisar till den definition det Brittiska Audit Comission gjort av special educational 

needs (SEN), det vill säga elever som har inlärningssvårigheter som föranleder 

specialpedagogiska åtgärder och kan bero på en mängd skilda svårigheter, bland annat 

fysiska, kognitiva, känslomässiga, kommunikativa och beteendemässiga. I Storbritannien 

infördes special educational needs coordinators (SENCO), för att utgöra ett stöd för bl.a. 

lärare, föräldrar och skolledningar i inkluderingen av elever med särskilda behov i den 

konventionella skolan och undervisningen. Detta stöd kan t.ex. innebära utbildning av 

personal, ledning av assistenterna för inlärningsstöd, så kallade learning support assistants  

(LSA), samt stöd i bedömning och dokumentation gällande elever med särskilda behov 

(Maher & Macbeth, 2014).  I Storbritannien ska assistenterna för inlärningsstöd (LSA) alltså 

ge elever med särskilda behov stöd inom ramen för inkluderande undervisning, något som 

Maher (2016) undersökt med fokus på idrottsämnet, där han funnit att man inte har 

konsulterat någon LSA, och att många elever för närvarande förväntas inkludera sig själva i 
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lektioner som planerats för elever utan särskilda behov. För att komma tillrätta med detta 

föreslår Maher (2016) att personer med makt och inflytande såsom ledningsgrupper och 

koordinatorer inom specialpedagogik (SENCO) utvecklar en skolkultur som gynnar och 

stimulerar tätt samarbete mellan (i detta fall) idrottslärare och assistenterna för inlärningsstöd 

(LSA). 

I ytterligare en brittisk studie har Blatchford, Basset, Brown och Webster (2009) undersökt 

vilken påverkan stöttande personal i klassrummen har på elevers engagemang och 

uppmärksamhet gällande 1) jämförelse mellan resurslärare och lärare, 2) skillnader mellan 

elever med och utan särskilda behov 3) skillnader mellan låg- och mellanstadiet å ena sidan 

och högstadiet å den andra. Metodiska observationer av eleverna i 49 låg-, mellan-, och 

högstadieskolor visade att närvaro av stödpersonal och/eller resurspersonal resulterade i ökad 

individualisering av uppmärksamhet och generell undervisning samt förenklad 

klassrumskontroll och att eleverna visade större engagemang och en mer aktiv roll i 

interaktionen med vuxna (Blatchford et al., 2009). Detta stöder, menar Blatchford et al. 

(2009) lärarnas positiva inställning gentemot stödpersonal men deras närvaro innebär även att 

omfattningen av individuell och aktiv interaktion mellan lärare och elever minskar. 

Vi har nu sett exempel på hur man i Storbritannien arbetar för att stödja inkluderingen i den 

konventionella skolan och frågar oss hur lärarna har förberetts för detta arbete i sin utbildning.  

Moran (2007) utforskar i sin studie omfattningen av det bidrag den grundläggande 

lärarutbildningen gör till inkluderande attityder, värderingar och tillämpningar. 

Studiens data tillhandahölls från forskning utförd av utbildningsdepartementet i Nordirland, 

vilket försökte identifiera befintlig undervisning som ökade motivation, delaktighet och 

prestation hos alla skolelever med särskilda behov genom att fråga huvudlärare och 

koordinatorer för särskilda behov (SENCO) om deras åsikter gällande hur effektivt 

lärarutbildningen kunde förbereda lärarstudenter att arbeta i inkluderande skolmiljöer. 

Författaren definierar inkluderande undervisning som berättigandet av alla barns och unga 

människors utbildning av hög kvalitet oavsett deras olikheter och förutsättningar, en ofta 

förekommande definition i en samhällssyn som omfattar mänskliga rättigheter, social rättvisa 

och som medvetet praktiserar värderingar baserade på respekt för olikheter och som i 

skola/undervisning innebär att man anpassar sig efter individers skilda behov (Moran, 2007). 

Inkludering omfattar mycket mer än att införliva elever med särskilda behov i 

grundskoleklasser, menar Moran (2007), det handlar om att lärare i samarbete med 
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lärarstudenter ska utmana och ifrågasätta fördomar, hylla olikheter och motarbeta hinder och 

exkluderande verksamhet. 

Göransson, Nilholm och Karlsson (2011) har funnit att det tycks vara svårt att uppnå ett 

grundläggande och genomgripande välkomnande av elevers olikheter. Författarna menar att 

den tradition som innebär ett individualiserande av elevers skolsvårigheter fortfarande tycks 

ha företräde, då merparten av kommunerna i deras studie använder en negativ definition av 

elevers behov, när de indikerar att en orsak till elevers behov av särskilt stöd är deras 

individuella svagheter (Göransson et al. 2011). 

2.3 Förutsättningar och främjande metoder för elevers delaktighet i 

skolvardagen 
Skolverket (2009) har gjort en omfattande sammanställning av forskningsresultat gällande 

utfallet i internationella undersökningar som visat att svenska elevers skolprestationer har 

försämrats, vilket man konstaterar beror på ett antal faktorer, bland annat segregering, 

decentralisering, differentiering och individualisering. Sambandet är tydligt mellan elevernas 

resultat och familjens socioekonomiska situation (detta samband ses även i internationell 

forskning), nivån på föräldrarnas egen utbildning samt deras engagemang i och förståelse för 

skolan och dess språk (Skolverket, 2009). I Skolverkets sammanställning (2009) framkommer 

att undervisningen tenderar att bli alltmer individualiserad i den mening att eleven har fått ett 

ökat ansvar för sin egen utbildning och att detta fått som följd att hemmets roll blivit större 

och alltmer avgörande för elevens studieresultat. Denna utveckling, menar vi, riskerar att 

motverka och/eller försvåra delaktighet, i synnerhet då det gäller de elever vi intresserar oss 

för, nämligen elever med utvecklingsstörning, då det i hög utsträckning ankommer på 

individen och dennes familj, att delaktighet kommer till stånd.  

Aspelin och Persson (2011) lyfter vad skolan kan göra för att motverka de negativa följderna 

på elevernas studieresultat som kommer av strukturella förhållanden i samhället och ser att 

läraren och dennes relationella kompetens är den mest centrala enskilda faktorn som kan 

påverka studieresultatet. Författarna betonar vikten av att eleven har mod och förmåga att 

uttrycka sina tankar och åsikter samt att läraren ger eleven respons och bekräftelse, visar 

förståelse och kan föra frågan vidare i ett stimulerande resonemang (Aspelin & Persson, 

2011). Även här visas alltså ett starkt samband mellan samhällsstrukturer och individers 

ansvar, där läraren och dennes kompetens utgör en viktig påverkansfaktor på eleven, som åter 

förväntas ha den styrka och de förutsättningar som krävs för att påverka sin situation, något 

som i många fall och för många elever med utvecklingsstörning först kan bli verklighet efter 
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flera års träning och undervisning under ledning och stöd inte bara av kompetent 

skolpersonal, utan även av aktivt engagerade närstående. 

 

Szönyi (2005) ger i sin avhandling exempel på olika sätt att ge förutsättningar till delaktighet 

genom ett pedagogiskt förhållningssätt. Lärarna på den undersökta skolan var t.ex. 

tillgängliga för de elever som hade behov av att prata och/eller berätta om något innan 

skoldagen startade, vilket bidrog till att eleverna kunde påverka hur deras dag kom att se 

ut.  Eleverna gavs också möjlighet att - med olika mängd/anpassning och utformning av 

pedagogiskt stöd - påverka den situation de befann sig i genom att få utföra uppgifter eller 

delta i sociala sammanhang utifrån dagsform, vilja och förmåga (något författaren kallar 

uppgiftsorienterad respektive social delaktighet). Eleverna hade alltså även möjlighet att säga 

nej (Szönyi, 2005). Genom att inledningsvis samla eleverna vid ett runt bord för informella 

samtal med låg grad av vuxenstyrning och sedan ha gemensam genomgång av dagens 

schema, för såväl aktiviteter i grupp som individuella och/eller speciella aktiviteter, uppfattar 

författaren att eleverna ges förutsättningar till upplevelsen av att tillhöra en grupp. Szönyi 

(2005) menar att även det välkomnande, vänliga och icke ifrågasättande förhållningssätt 

personalen intog då en elev kom sent främjar förutsättningarna till delaktighet. Szönyi (2005) 

beskriver alltså att eleverna görs delaktiga genom såväl personalens bemötande som olika 

metoder vilka medger delaktighet i val av undervisningens utformning. 

Exempel på vad lärare gör för att öka elevernas delaktighet under lektioner är att försöka få 

eleverna aktiva genom att ställa frågor, att be en elev med goda geografikunskaper peka ut en 

plats på kartan, att låta eleverna ta med sin favoritmusik till idrotten, att eleverna kan välja att 

avstå från vissa aktiviteter och att läraren placerar sig på olika platser i rummet och på så sätt 

påverkar samspelet mellan eleverna (Molin, 2004). Här kan nämnas att både Molin (2004) 

och Szönyi (2005) undersöker delaktighet främst utifrån elevernas (upplevda) tillhörighet i 

respektive skolform (grundsärskola och gymnasiesärskola respektive gymnasiesärskola) i sina 

respektive avhandlingar. 

 

Enligt vår tolkning utgör individualisering en central faktor för att göra elever delaktiga i sin 

skolvardag. Taylor (2007) skriver om hur personcentrerad planering blir alltmer vanlig, men 

sällan kommit att specifikt handla om elever med multisensoriska funktionsnedsättningar, ett 

samlingsbegrepp som (på engelska) används för att definiera ett spektrum av tillstånd som 

inkluderar, men inte begränsas till individer som är dövblinda och har auditiva eller visuella 

liksom fysiska funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter. I tre inbördes relaterade 
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fallstudier undersöker Taylor (2007) vilken effekt elevernas funktionsnedsättningar har på de 

vuxnas förmåga att lyfta fram elevernas perspektiv samt även erfarenheter från 

klassrumssituationen/skoldagen och gör i artikeln även en analys av vilka faktorer som ger 

eleverna en så hög grad av delaktighet som möjligt.   

Personcentrerad planering är en process, där man med hjälp av ett antal varierande metoder 

arbetar för att tillsammans med och utifrån perspektivet hos personer med omfattande 

funktionsnedsättningar planerar i enlighet med hur dessa individer önskar att leva och få stöd 

nu och i framtiden (Taylor, 2007). Författaren nämner ett antal hjälpmedel/metoder, som kan 

användas i syfte att få en kommunikation till stånd, då eleverna har olika typer av 

funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter, t.ex. olika typer av grafiska/visuella 

hjälpmedel och samtalsmattor (bilder och symboler läggs fram/flyttas för att formulera ett 

budskap), vilket förutsätter att eleven kan tolka och finna mening i bilder och symboler - och 

betonar också vikten av att de personer som är närstående och/eller arbetar med eleven kan 

göra rättvisande tolkningar av det som kommuniceras (Taylor, 2007). 

 

Ett annat exempel på delaktighetsfrämjande metoder ges av Rose, Fletcher och Goodwin 

(1999) som skriver om ett ettårigt projekt, som utförts på en skola för elever med betydande 

inlärningssvårigheter. Det ursprungliga målet med det småskaliga projektet var att undersöka 

möjligheterna för dessa elever att på ett mer självständigt sätt kunna utforma sina individuella 

(akademiska och/eller sociala) mål och att finna en passande och ändamålsenlig arbetsmodell 

för skolan (Rose et al. 1999). Till varje mål som skulle upprättas producerades en mall 

bestående av fem nyckelfrågor, nämligen; 1) Går målet att uppnå? 2) Är det motiverande och 

riktigt värdefullt för eleven? 3) Gör målet att man kommer ett steg närmare högre mål? 4) Är 

det lagom utmanande? 5) Är det mätbart utifrån ett tydligt utgångsläge? (Rose et al. 1999). 

Var och en av dessa frågor skulle ställas, som en kvalitetssäkring, inför en diskussion med 

eleven. Man fann att frågan gällande om huruvida uppgiften var på en lagom hög nivå eller ej, 

var den som gav den största utmaningen (Rose et al. 1999). Här är vår tolkning att det för 

elever med (och, tror vi, även för många elever utan utvecklingsstörning) är krävande att 

uppnå en adekvat medvetenhet om sin egen inlärning och vi menar att det därför är svårt för 

eleverna att utforma egna mål som påverkar undervisningen så att den främjar inlärning. 

 

Ytterligare exempel på arbete för att främja elevers delaktighet i sin skolvardag finner vi i 

Porters (2009) studie inom Departementet för Barn Skolor och Familjer (DSCF) där syftet 
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varit att utveckla tre olika metoder – samtalsmattor, strukturerade intervjuer och att 

positionera en upplevelse på en slags skala - genom vilka skolor kan ges möjlighet att 

uppfylla sina förpliktelser under ”Disability Equality Duty” och inkludera åsikter från alla 

barn med behov av stöd för inlärning. Porter (2009) beskriver den utmaning det innebär att ta 

reda på barns åsikter gällande hur skolan stöttar deras undervisning och vilka hinder de möter, 

eftersom det inte räcker med att enbart fråga vad barnen tycker är svårt, utan kräver en 

djupare nivå på reflektion. Dessutom utgör det en utmaning att säkerställa att alla barns 

åsikter blir hörda, inklusive de barn som har kommunikativa svårigheter och/eller hinder.  

Porter (2009) redogör för studier som baseras på intervjuer av barn i rättsliga sammanhang, 

vilka har lämnat betydande bidrag till riktlinjer med fokus på reliabilitet och validitet gällande 

barns svar. Ett resultat av betydelse för vår studie är det som Porter (2009) funnit stöd för i 

tidigare forskning av Krahenbuhl och Blades – nämligen att upprepandet av frågor leder till 

lägre grad av tillförlitlighet i svaret. Forskning visar även olika sätt på vilka barn och unga 

med inlärningssvårigheter i högre grad än andra är benägna att uttrycka en positiv åsikt, att de 

tycker om någonting, snarare än att de inte gör det, vilket ibland kan motsäga det människor i 

barnets omgivning har uppfattat och observerat (Germain och Wright i Porter, 2009). Man 

lägger ofta fokus på den språkliga aspekten kring tydliggörandet och stödet för barn som 

förväntas svara på frågor, men kognitiva förmågor spelar ofta en betydande roll, i synnerhet 

minnesfunktioner, då barn i lägre utsträckning blir tillfrågade om händelser medan dessa 

försiggår, varför det är viktigt att ha i åtanke tidsrymden mellan händelser/aktiviteter och 

frågor om dessa och att vara medveten om att svårighetsgraden i de kognitiva utmaningarna 

varierar mellan att exempelvis ombes att beskriva något som just har hänt och att förutse 

något som förväntas hända snart, alternativt i ett längre tidsperspektiv (Dockrell i Porter, 

2009) 

2.4 Sammanfattning av forskning 
I detta kapitel har vi redogjort för forskning som tar upp delaktighet, hur vi menar att 

delaktighet på olika sätt har anknytning till inkludering och en rad metoder som används för 

att öka förutsättningarna för delaktighet och/eller inkludering. Vår uppfattning är att 

begreppen delaktighet respektive inkludering kan vara gällande samtidigt, men också var och 

ett för sig, eftersom det ena inte nödvändigtvis medför det andra. Vi har valt att fokusera på 

begreppet delaktighet i denna studie eftersom såväl internationella som nationella 

deklarationer och styrdokument innehåller direktiv om vikten av elevers delaktighet i sin 

skolvardag.   
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3. Teoretisk referensram  
Vår studie har ett sociokulturellt perspektiv och en relationell referensram, vilka gör gällande 

att vi lär i ett socialt sammanhang - att mellanmänskliga relationer i kombination med 

omgivande miljö och kultur är avgörande för människans lärande (Håkansson & Sundberg, 

2012). Dessa teorier är förenliga med vår erfarenhet av pedagogiskt arbete i grundsärskolan 

(såväl som i grundskolan), då en central byggsten i vårt arbete är kommunikation, vilken vi 

tolkar utgör kärnan i samspel och social interaktion, vars betydelse betonas i det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). Att kunna spegla sig i och bli sedd av en annan 

människa är ett grundläggande behov hos individen, vilket vi menar gör det relationella 

perspektivet väl förenligt med det sociokulturella och att de båda perspektiven kompletterar 

varandra (Aspelin & Persson, 2011). Det sociokulturella och relationella perspektivet är väl 

förenligt med vår studie och dess syfte, vilket har medfört att den kvalitativa 

innehållsanalysen (se 4.6) har genomförts inom en sociokulturell och relationell referensram.  

 

Vygotskijs utvecklingsteori ligger till grund för det sociokulturella perspektivet och har sin 

utgångspunkt i uppfattningen att ett barns lärande grundläggs och startar långt innan 

skolgången inleds och att all inlärning i skolan har en historik från barnets uppväxt (Cole, 

John-Steiner, Scribner & Souberman, 1978). Vygotskij menar att lärandet sätter igång en rad 

utvecklingsprocesser, vilka endast kan aktiveras inom den proximala utvecklingszonen, det 

utrymme som utgörs mellan det barnet kan förstå och åstadkomma på egen hand och det som 

barnet kan utföra med hjälp och stöd av en mer kunnig vuxen eller i interaktionen med sina 

klasskamrater. När utvecklingsprocesserna är internaliserade och befästa kommer de att ingå i 

det som individen har uppnått och processerna har därmed resulterat i kunskap (Cole et al., 

1978). 

Aspelin och Persson (2011) lyfter i sin bok om relationell pedagogik vikten av 

kommunikation och relationer i möten mellan människor och belyser det mellanrum som 

finns mellan enskilda individer och olika typer av grupper, ett mellanrum som de anser vara 

kärnan, att det är ”verkliga händelser som i egentlig mening är relationell pedagogik” (sid. 9). 

Författarna identifierar relationell pedagogik i fyra nivåer, där den första handlar om 

pedagogiska möten mellan två parter, exempelvis mellan elev och lärare. På den andra nivån 

beskrivs det som läraren gör för att främja ett gott och stimulerande sammanhang för lärande. 

Den tredje nivån innebär en organiserad verksamhet där olika former av samverkan äger rum 

med relationell pedagogik som utgångspunkt samt som arbets- och utvecklingsområde. Den 

fjärde nivån kan identifieras som ett sätt att uppfatta, resonera kring och teoretisera utbildning 
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med utgångspunkt i relationell pedagogik. Nivåerna är sinsemellan till viss del överlappande 

och är även avhängiga varandra (Aspelin & Persson, 2011). Aspelin och Persson (2011) 

använder sig av och vill särskilja begreppen sam-varo och sam-verkan, där det första handlar 

om ett personligt, oförutsägbart och oplanerat möte, medan det andra beskriver hur två eller 

flera individer agerar målmedvetet och planerat. 

4. Metod 

4.1 Metodval – kvalitativ studie  

Då vårt syfte var att söka efter ny kunskap om hur lärare arbetar för delaktighet i 

skolvardagen för elever mottagna i grundsärskolan kom vår studie att bli kvalitativ och 

induktiv - vi sökte information via en grupp enskilda personer och var intresserade av vad de 

kunde berätta om vårt fokusområde (Fejes & Thornberg, 2012). I vår kvalitativa och induktiva 

analys är utgångspunkten verkligheten såsom den uppfattas av våra respondenter.  Utifrån 

våra frågeställningar och i respondenternas svar har vi systematiskt sökt likheter för att kunna 

säga något generellt om hur något förhåller sig. (Larsson, 2005, Kvale & Brinkman, 2014). 

Syftet med studien var alltså att förstå vardagliga företeelser ur de intervjuades perspektiv, 

med målet att låta respondenterna beskriva fritt, trots att vi som intervjuare hade ett 

grundantagande i att det innebär en utmaning att göra den aktuella elevgruppen delaktig i sin 

skolvardag (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

4.2 Datainsamling och urval 

Den datainsamlingsteknik vi valde för att få ny kunskap inom detta område var 

halvstrukturerade intervjuer, innebärande användande av intervjuguider med endast ett mindre 

antal frågor, d.v.s. ett mellanting mellan ett förutsättningslöst samtal och utgångspunkt i ett 

förutbestämt formulär, med tjugo lärare till elever mottagna i grundsärskolan årskurs 7-9 

(Fejes & Thornberg, 2012, Kvale & Brinkman, 2014). Vi gjorde ett strategiskt urval och 

kontaktade skolor, vars hemsidor beskrev verksamheter där vi förväntade oss kunna komma i 

kontakt med lärare som kunde ge oss information om sitt sätt att arbeta med delaktighet kring 

aktuell elevgrupp. Intervju som metod gav oss en direktkontakt med våra respondenter och 

beredde utrymme för dem att utveckla intressanta aspekter på det vi hade för avsikt att 

undersöka. Inför intervjuerna förberedde vi ett antal kärnfrågor samt uppföljningsfrågor, för 

att öka förutsättningarna för att vi, som (oerfarna) intervjuare skulle kunna få ett så kvalitativt 

underlag som möjligt för vår analys. Då vi förberedde våra intervjufrågor tog vi hjälp av det 

Kvale och Brinkman (2014) skriver om tematiska respektive dynamiska intervjufrågor. Vi 

utgick alltså från våra forskningsfrågor och omformulerade dessa till mer talspråkliga frågor, 



17 

 

som i högre utsträckning kunde inbjuda lärarna till spontana och utförliga svar och 

beskrivningar (Kvale & Brinkman, 2014). 

Efter kontakt med och godkännande av vår handledare började vi arbetet med att kontakta 

rektorer på olika skolor. Till rektorerna skickade vi vårt missivbrev tillsammans med våra 

forskningsfrågor och intervjufrågor. Genom rektorerna ville vi få kontakt med lärare som 

undervisar elever mottagna i grundsärskolan, skolår 7-9 och som läser såväl ämnen 

(grundsärskolan) som ämnesområden (grundsärskolan, inriktning träningsskola). 

 

4.3 Genomförande av intervjuer 
Vi har intervjuat 10 personer var på ett (mindre) antal skolor. Intervjuernas längd var 30 min – 

80 min beroende på när respondenterna valde, alternativt var tvungna att avsluta samtalen. 

Intervjupersonerna hade olika akademisk bakgrund som ämneslärare, grundskollärare, 

förskollärare, specialpedagog, speciallärare. Respondenterna hade arbetat olika lång tid med 

elever i grundsärskolan. Lärarna intervjuades på de platser, i de miljöer som stod till 

förfogande på respektive skola, exempelvis i samtalsrum, arbetsrum, lärarrum, klassrum, och 

på skolgården - vissa av dessa miljöer innehöll störande inslag i direkt eller indirekt 

anslutning till intervjuerna. Under en del av intervjuerna var lärarna under tidspress och var 

inte så förberedda som de uttryckte att de önskat vara. Samtliga respondenter förhöll sig 

mycket positivt till ämnet delaktighet och vad det innebär - eller skulle kunna innebära - för 

dem och deras elever. Metoden gav oss möjlighet att vid intervjutillfället följa upp och 

klarlägga sådant som vi önskade att personerna förklarade och exemplifierade. Under 

intervjuerna förde vi fortlöpande inre resonemang, och gjorde ett stort antal 

ställningstaganden om huruvida vi skulle ställa följdfrågor, hur dessa i så fall borde utformas, 

om vi skulle be respondenterna att utveckla sina svar eller inte. Samtliga ställningstaganden, 

vägval och beslut påverkar utfallet i studien och dess resultat, vilket vi vill förhålla oss 

ödmjukt inför. Det var väsentligt för oss att ha i åtanke att i minsta möjliga mån påverka våra 

respondenter, att förhålla oss så neutralt som möjligt, för att validiteten och reliabiliteten i 

studien ska bli så hög som möjligt. Samtliga intervjuer spelades in.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet  
Då vi vänt oss till skolor för att få kontakt med respondenter har vi beskrivit vårt syfte och 

fokus för att få möta lärare som arbetar med och har erfarenhet från arbete med de elever och 

inom det specifika område vi har ämnat att beskriva. De frågor vi använde i intervjuguiden 
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var noga genomtänkta och formulerade av oss tillsammans, de var också begränsade till sitt 

antal för att låta lärarnas svar och varje enskild intervju vara så öppen och förutsättningslös 

som möjligt, inom ramen för ämnet. På samma sätt såg vår ambition ut inför vårt eget 

förhållningssätt under intervjuerna, då vi eftersträvade lyhördhet med bibehållet fokus på våra 

frågeställningar. Analysen av intervjuerna skedde, efter att ha transkriberats av den av oss 

som genomfört respektive intervju, först enskilt, varpå vi genomförde de återstående stegen i 

analysen tillsammans, vilket vi menar har förhöjt validiteten och reliabiliteten i studien. 

 

4.5 Etiska aspekter  
Vi har varit noggranna med att följa Vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 

2011). De lärare som har varit villiga att delta har informerats både muntligen och skriftligen 

om studiens syfte och om att deras deltagande har varit helt frivilligt samt att det när som helst 

(inför, under och efter intervjun) kunnat avbrytas utan särskilda skäl. Vi har försäkrat oss om 

att lärarna har fått ta del av missivbrev innan vi har inlett våra respektive intervjuer. Dock har 

flera av lärarna av olika anledningar – ofta tidsbrist – varit relativt oförberedda vid 

intervjutillfället, varför de i några fall först då har läst igenom hela missivbrevet. Vi har 

utlovat konfidentialitet - namn, platser och annat som eventuellt skulle kunna indikera 

deltagarnas identiteter har ersatts med andra namn. Dessutom har vi informerat om att allt 

material – såväl det skriftliga som våra ljudupptagningar – nu och för all framtid kommer att 

behandlas och förvaras på ett sätt som gör det tillgängligt endast för oss som författat denna 

uppsats och att materialet endast kommer att användas till just denna studie, vilket även 

stämmer väl överens med Kvale och Brinkmans (2014) tankar och riktlinjer. (Tilläggas kan 

att merparten av de lärare som intervjuats gjort liknande arbeten/undersökningar i sina 

respektive utbildningar och att de därför redan sedan tidigare har god kännedom om 

förutsättningar kring deltagande i intervjuer.) De som så har önskat kommer att delges 

studiens resultat, vilket kommer att redovisas för lärare och studiekamrater på vår utbildning 

på Mälardalens högskola samt publiceras i databasen DIVA på internet. Risken för att 

intervjupersoner kan komma till skada på grund av eller till följd av denna undersökning är, 

enligt vår uppfattning, så gott som obefintlig, varför vi inte ser någon konflikt mellan 

forskningskravet och individskyddskravet. (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

4.6 Analys av data  

Den kvalitativa innehållsanalysen gjordes med utgångspunkt i såväl det sociokulturella som 

det relationella perspektivet (se 3. Teoretisk referensram). Den kvalitativa innehållsanalysen 
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genomfördes i följande steg. Efter att ha transkriberat intervjuerna i sin helhet bearbetades 

inledningsvis hela innehållet genom analysmetoden koncentrering, d.v.s. omformulering i 

väsentliga innebörder till färre antal ord. Efter detta kategoriserades dessa väsentliga 

innebörder genom att likheter och skillnader identifierades vilket medförde att materialet blev 

reducerat, strukturerat och kategoriserat (Fejes & Thornberg 2012). Under varje kategori 

fanns nu lärarnas exempel på olika företeelser som de menade är förbundna med delaktighet, 

t.ex. undervisningsmetoder och förhållningssätt gentemot eleverna. Dessa exempel 

reducerades och kategoriserades ytterligare en gång för att komma närmare ett resultat. 

Därefter undersöktes varje enskild respondents svar i ännu ett steg, vilket fick till följd att 

innehållet åter koncentrades och att därmed såväl innehåll som kategorier reducerades 

ytterligare. För att finna talande exempel på de olika teman vi fann lästes transkriberingarna 

igenom ytterligare en gång.  

Utifrån de kategorier som framkommit genom analysen sorterades nu alla respondenters svar 

in under respektive fråga, varpå de mest frekvent förekommande svaren blev utgångspunkt i 

den fortsatta analysen för att urskilja teman. Denna process resulterade i sju teman som 

redovisas under 5. Resultat (se nedan). 

5. Resultat  
Nedan följer en redogörelse för de resultat som har anknytning till syftet och dess tillhörande 

frågeställningar. Oavsett formell utbildning (ämneslärare, grundskollärare, förskollärare, 

specialpedagog, speciallärare) och tjänsteutformning (klasslärare, ämneslärare, 

specialpedagog, speciallärare, biträdande rektor) kallar vi här dem vi har intervjuat för lärare 

eller respondenter. Att dessa båda ord används har inte med innebörd att göra, utan har som 

syfte att variera språkbruket. De teman som här tas upp och behandlas är de som var mest 

tongivande, alltså de svar som var oftast förekommande i det lärarna uttryckte. De teman som 

framkom är namngivna utifrån vår tolkning av vad respondenterna har sagt, de motsvarar 

alltså inte respondenternas exakta formuleringar. De citat som redovisas har valts ut för att 

exemplifiera och belysa vad några av lärarna har sagt inom dessa teman.  De är återgivna i 

skriftspråk och eventuella upprepningar, hummanden och liknande har uteslutits för att 

underlätta läsbarheten - i övrigt har inga förändringar/justeringar gjorts av citaten. Resultatet 

kommer att presenteras med utgångspunkt i de teman vi fann i analysen av lärarnas svar, vilka 

till viss del har exemplifierats med hjälp av citat som härrör från samtliga intervjuer. Vi har 

valt att presentera de teman som framkom i analysen utifrån de frågeställningar som användes 

under intervjuerna och börjar med temat ”påverka” (hur lärarna definierar begreppet 
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delaktighet) följt av temat ”individualisera” (lärarnas metoder för att främja delaktighet). 

Lärarna var mindre samstämmiga då de redogjorde för vad de ansåg utgöra olika hinder för 

delaktighet, vilket ledde till flera teman under denna rubrik nämligen 

”strukturella/organisatoriska”, ”läraren”, ”funktionsnedsättning” och ”tid”. Det sista temat vi 

redovisar är ”lyhördhet” (som verktyg/egenskap för att avgöra delaktighet). 

5.1 Hur lärarna definierar begreppet delaktighet 

5.1.1 Påverka  

Genom de transkriberade intervjuerna framkom att respondenterna ansåg att elevernas 

möjlighet att påverka sin skolvardag är det som för dem definierar begreppet delaktighet.  

… jag tänker nog att delaktighet handlar om att man äger sitt lärande, att man förstår att jag 

kan påverka det jag lär mig, att jag kan påverka undervisningen, läraren, det hon ska 

undervisa mig i… 

I detta citat belyses att delaktighet kan innebära att eleverna kan påverka undervisningen.   

Begreppet påverka är emellertid inte begränsat till det som sker i klassrummet, utan lärarna 

nämnde ett stort antal olika vardagliga skolsituationer där eleverna kan vara delaktiga i det 

som händer genom att få möjlighet att påverka såväl undervisningen som aktiviteter under 

raster och pekar i citatet nedan att delaktighet innebär makt.  

… delaktighet är ju då ett maktperspektiv hur man kan påverka lektioner och sin skolgång. 

 

Olika exempel på delaktighet i elevernas skolvardag som lärarna gav var att eleverna ges 

möjlighet att påverka innehåll/stoff, metod, typ av arbets- och inlärningsmaterial (läsebok alt. 

talbok), ordningsföljd på genomförande av uppgifter, enskilt arbete respektive arbete i par 

eller grupp, redovisningsmetod, placering i klassrummet, demokratiska beslut i klassrummet 

och på skolan, rastaktivitet, gruppkonstellationer, val av måltidsinnehåll m.m.  

Lärarna gav exempel på hur känslan av att vara i ett sammanhang, att tillhöra och att vara 

tillsammans är förutsättningar för att kunna påverka sin skolvardag. Att eleverna även har en 

förståelse för att de kan påverka sin undervisning och skolgång var andra aspekter som lyftes 

fram. 

Vara med i beslut och mentorsamtal, klassråd, elevråd och även läroplan och de 

styrdokument vi har, att det är tillgängligt och att de förstår det. 
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5.2 Metoder 

5.2.1 Individualisera 

Lärarna ansåg att den mest framgångsrika metod de använde för att få eleverna delaktiga var 

att utgå ifrån elevernas initiativ och individuella intressen vid utformningen av 

undervisningen så att den passar elevernas förutsättningar, behov och förmågor, d.v.s. såväl 

utvecklingsområden som starka sidor, vilket belyses i citatet nedan. 

Det är väl att man jobbar med att förstärka det som dom tycker om och uttrycker intresse för, 

dom som inte kan kommunicera eller säga vad som är kul och att man utmanar eleverna. 

Eleverna kunde göra individuella val av skoluppgifter och rastaktiviteter utifrån givna 

alternativ. Lärarna fångade också upp signaler och frågor från eleverna och utformade 

undervisning med utgångspunkt i det som eleverna tog upp och/eller reagerade på, t.ex. då 

klassen såg ”Lilla Aktuellt”, diskuterade något i klassrummet eller gjorde ett studiebesök i en 

affär eller på ett museum.  

Jag har ett jättetydligt exempel på det, en minnesbild som kommer upp när vi jobbade 

omkring författare och pratade om Hattstugan, och så frågade en elev hur man bygger en 

Hattstuga. Och då gjorde vi det. Det tycker jag är ett exempel på delaktighet, det var vad den 

eleven var nyfiken på och då anpassade vi och utgick ifrån det. 

Eleven tog initiativ och gav uttryck för ett intresse, vilket läraren ”fångade upp” och använde i 

sin fortsatta pedagogiska planering och i undervisningen. 

5.3 Hinder 

5.3.1 Strukturella/Organisatoriska  

Utifrån lärarnas exempel på vad de ansåg utgöra hinder för elevernas delaktighet framkom att 

dessa kunde delas in i tre teman, varav det första är strukturella och organisatoriska hinder. 

Dessa hinder kan bland annat utgöras av hur skolan är organiserad och hur samarbetet mellan 

de vuxna fungerar samt hur scheman är utformade. Exempel kan vara att eleverna i 

grundsärskolan, då grundsärskoleklassen utgör en del av en grundskola, inte blir inbjudna till 

stora gemensamma aktiviteter, exempelvis idrottsdagar och temadagar. Befintliga 

klasscheman kan utgöra ett hinder om schemaläggarna inte har planerat för inkluderande 

undervisning. Via lärare från flera olika skolor framkom exempel på hur det ankom den 

enskilde läraren att se till att i samarbete med ”frivilliga” kollegor genomdriva delaktighet i 

form av inkludering. I citatet nedan ges ett exempel på hur organisatoriska brister missgynnar 

förutsättningarna (för såväl elever mottagna i grundsärskolan som elever i grundskolan). 
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Det var någon pysseldag och vi kom in där och några tonårstjejer undrade varför ska dom 

vara här? Ja och då kände jag, det kan man ju undra. Men de hade inte fått någon 

förberedelse och så plötsligt kommer träningsskolan in där, eller särskolan kommer in och 

bara ”hej, nu ska vi pyssla”. Man ger dem inte heller en chans att ta emot på ett bra sätt. 

Skolledningens inställning och förhållningssätt har stor påverkan på kollegiet och på vilket 

sätt man på skolan samverkar för delaktighet och samarbete mellan olika skolformer. 

Läraren i citatet nedan ger uttryck för att en skolas gemensamma värdegrund är central för 

resultatet, i detta sammanhang för elevernas delaktighet, och hur rektorn på en skola har det 

grundläggande ansvaret och ska driva det fortlöpande arbete som krävs för att värdegrunden 

hålls aktuell och vid liv. 

Att vi som lärarkår – och då pratar jag inte i särskolan, utan hela skolans lärarkår tappar 

visionen som vi har och grundsynen som vi har. Att vi inte aktivt jobbar med den. Att det inte 

blir en självklarhet längre. Att vi får en ny rektor som inte delar hens (nuvarande rektors) 

vision. Det är liksom det stora hindret. Faran, eller vad man ska säga. 

5.3.2 Läraren  

Den andra definitionen av hinder har vi kallat ”läraren”, då de vuxna i hög grad påverkar 

elevernas förutsättningar för delaktighet. Denna har vi separerat från 

”strukturella/organisatoriska” hinder, då dessa handlar om hur skolans arbete är strukturerat 

och hur organisationen ser ut i sin helhet, medan temat ”läraren” syftar till den enskilde 

pedagogen och yrkesutövaren, som står i direktkontakt med eleverna. När läraren utgör ett 

hinder kan exempel på detta vara brister i samarbetsförmåga och kommunikation, låg grad av 

flexibilitet och upplevd tidsbrist. Respondenterna angav här en rad olika situationer som kan 

missgynna delaktighet – svårigheter i att anpassa läromedel och att medvetandegöra eleverna, 

brister i kontakten mellan hem och skola, att inte följa elevers initiativ (t.ex. på grund av 

uppfattning att man då ”frångår reglementet”), vuxna ”i vägen” t.ex. genom att de i välvilja 

”tar över” och ger för mycket hjälp i förhållande till elevens behov, eller att vuxna utgör 

hinder för direktkommunikation mellan elev och vuxen alt. utgör hinder för 

direktkommunikation elever sinsemellan. 

För både elevassistenter och mig är det så att man har höga ambitioner och man vill hela 

tiden finnas med och pusha dom till nästa nivå – men att vara delaktig kan ju också innebära 

att man kan sköta sitt skolarbete på lektionen själv - och det kanske är så att vi måste backa 
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undan för att se – okej nu, nu ska vi ta fram matteboken och du vet att den ligger i din bänk 

och så vänta ut att eleven klarar av att genomföra det och kanske komma igång självständigt. 

En annan respondent beskrev hur omgivningens brist på tålamod hindrar den delaktighet 

eleven kan få genom sin kommunikation. 

Jag tänker på kommunikation överhuvudtaget hur pass kommunikativa de är, det är ju 

svårare att avgöra om de är delaktiga om de inte själva kan uttrycka det.”… ”Men ibland kan 

det vara personer runt omkring som inte kan vänta. Ja, jag tänker främst på oss vuxna då och 

det tycker jag kan vara ett hinder för delaktighet, att man inte riktigt får chansen för att man 

har för bråttom helt enkelt. 

5.3.3 Funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning är det tredje temat som lärarna anser utgör ett hinder för delaktighet. 

Respondenterna förklarade att funktionsnedsättningen påverkar det sätt eleverna kan vara 

delaktiga på, trots att läraren individualiserar och på olika sätt gör anpassningar i sin strävan 

efter att minimera de svårigheter funktionsnedsättningen utgör. 

Jag tänker att vuxna kan vara ett hinder, sen tänker jag förmåga och handikapp, det är dom 

stora delarna som kanske är lättast att se som hinder. 

Många lärare angav att funktionsnedsättningen i sig kan medföra ett hinder, då svårigheter att 

anpassa sig till förändringar, ta egna initiativ och en svag så kallad ”inre motor”, ”inre 

drivkraft” ofta är en del av funktionsnedsättningen, vilket medför att eleverna behöver mer 

tid, fler konkretiserande exempel och flera övningstillfällen och repetitioner. Lärarna gjorde 

gällande att funktionsnedsättningen i sig därför innebar ett hinder för delaktighet.   

Att många av dom saknar drivkraft man lämnade det väldigt öppet – att ni får göra vad ni 

vill, men de funkar ju inte – det hände ju ingenting. Så då har jag väl börjat med att man får 

välja mellan två saker – det kan vara tillräckligt svårt för många av eleverna – jag vet inte 

vad det beror på, om det är det som är deras problem. 

Då funktionsnedsättningen innebär att en individ har stora svårigheter att anpassa sig till och 

förstå förändringar kan det utgöra ett hinder för delaktighet, eftersom denne individ inte blir 

delaktig i beslut som innebär nya val, och att övriga i gruppen då inte heller erbjuds 

möjligheter att påverka undervisningens innehåll, vilket vi kan utläsa i citatet nedan.  

jag kör väl ganska likriktat – som ser ganska lika ut från gång till gång, jag byter väl ut vissa 

moment i hinderbanan”…”det är svårt (för eleverna) att göra för stora förändringar från 
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gång till gång så att jag håller mig till ett koncept och byter inom det området. Så det är väl 

så att de kanske inte får vara så delaktiga hos mig. 

5.3.4 Tid 

Dessutom angav lärarna att (bristen på) tid utgör ett hinder, vilket kan anses vara tätt 

sammankopplat till vart och ett av de teman som redan angivits under rubriken hinder, tid är 

en faktor som påverkar och hör samman med samtliga teman under denna rubrik. En god 

struktur och välfungerande organisation, individanpassade scheman, fortlöpande samarbete 

och god kommunikation, samt utrymme för lyhördhet förutsätter att tid finns till förfogande 

och att den används på ett ändamålsenligt sätt. 

det går så jäkla fort, allting – jag vet inte – man hinner ju liksom inte – jag försöker ju bara 

överleva varje dag – försöker planera. Jag känner att jag skulle kunna göra mycket, mycket 

bättre, om jag hade tid. Varje lektion skulle vara mycket, mycket bättre. 

Undervisningen handlar för läraren till stor del om att vara i nuet, att vara lyhörd och invänta 

elevernas svar, att ge utrymme för elevernas olika kommunikativa uttryck, deras initiativ och 

åsikter och att individualisera undervisning och scheman, samtidigt som eleverna ska få 

möjlighet att möta varandra i sociala sammanhang. Allt detta tar mycket tid i anspråk, både i 

planeringen och i undervisningssituationen.  

Ja det är ett bekymmer tycker jag. Att man inte har tiden innan och att göra en bra planering, 

helst skulle jag vilja göra sju olika planeringar för de är ju sju elever, men det går ju inte… 

Ytterligare hinder kan vara rädsla för tids- och energikostnad. Det tar tid och kraft samt 

innebär en utökad arbetsbörda och ett stort ansvar för lärare att samarbeta och/eller att 

inkludera elever med utvecklingsstörning och påtagliga konstaterade och/eller diagnostiserade 

särskilda behov i en stor grundskoleklass. Såväl grundskoleeleverna som eleverna mottagna i 

grundsärskolan har rätt till individanpassad undervisning och det stöd och de utmaningar som 

de behöver.  

Jag tycker att det har varit svårt att få tid till det, måste jag säga, jag har ett väldigt pressat 

schema. Och det är jättesvårt att få tid att sitta med dom här eleverna. Det som jag har gjort 

är att skriva till mentorer och förklara min upplevelse av situationen, när det inte har funkat 

och – men jag skulle verkligen önska att det fanns mera tid till att sitta vid sidan om, men jag 

har fjorton klasser och ytterligare elevens val, liksom, så att schemat är så här hela tiden 

maxat. 
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I citatet ovan ser vi tydligt dels hur bristen på tid försvårar för läraren att göra eleverna 

delaktiga och dels ser vi en koppling till temat ”strukturella/organisatoriska” hinder, eftersom 

schemat inte medger det tidsutrymme läraren behöver för att individualisera undervisningen 

och på så sätt göra eleverna delaktiga.  

5.4 Avgöra delaktighet 

5.4.1 Lyhördhet 

Samtliga respondenter angav på olika sätt lyhördhet som en central och avgörande 

egenskap/förmåga hos en lärare, för att kunna tolka olika signaler och uttryck hos enskilda 

elever och i elevgrupper i olika situationer under skolvardagen, för att därigenom försöka 

säkerställa om eleverna är delaktiga eller inte.  

De kan ju uttrycka det oftast, men det är vi lärare, pedagoger som måste kunna tolka dom 

signalerna som ges, för alla barn, alla människor vill vara delaktiga, alla vill göra rätt, alla 

vill vara del av någonting, alla kan inte göra det verbalt, men det uttrycks på nåt sätt och då 

är det vår profession att kunna tolka det. 

 Eftersom elevernas möjligheter och sätt att kommunicera skiljer sig väldigt mycket åt, blir 

lärarens/de vuxnas förmåga att fånga upp även mycket subtila signaler av stor betydelse för 

hur delaktig eleven kan bli.  

Ja det är ju min tolkning och helt säker är jag ju inte, men det blir min tolkning och jag tolkar 

det mycket utifrån elevernas mimik och kroppsspråk och uttryck – för blir det så att de visar 

glädje, att de visar förväntan eller så, så tolkar jag ju det, tolkar det som ett ”ja” – att dom 

vill och att dom tycker det är kul. Men är det liksom huvudet ner och skakningar på huvudet, 

att man inte ger någon reaktion överhuvudtaget – då tänker jag nej, eleven vill verkligen inte. 

Så helt säker kan jag inte vara, utan det är mycket – att jag får tolka. 

I lärarens profession ingår på många sätt såväl “rätten” som “skyldigheten” att tolka det 

eleven uttrycker och kommunicerar - läraren har ett tolkningsföreträde vilket ger den vuxne 

en maktposition, vilken kräver ödmjukhet och eftertänksamhet. 

Att uppfatta, ta till vara och tolka elevernas uttryck utgör en stor del av det som ger läraren en 

uppfattning om elevens delaktighet. 

Jag tror att det är just motivationen, när de till exempel jobbar tillsammans och de verkligen 

”kör på” och jobbar på, de är glada, bryr sig om varandra, ställer frågor till varandra, då är 

det ju delaktighet, det tycker jag. 
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5.5 Sammanfattning av resultat 

Samtliga respondenter angav att deras definition av delaktighet är elevernas möjlighet att 

påverka det som sker i skolvardagen, det vill säga i alla former av undervisning och innehåll 

under raster. Merparten ansåg att individanpassad undervisning och individanpassat material 

var den metod som bäst kunde resultera i elevernas delaktighet. Lärarna tog sinsemellan upp 

olika komponenter som kunde utgöra hinder i delaktighetsprocessen och nämnde hinder inom 

skolans struktur och organisation, lärare som ett hinder samt att funktionsnedsättningen i sig 

kunde vara ett hinder. Resultatet menar vi visade på att tidsfaktorn (hur mycket tid man har 

till förfogande och hur den disponeras) påverkar samtliga övriga hinder - antingen på ett 

positivt eller negativt sätt. Brist på tid är enligt vår mening i de flesta fall negativt för många 

resultat, i synnerhet för elevernas möjlighet att vara delaktiga i det som sker. Samtliga 

respondenter har beskrivit att en av lärarens viktigaste egenskaper för att bilda sig en 

uppfattning om elevernas delaktighet är lyhördhet, en förmåga att kunna uppfatta och tolka 

även sådana signaler som knappt är märkbara. 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur lärare till elever som är mottagna i 

grundsärskolan årskurs 7-9 (och som läser både ämnen och ämnesområden) definierar 

begreppet delaktighet och hur de arbetar för att göra eleverna delaktiga i sin skolvardag, vad 

de anser utgöra förutsättningar respektive hinder för delaktighet samt hur de försöker avgöra 

om huruvida eleverna upplever delaktighet. Trots att begreppet inkludering inte ingick i vårt 

syfte, fann vi ett behov av att ta upp inkludering då det har behandlats i litteratur och artiklar 

som handlat om delaktighet. I denna resultatdiskussion tar vi upp och tolkar de teman vi 

funnit i samma ordningsföljd som i redogörelsen i resultatavsnittet ovan. De frågor vi sökte 

svar på var hur läraren definierar begreppet delaktighet, hur läraren beskriver att hen arbetar 

för att göra eleverna delaktiga i sin skolvardag, hur läraren beskriver förutsättningar 

respektive hinder för elevernas delaktighet samt hur läraren beskriver hur hen försöker avgöra 

om eleven upplever sig delaktig. 

6.1.1 Påverka 

Merparten av de tjugo lärare som intervjuades betonade den stora betydelsen av att eleverna 

har möjlighet att påverka sin skolvardag och att påverkan därför kunde definiera en del av 

begreppet delaktighet. Detta har, menar vi, ett starkt samband med det som Östlund (2012) 

kallar autonomi, det vill säga att en person kan utöva ett självständigt inflytande över sina 
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livsvillkor. Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) framhåller bland annat att autonomi 

förutsätter att man har tillgång till tid och utrymme för att överväga befintliga valmöjligheter 

och på så sätt kunna fatta beslut i såväl stora som små frågor samt att även ha rätt att välja 

bort. Att eleverna har en formell tillhörighet (i en grupp och/eller klass samt i sin skola) är 

något som samtliga respondenter har nämnt. Den tolkning vi har gjort här är att den formella 

tillhörigheten är något av en självklarhet, men att den ser ut på olika sätt och att det är långt 

ifrån självklart att den tas i anspråk genom att personen samspelar annat än i den lilla 

undervisningsgruppen. Att samspela med elever och personal på andra delar av skolan än 

inom den egna enheten är en långt större utmaning, framför allt för den elevgrupp vi här 

fokuserar på. Lärarna i intervjuerna gav exempel på hur de samlade eleverna i olika moment i 

undervisningen och att eleverna genom att delta i olika individuellt utformade varianter av 

arbetsuppgifter samt i kommunikation i grupp både kände sig delaktiga och blev delaktiga i 

skeendet, vilket såväl Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) samt Östlund (2012) kallar 

samhandling och menar kan observeras utifrån. Denna delaktighet innebär alltså, menar vi, att 

eleverna kan påverka det som händer i undervisningen (arbetsuppgifterna och 

kommunikationen). 

6.1.2 Individualisera 

Respondenterna nämnde alla olika sätt på vilka de individualiserar sin undervisning och har 

samtliga givit exempel som kan härledas till Szönyi och Söderqvist Dunkers 

(2012)  tillgänglighetsaspekter, nämligen den fysiska, där respondenterna nämnde 

individanpassade läromedel (men i mycket liten utsträckning lokalernas utformning) samt den 

socio-kommunikativa, där flera av respondenterna tog upp konkretiserande bilder, tecken och 

ett tydligare språk samt den symboliska, där exempel gavs på hur lärarna anpassade 

undervisningen utifrån det de uppfattade vara elevernas världsbild och bakgrund. Att 

förutsättningar i undervisningen inte kan tas för givna utan ofta skapas genom den metod 

läraren använder framkom tydligt under arbetet, då det uppkom svårigheter att skilja dessa 

faktorer åt – det ligger inom lärarens uppdrag att skapa förutsättningar för delaktighet genom 

de metoder läraren använder i sin undervisning. 

6.1.3 Hinder 

De lärare vi har talat med har olika erfarenheter av och åsikter om i vilken utsträckning det 

finns erkännande och acceptans på respektive skola och hur den i så fall yttrar sig. 

Några ger exempel på hur eleverna som är mottagna i grundsärskolan är isolerade såväl 

fysiskt som i planeringen - de befinner sig dagligen i undervisningslokaler som är 

distanserade från övriga elevers lokaler (på ett par skolor undervisades särskoleeleverna i 
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separata byggnader). Dessutom “glöms de ofta bort” i planeringen av gemensamma aktiviteter 

såsom friluftsdagar, alternativt är aktiviteterna inte anpassade i den utsträckning som behövs 

för att särskoleeleverna ska kunna delta. För att inkluderande undervisning av en elev 

mottagen i särskolan ska kunna ske i en grundskoleklass, exempelvis i slöjd eller engelska, 

måste förutsättningar finnas som gör att detta kan lyckas. Exempel på sådana förutsättningar 

kan vara möjlighet och tid för samplanering, anpassning av material, fysisk plats i 

klassrummet (alltså inte redan 32 elever i grundskoleklassen), personal som stödjer 

särskoleeleven (jmf Maher och Macbeth, 2003) och därmed ökar förutsättningarna för både 

eleven som ska inkluderas, för grundskoleklassen och för den undervisande läraren. Detta 

stämmer väl överens med Östlunds (2012) beskrivning av vikten av att individen ska kunna ta 

del av och förstå sin omgivning på alla nivåer och inom alla områden - både socialt, språkligt, 

kroppsligen och kognitivt. Mitchells (2008) beskrivning av behovet av anpassning av 

undervisning, styrdokument, förhållningssätt samt stöd av resurser stödjer detta. Östlund 

(2012) använder begreppet acceptans i samband med beskrivningen av hur omgivningen ser 

på en persons närvaro i ett sammanhang medan Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) kallar 

denna aspekt erkännande och lägger till att lärares och kamraters åsikter i olika sammanhang 

och aktiviteter speglar den kultur och de normer som råder på skolan som helhet. Därför 

påverkas individerna i hög grad av hur skolan är organiserad och strukturerad (Szönyi & 

Söderqvist Dunkers, 2012). 

6.1.4 Läraren 

De lärare vi talat med har givit exempel på hinder för delaktighet som de ser beror på de 

lärare som undervisar på skolan. Det är viktigt att kunna göra individuella anpassningar av 

materialet som ska användas och att på olika sätt göra eleverna medvetna om sin egen roll i 

olika aktiviteter och sammanhang vilket omfattar att medvetandegöra eleverna om sin 

möjlighet att påverka skeendet. I Delaktighet för lärande (2015) betonas sambandet mellan 

delaktighet, inflytande och lärande, där lärandet omfattar elevernas studieresultat. Läraren har 

det självklara ansvaret för undervisningen och ska samtidigt göra eleverna delaktiga i såväl 

formella beslut (klassråd, elevråd) som i val och beslut rörande undervisningens innehåll och 

den vardagliga skolverksamheten. (Skolverket, 2015).  Aspelin och Persson (2011) ser att den 

relationella kompetensen hos läraren (samt läraren själv) har en mycket stor betydelse för 

elevernas studieresultat och att denna kompetens kan motverka negativa följder av olika 

samhällsstrukturer. Enligt vår uppfattning åskådliggörs här att såväl samhälleliga 

förhållanden, skolans kultur och organisation samt undervisningen och läraren som individ 
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påverkar omfattningen av elevernas delaktighet och att detta i sin tur får konsekvenser för 

elevernas studieresultat. 

Flera av respondenterna nämnde att brist på kunskap och/eller erfarenhet hos läraren som 

individ kunde utgöra ett hinder. Utan strukturellt och organisatoriskt stöd blir det den enskilde 

lärarens (alt. lärargruppens) ansvar att organisera undervisningen så att elever kan inkluderas, 

vilket kräver både mod och generositet när det gäller arbetsinsats och tid. Detta har flera 

respondenter vittnat om under intervjuerna. Vi tror att de flesta skolors verksamhet är 

uppbyggd på ett sätt, där man inte har marginaler för att genomföra de förändringar och 

anpassningar som inkludering kräver, jämför Mitchell (2008). Dessa marginaler kräver att 

skolans hela organisation rymmer flexibilitet gällande såväl elevgruppernas utformning och 

sammansättning som personella resurser, i skolans miljö och - inte minst - i den kultur, det 

förhållningssätt som råder på skolan. De lärare som intervjuats har givit exempel på hur 

läraren kan utgöra ett hinder när denne antingen inte “väntar in” elevens handlingar eller 

kommunikation eller när läraren “tar över” och med goda intentioner ger för mycket hjälp, 

istället för konstruktiv hjälp i adekvat omfattning och på så sätt istället står i vägen för 

direktkommunikation mellan eleven och andra elever eller med andra vuxna. En lärare 

uttryckte även rädsla/oro för att inte följa reglerna då denne följde eleverna istället för sin 

planering utifrån gällande kursplan. 

6.1.5 Funktionsnedsättning 

Flera av lärarna angav själva funktionsnedsättningen som ett hinder, men var alla tydliga med 

att det ingår i lärarens profession och ansvar att anpassa miljö och undervisning så att detta 

hinder blir så litet som möjligt. Enligt vår erfarenhet (under utbildningen, i yrket och genom 

litteraturen) anses det som mer eller mindre oetiskt att identifiera den problematik som kan 

härröra från elevens funktionsnedsättning. Dock menar vi att så inte är fallet, förutsatt att man 

söker lösningar i förhållningssätt, metod, struktur och miljö, vilket alltså respondenterna 

gjorde genom att beskriva anpassningar av just dessa komponenter, nämligen miljö, metoder, 

läromedel och gruppkonstellationer. 

6.1.6 Lyhördhet, relationer och tid 

För att kunna avgöra om eleverna är delaktiga behöver pedagogen ha förmågan att fånga upp 

ibland väldigt subtila signaler som vittnar om att eleven har ett engagemang i den aktuella 

aktiviteten eller skeendet (som inte behöver vara det man i vanliga fall kallar en aktivitet, utan 

kan bestå av små gester, blickar eller ljud), vilket Östlund (2012)  beskriver som en mer 

subjektiv typ av delaktighet. Eleven kan naturligtvis även delge sitt engagemang, sina känslor 
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inför det som händer, i samtal, vilket Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) nämner, men ofta 

sker alltså samtalen på alternativa sätt, t.ex. genom sådana subtila signaler som exemplifierats 

ovan, eller via tecken som stöd, bilder eller andra hjälpmedel, då eleven inte har verbal 

kommunikation, utan kommunicerar med alternativ och kompletterande kommunikation, 

(AKK). 

Lärarna har alltså tagit upp vikten av att vara lyhörd och kunna fånga upp och tolka elevernas 

kommunikativa uttryck och signaler för att öppna upp för delaktighet, en ståndpunkt som 

delas av Taylor (2007). För att detta ska kunna möjliggöras krävs en god förståelse och 

kännedom från den vuxnes sida, vilket förutsätter en etablerad relation mellan lärare och elev, 

eftersom det kan vara mycket svårt, i vissa fall omöjligt att tolka de ibland knappt märkbara 

och/eller specifika signaler som enskilda individer uttrycker. Detta stöds av Aspelin och 

Persson (2011) som enligt vår tolkning menar att lärarens relationella kompetens innefattar att 

ge bekräftelse och respons till eleven och därmed ger förutsättningar för att eleven kan och 

vågar ge uttryck för sin uppfattning och sina tankar och på så sätt kan påverka det som sker 

och därmed vara delaktig. Tidsfaktorn är, liksom de mellanmänskliga relationerna, en 

komponent av stor betydelse för arbetet kring att göra eleverna delaktiga i sin skolvardag, 

utifrån respondenternas beskrivningar. Tiden har en påverkan i samtliga situationer även om 

graden av påverkan varierar. Lärarna angav exempelvis hur tid påverkade deras möjlighet till 

bra och individanpassad planering, möjlighet att fånga upp signaler samt invänta initiativ och 

respons från eleverna. Brist på tid reducerar alltså möjligheterna och försämrar 

förutsättningarna för elevernas delaktighet.  

6.2 Metoddiskussion 

Eftersom vi ville beskriva och analysera hur några lärare till elever som är mottagna i 

grundsärskolan årskurs 7-9 (och som läser ämnen eller ämnesområden) definierar begreppet 

delaktighet och hur de arbetar för att göra eleverna delaktiga i sin skolvardag, vad de anser 

utgöra förutsättningar respektive hinder för delaktighet samt hur de försöker avgöra om 

huruvida eleverna upplever delaktighet valde vi att genomföra vår studie utifrån en kvalitativ 

forskningsmetod. Denna metod har enligt vår mening gjort det möjligt för oss att möta, 

intervjua och redogöra för tjugo lärares tankar och erfarenheter kring delaktighet enligt ovan. 

Vi ville genom intervjuer få en bild av och förståelse för de intervjuades perspektiv på och 

fria beskrivande av vardagliga företeelser, trots att vi som intervjuare hade som utgångspunkt 

att det innebär en utmaning att göra elever mottagna i grundsärskolan delaktiga i sin 

skolvardag (Kvale & Brinkman, 2014). 
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6.2.1 Urval 

Vi intresserade oss för hur lärare som undervisar elever i grundsärskolan gör för att göra 

eleverna delaktiga i sin skolvardag och vände oss till skolor med undervisning inom denna 

skolform. De lärare vi intervjuade hade något skilda typer av erfarenheter (inte nödvändigtvis 

skilda erfarenheter och åsikter), beroende på hur deras respektive tjänstgöring såg ut. 

Merparten, nämligen 16 av respondenterna, var klasslärare i grundsärskolan, medan fyra var 

ämneslärare. Två av dessa ämneslärare undervisade grundsärskoleeleverna i liten grupp och 

två undervisade särskoleeleverna inkluderade i grundskoleklass. Respondenterna har alla, 

enligt vår uppfattning givits tid och utrymme att uttrycka sin mening och sina tankar kring 

intervjufrågorna samt kring sådant som angränsade till och aktualiserades av dessa frågor. Det 

som var mest tongivande i de svar som respondenterna gav under intervjuerna utgjorde inte 

bara svar på de frågeställningar vi formulerat ovan, utan gav alltså ett bredare spektrum med 

mer nyanserade svar.  

 

6.2.2 Genomförande 

Samtliga respondenter förhöll sig inför och under intervjuerna positiva till såväl 

intervjusituationen som ämnet delaktighet, liksom till att tala om och resonera kring 

detsamma, även om intervjuerna tog delar av respondenternas planerings- och/eller 

undervisningstid i anspråk. Lärarna blev innan intervjuerna, via missivbrev och mailkontakt, 

informerade om vilket ämne intervjuerna skulle beröra, men fick inte frågorna i förväg, 

eftersom vi eftersträvade minsta möjliga påverkan av lärarna inför och under intervjuerna för 

att säkra studiens validitet. De halvstrukturerade intervjufrågorna ställdes inte i samma 

ordning i de olika intervjuerna, eftersom vi hade en intention och strävan att följa 

respondenternas initiativ och låta dem utveckla sina tankar så fritt och opåverkat som 

möjligt.  Under arbetets gång upptäckte vi också att respondenternas resonemang ofta kom att 

gå i cirklar, vilket medförde att begreppet delaktighet och olika sätt att beskriva och belysa 

detsamma återkom vid flera tillfällen under intervjuerna. På grund av brist på samtalsrum 

genomfördes några av intervjuerna i bullriga och “stökiga” miljöer (lärarrum och klassrum 

intill livliga rastaktiviteter) vilket medförde ett visst mått av stress och/eller brist på 

koncentration hos såväl respondent som intervjuare. Dessutom medförde bullret en sämre 

ljudkvalitet och en försvårande faktor i transkriberingen av dessa inspelningar, vilket krävde 

ett större antal genomlyssningar.  Vi var också väl medvetna om vår brist på erfarenhet i 

rollen som intervjuare, då personer med större erfarenhet och kunskap inom området har en 

större kompetens, bland annat när det gäller lyhördhet, sortering av pågående inre 
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tankeprocesser under samtalet samt att ställa välformulerade följdfrågor som leder till att 

respondenten fördjupar och utvecklar sina svar ytterligare. Tillkommer gör även tekniska 

detaljer - inspelningen ska fungera smidigt och inte störa eller påverka intervjun. Flera av 

lärarna uttryckte emellertid ett visst obehag av att intervjuerna spelades in. Vi tror att det 

faktum att intervjuerna spelades in kan ha haft en viss påverkan på svaren, eftersom lärarna 

kan ha förhållit sig mer kritiskt inför sina egna tankar och svar, som därför blev mindre 

spontana och vars innehåll kan ha förändrats en aning jämfört med om vi endast hade fört 

anteckningar. Å andra sidan behövdes inspelningarna för att göra respondenternas utsagor 

rättvisa, att kunna lyssna på intervjuerna vid upprepade tillfällen och göra transkriberingar.   

6.2.3 Analys 

Det faktum att vi var två olika intervjuare som separat träffade våra tjugo respondenter vid 

skilda tillfällen, i olika miljöer och sammanhang, ledde till att karaktären och till viss del även 

inriktningen på diskussionen som fördes vid intervjutillfällena skilde sig åt, trots att 

utgångspunkten och syftet var detsamma.  Detta gjorde att vårt material blev mer omfattande 

och differentierat, vilket i sin tur ledde till att analysarbetet innebar en större utmaning än om 

vi gjort intervjuerna tillsammans och hållit oss strikt till våra intervjufrågor. Dock menar vi att 

omfattningen och differentieringen medfört ett mer nyanserat resultat. De svar som 

utkristalliserade sig såg vi kunde utgöra svar på intressanta frågor. Dessa svar fick därför 

utgöra de teman som vi redogör för i vårt resultat och motsvarade alltså delvis, men inte till 

fullo svaren på intervjufrågorna. Vissa saker var underförstådda och betonades inte under 

intervjuerna - därmed inte sagt att respondenterna inte tycker att de är viktiga. Undantaget 

intervjufrågorna har respondenterna inte fått frågor utifrån de aspekter som vi anser vara 

centrala, utan frågorna har ställts så förutsättningslöst och neutralt som möjligt, i form av 

följdfrågor med utgångspunkt i det respondenterna har redogjort för i sina svar.  Vi har 

transkriberat våra egna respektive intervjuer på varsitt håll och därefter gjort hela 

analysarbetet tillsammans. I resultatet av analysen har vi strävat efter att ta till vara allt som 

respondenterna har sagt, som enligt vår tolkning tillhör våra forskningsfrågor, vilket visade 

sig omfatta så gott som hela det insamlade materialet. 

6.2.4 Överförbarhet 

Några generella slutsatser kan inte dras utifrån denna studie, då den enbart omfattar 20 

deltagare. Dock är vår förhoppning att resultatet kan medföra en större insikt i lärares tankar 

kring och arbete för delaktighet för elever i grundsärskolan. Vi överlämnar till läsaren att 
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avgöra i vilken omfattning resultatet från denna studie kan användas, enligt det Kvale och 

Brinkman (2014) benämner läsarbaserad analytisk generalisering. 

6.3  Slutsatser och reflektioner 
Grundläggande för elevers delaktighet är enligt vår mening möjligheten att kunna påverka det 

som sker under hela skoldagen, oberoende av sammanhang och plats, oavsett om individen är 

ensam eller utgör en del av en grupp. Såväl språklig som fysisk miljö, undervisningsmetoder 

som material bör vara anpassat till individen och dennes förutsättningar. Vår studie visar 

vikten av att skolans struktur och organisation stödjer skolans personal i arbetet för att gynna 

elevernas delaktighet, då det på olika sätt framkommit att det till stor del ankommer på 

enskilda lärare att få elevers delaktighet till stånd. Då elever mottagna i grundsärskolan har en 

eller flera funktionsnedsättningar innebär detta faktum att de också är i behov av mer stöd från 

en lyhörd och engagerad omgivning för att kunna bli delaktiga i sin skolvardag. Tidsfaktorn 

spelar in i detta sammanhang som i så många andra, men vi menar att när det gäller 

delaktighet för elever med utvecklingsstörning krävs en stor medvetenhet om att olika 

processer tar - och måste få ta tid.  

Något vi har uppmärksammat under arbetet med denna studie är att man ofta har som 

utgångspunkt att begreppet delaktighet är likställt med begreppet inkludering, vilket vi menar 

inte är fallet. Att elever som är mottagna i grundsärskolan är inkluderade, d.v.s. undervisas i 

en grundskoleklass (i ett eller flera ämnen) innebär inte att de automatiskt är delaktiga i det 

som sker i skolvardagen. Vår förhoppning är att studien kan bidra till att öka medvetenheten 

kring faktorer som gynnar respektive hindrar elevers delaktighet i sin skolvardag. (Jmf. 

Mitchell, 2008) 

6.4. Förslag på vidare forskning 
Efter att vi genomfört denna studie blev vi nyfikna på hur undervisningen såg ut i de klasser 

vars lärare vi intervjuade. Det hade varit väldigt intressant att inledningsvis följa de aktuella 

lärarna under ett par arbetsdagar vardera och då genomföra observationer av ett antal utvalda 

situationer under skoldagen för att sedan jämföra dessa observationer med det lärarna redogör 

för i intervjuerna. Det vore även mycket intressant att göra intervjuer med och observationer 

av elever, för att få en uppfattning om deras syn på, kunskap om och erfarenhet av 

delaktighet. Ytterligare något som väckt vår nyfikenhet är hur olika instanser i samhället 

definierar de olika begreppen delaktighet och inkludering och hur dessa uppfattas förhålla sig 

till varandra, eftersom vi under arbetet med denna studie har sett att denna fråga skulle kunna 

lyftas och problematiseras. 
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8. Bilagor  
 

Bilaga 1 Missivbrev  

Bilaga 2 Intervjuguide 

Bilaga 1 

Till rektorer i grundsärskolan årskurs 7-9 

Hej! 

Vi heter Ann Charlotte Engfors och Lena Lövbrand och studerar till speciallärare med 

inriktning utvecklingsstörning på Mälardalens Högskola i Västerås. Vi bor och arbetar i 

Stockholm respektive Örebro. Under vårterminen 2015 kommer vi att skriva en 15 hp uppsats 

på avancerad nivå. Uppsatsen kommer att handla om hur lärare i grundsärskolan, som 

undervisar elever i årskurs 7-9 arbetar för att eleverna ska bli delaktiga i undervisningen och i 

sin skolvardag samt om hur lärarna säkerställer att eleverna känner sig delaktiga. 

Vårt önskemål är därför att vi får möjlighet att komma till er skola och göra enskilda 

intervjuer med några av lärarna. Vi vill spela in intervjuerna och beräknar en 

tidsåtgång på cirka 60 min per möte. 

Resultatet av intervjuerna kommer att presenteras på ett sådant sätt att alla personer som 

medverkar garanteras konfidentialitet. De planerade intervjuerna kommer alltså att 

genomföras och analyseras på ett sådant sätt att det inte medför några skadliga följder för dem 

som deltar. Det är naturligtvis möjligt att avbryta sin medverkan när som helst. De som önskar 

kommer att delges studiens resultat, vilket kommer att redovisas för lärare och studenter på 

Mälardalens Högskola i Västerås, samt publiceras på DIVA portalen. 

Vår fråga till er är om det finns lärare på er skola som kan tänkas ställa upp och bli 

intervjuade? Om vi får ert medgivande tar vi kontakt med de personerna så snart som 

möjligt. 

Kontakta oss gärna om ni har frågor. 

Med vänliga hälsningar, 

Ann Charlotte Engfors och Lena Lövbrand 

(Kontaktuppgifter) 
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Bilaga 2 

Forskningsfrågor                Intervjufrågor 

   

Hur beskriver läraren att 

hen arbetar 

för att göra eleverna 

delaktiga i 

sin skolvardag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur beskriver läraren att 

hen säkerställer 

att eleverna är medvetna 

om sin 

delaktighet? 

Hur skulle du förklara begreppet delaktighet? 

Kan du ge exempel på metoder du använder för att göra elever 

delaktiga i undervisningen. 

Vilka förutsättningar resp. hinder för att göra eleverna delaktiga 

i sin undervisning kan du uppleva? 

Kan du ge exempel på andra områden (än själva 

undervisningen) där eleverna kan göras delaktiga i sin 

skolvardag? 

Vilka hinder respektive förutsättningar för att göra eleverna 

delaktiga kan du uppleva på detta/dessa område/-n? 

 

 

Kan du ge exempel på vad som visar dig att eleverna känner sig 

delaktiga? 

Finns det tillfällen då du känner dig säker på att eleverna är 

medvetna om att de är delaktiga? 

 

 


