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Sammanfattning  
Delaktighet är ett forskningsområde som är centralt och aktuellt, inte minst sedan 
Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 (Unicef, 2018). Syftet med detta examensarbete var 
att beskriva hur fem elever med funktionsnedsättning uppfattar delaktighet.  

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer av fem 
elever samt en observation för att synliggöra en elevs delaktighet i en aktivitet. I den tematiska 
innehållsanalysen har resultatet sedan analyserats utifrån de sex aspekterna; tillhörighet, 
tillgänglighet, erkännande, engagemang, samhandling och autonomi med stöd i 
delaktighetsmodellen (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018) och den teoretiska 
innehållsanalysen KASAM (Antonovsky, 2005).  

Resultatet visar att delaktigheten hos elever med funktionsnedsättning varierar i skolan. 
Eleverna ser inte funktionsnedsättningen som ett hinder för delaktighet, om rätt förutsättningar 
ges. De beskriver betydelsen av att omgivningen lyssnar på deras behov och anpassar 
villkoren så att alla ges möjlighet utifrån sina förmågor. Det framkommer att relationer, 
kamratskap, att få rätt stöd och förutsättningar är det som möjliggör delaktighet. Om detta inte 
tillgodoses så upplever eleverna att motivation, fokus och energi sänks. Konklusionen visar sig 
i denna studien vara att elevernas röst och upplevelser är viktiga för att skapa möjligheter till 
delaktighet. 
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Abstract  
Participation is a reserch area that is central and up-to-date, not least since the Children`s 
Convention became law on 1 January 2020. Participation is a reserch area that needs more 
research to get a greater piccture of student participation. The purpose of this thesis was to 
describe how five students with disabilities perceive participation.  
 
The study has been conducted with a qualitative approach throgh semi-structured interwiews 
of five students and an oberservation to make visible a student`s participation in anactivity. In 
the Thematic content analysis, the result has been analyzed based on the six aspects: 
affiliation, accessibility, recognition, commitment, interaction and autonomy with support in 
the participation model (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018) and the theoretical content 
analysis is KASAM (Antonovsky, 2005).  
 
The results show that the partipation of pupils with disabilities varies in schools. Students do 
not see disability as an obstacle to participation, if the right conditions are given. They 
describe the importance of the environment adapting and listening to their needs so that 
everyone is given the opportunity based on their abilities. It appears that relationships, 
friendships, getting the right support and conditions are the themes that enable participation. 
If these themes are not met, students experience that motivation, focus and energy are 
lowed. The conclusion with the student`s opportunity for participation, this study show that the 
student`s voice about experiences creates opportunities to participate. 
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Förord 

Jag har genom detta examensarbete försökt att få insikt kring hur elever med 

funktionsnedsättning uppfattar och upplever delaktighet i skolan. Därigenom önskar 

jag bidra med kunskap och möjligheter till att skapa förutsättningar för delaktighet. Jag 

har mött elever med mod, uthållighet, vilja och otrolig motivation som vänt hinder till 

möjligheter, för att kunna vara delaktiga utifrån sina förmågor. I den här studien har 

jag vänt mig till några familjer för att få ta del av hur eleverna upplever sin situation 

kring delaktighet, i deras skola. Därför har jag lyft fram elevernas röster och tagit med 

mig den kunskap de bidragit med. Jag tackar eleverna med familjer som gett mig av 

sin tid och ställt upp på intervjuer och observation. Tack vare er har denna studie fått 

ett rikt innehåll kring delaktighet. Tack till skolpedagogerna som hjälpt mig med 

missivbrev, lektionstid och härliga möten kring er skola. Tack till min familj som stöttat 

mig hela vägen på olika sätt. Min handledare Maria och jag har fått kämpa med enbart 

nätkontakt, vilket varit en spännande resa under examensarbetets framväxt. 

Kristianstad maj 2020 

Marie Larsson 
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1. Inledning  

Bakgrunden till den här studien väcktes utifrån ett möte med en elev som sa: 

se mig bara för den jag är, det finns inga hinder bara möjligheter 

På många liknande sätt har elever som jag mött delat med sig av sina upplevelser och 

pekat på viktiga tankar kring sin vardag. I professionen som specialpedagog är det 

viktigt att ”visa förmåga att kritiskt granska och självständigt identifiera, analysera och 

medverka i förebyggande arbete och vara aktiv i arbetet med att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer” (SFS 2011:688). Genom att jag får ta del av elevers 

uppfattningar om styrkor och svårigheter i skolans olika aktiviteter, blir det lättare att 

skapa en lärmiljö utifrån elevens behov och förutsättningar. Barnombudsmannen 

(2016) beskriver i rapporten Respekt att barns tankar är viktiga men att barnperspektivet 

brister i flera sammanhang genom avsaknad av barns röster. Det framkommer att 

barnen osynliggörs när de bara benämns som ”barn med funktionsnedsättning” (s. 42). 

Vikten av att synliggöra barns röster kan också relateras till tankar om delaktighet. 

Genom det här examensarbetet får jag ta del av de röster som sällan blir hörda. 

Begreppet delaktighet har fått större plats i skolans värld på senare tid. Szönyi och 

Söderqvist Dunkers (2012) menar att detta kan bero på ett allt större fokus på hur 

elevers engagemang också utvecklar elevens kunskaper och förmågor. Ansvar för 

elevers delaktighet är också förankrat i lagstiftning och styrdokument. Delaktighet är 

ett forskningsområde som är centralt och aktuellt, inte minst sedan Barnkonventionen 

blev lag 1 januari 2020 (Unicef, 2018). Genom denna rapport vill jag låta elevers röst 

bli hörd och få ta del av hur elever upplever att de är delaktiga i skolan. I min blivande 

roll som specialpedagog kan denna kunskap bli till nytta för att stödja eleverna. 

1.1 Problemområde 

Den här studien genomförs i grundskolan, utifrån elever med funktionsnedsättning och 

deras tankar om delaktighet. Med intervjuer och nedslag i skolans lärmiljö, blir det 

möjligt att fånga elevernas erfarenheter och uppfattningar om vad de upplever som 

främjande av delaktighet. Elever med funktionsnedsättning är idag inte lika delaktiga i 

skolan som elever utan funktionsnedsättning (Coster, Law, Bedell, Liljenqvist, Kao, 

Khetani & Teplicky. 2013; Tonkin, Ogilvie, Greenwood & Law, 2014). Minskad 
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delaktighet hos eleven riskerar att leda till ohälsa, vilket i sin tur kan leda till social 

exkludering i framtida vuxenliv (Kielhofen, 2012). Därför är det av vikt att synliggöra 

elevers röster och upplevelser kring delaktighet och därmed ett angeläget område att 

undersöka. Szönyi (2005) konstaterar att ett av de viktigaste perspektiven på 

delaktighet är inifrånperspektivet, dvs. genom att fråga eleverna. Det gäller inte minst 

elever med funktionsnedsättning. Problemställningen i den här studien handlar om att 

få fatt i elevers syn på delaktighet, vilket är ett viktigt perspektiv i forskningen (Szönyi, 

2005).  

1.2 Syfte och forskningsfrågor  

Studiens syfte är att beskriva hur några elever med funktionsnedsättning upplever 

förutsättningar för delaktighet under skoldagen. Mot bakgrund av syftet har följande 

forskningsfrågor formulerats: 

• Vad uttrycker eleverna att delaktighet innebär i skolan? 

• Vad beskriver eleverna som betydelsefulla aspekter i lärmiljön för att 

uppleva delaktighet?  

• Hur kan specialpedagogensroll främja delaktighet i skolan? 

1.3 Centrala begrepp 

I studien blir följande begrepp centrala: 

1.3.1 Delaktighet 

Studien utgår ifrån Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018) definition av delaktighet, att 

vara” en del av något” (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018, s.26). 

Delaktighetsmodellen är ett sätt att visa på olika aspekter av delaktighet och hur de hör 

ihop. Delaktighetsmodellen kom fram genom vetenskapliga studier och används som 

analysverktyg av samspel och delaktighet, med fokus på elever med 

funktionsnedsättning (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018). Elevers villkor för 

delaktighet är komplext, och olika försök har gjorts för att förstå olika delar av 

delaktighet. Svårigheter med delaktighet kan enligt Jansson (2005) vara förståelsen för 

varandras behov och olikheter, och få erkännande i gruppen är förutsättning för full 

delaktighet. Janson (2005) utvecklade grunden till delaktighetsmodellen som Szönyi 
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och Söderqvist Dunkers (2012) sammanställt till ett arbetssätt för att öka elevens 

delaktighet i skolan (se även 3.1).  

1.3.2 Funktionsnedsättning 

Definitionen av funktionsnedsättning är enligt Funktionsnedsättningskonventionen 

(SOU 2009:36) ”bestående fysiska, intellektuella, psykiska eller sensoriska 

funktionsnedsättningar som hindrar till fullt deltagande i samhället” 

(Funktionsnedsättningskonventionen, artikel 1, 2009). Fysisk funktionsnedsättning är 

svårighet med att styra och använda vissa delar av kroppen. Psykisk 

funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) innebär att 

information bearbetas på ett annat sätt av hjärnan och nervsystemet, vilket kan visa sig 

i relationer med andra och även i aktivitetsbehovet. Intellektuell funktionsnedsättning 

även kallad kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning, medför 

begränsning av att ta emot, bearbeta och föra information vidare (SOU 2009:36). 

1.3.3 En skola för alla 

Gerrbo (2012) diskuterar om vi i framtiden ska ha en skola eller om vi ska ha det som 

det är i dag, en skola där inte alla elever går i ordinarie grundskolan eller på ordinarie 

lektioner. Gerrbo menar att det finns tre faktorer: 1. Sverige har två parallella 

skolformer, 2. finns speciella skolor med specialutrustning för att möta elever med 

funktionsnedsättning och 3. finns särskilda undervisningsgrupper i våra skolor. Gerrbo 

menar att dessa tre faktorer påverkar att inte alla elever går i samma skola och inte är 

helt delaktiga. En skola för alla, menar Lindstrand (2010) innebär att en skola lyfter 

variationer och olikheter hos eleverna som något positivt och värdefullt. Synen på 

begreppet ”en skola för alla” varierar. Szönyi (2005) menar att målsättningen att nå en 

sammanhållen skola för elever med olika förutsättningar, visar att då blir de aktuella 

begreppen ofta inkludering. En skola för alla är en vision för detta begrepp (Szönyi, 

2005).  

1.3.4 KASAM 

I denna studie kring delaktighet berättar elever om upplevelser och Känsla Av 

SAMmanhang, vilket är definitionen av KASAM (Antonovsky, 2005). Antonovsky 

menar att eleven kan uppleva sammanhang och KASAM utifrån hur de upplever en 
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situation med begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin situation 

(Antonovsky, 2005). KASAM är teorin (se även 3.1). 

1.4 Styrdokument  

1.4.1 Lagar om värdegrundsfrågor 

Dokument med fokus på delaktighet är exempelvis Förenta Nationernas (FN) 

standardregler och FN om rättigheter för barn med funktionsnedsättning (SOU 

2009:36). Många länder har gjort Barnkonventionen till lag och i Sverige är 

barnkonventionen lag sedan den 1 januari 2020. Barnkonventionen tar i artikel 12 upp 

att barn har rätt att uttrycka sina tankar kring delaktighet, att bli respekterad och lyssnad 

på utifrån mognad och ålder. Vidare belyser artikel 23 att alla barn med 

funktionsnedsättning bör erbjudas ett fullständigt liv som främjar välbefinnande och 

ett aktivt deltagande i samhället (Unicef, 2018). I både artikel 23 och 31 i 

Barnkonventionen (Unicef, 2018) framgår rätten till möjlighet att kunna delta i 

fritidsverksamhet och vikten av att tillgängliggöra aktiviteterna för barn med 

funktionsnedsättning. Delaktighet behandlas även i diskrimineringslagen (2008:567, 

kap.1 §1) som uttrycker att denna lag ska motverka diskriminering och främja lika 

rättigheter och möjligheter utifrån ”kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder”. Där har till exempel begreppet funktionshinder ändrats till 

funktionsnedsättning. Sammanfattningsvis återkommer ett budskap i de ovan nämnda 

lagtexter, Unicef (2018) och diskrimineringslagen (2008:567) att elever har rätt till 

delaktighet och självbestämmande. 

1.4.2 Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten  

Delaktighet ska alla elever i skolan få möjlighet till enligt skollagen (SFS 2010:800). 

Eleven ska få ledning och stimulans och utveckling utifrån sina förutsättningar så långt 

det är möjligt (SFS 2010:800). Elevernas utveckling ska främjas till kontakter med 

kamrater och en social gemenskap, och ge eleven förutsättningar för att vara delaktiga 

i samhället (SFS 2010:800, kap 11 2§). Elevernas rätt att kunna påverka, ta ett eget 

ansvar och vara delaktiga ska omfatta alla elever (Lgr 11). Barn som känner sig 

delaktiga i sin skolgång uppnår bättre i skolan. Att utforma skolansmiljö på ett sätt som 
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gör det möjligt för alla elever att vara delaktiga ger en bättre hälsa och bättre 

studieresultat (Skolverket, 2015). Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som 

myndighet genomför sitt uppdrag från fyra aktörsroller: kunskaps aktör, utvecklings 

aktör, stödaktör och rättighets aktör. SPSM har goda kunskap hur man utformar 

tillgängliga lärmiljöer och arbetar för målgruppen elever med funktionsnedsättning i 

skolan. SPSM har också god kunskap om hur man utvecklar sitt arbetssätt så att de ger 

bra stöd som utgår från elevers rätt till en fungerande utbildning. Sönyi och Söderqvist 

Dunkers genomförde ett utvecklingsarbete inom Specialpedagogiska Skolmyndigheten 

(SPSM, 2012) där man söker får man svar - delaktighet i teori och praktik för elever 

med funktionsnedsättning. I denna rapport beskrevs den teoretiska modellen och 

fallbeskrivningen som analyserats med delaktighetsmodellen som stöd. Resultatet visar 

några områden som har betydelse för elevens möjligheter till delaktighet. De faktorer 

som tycks främja elevens delaktighet i skolans aktiviteter är tillgänglighet, att ha 

tillgång till information, att ha en kompis, självständighet och kunna delta i alla 

aktiviteter (SPSM, 2012). 

1.4.3 Specialpedagogens examensordning  

I examensordningen för specialpedagoger (SFS 2011:688) syns det som omfattar det 

specialpedagogiska uppdraget. Det specialpedagogiska verksamhetsfältet har utifrån 

examensordning (SFS 2011:688) som mål att möta behoven hos alla elever och ska 

ses som ett lagarbete och samverka med andra yrkesgrupper. För att delaktighet ska 

uppstå har specialpedagogen ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje elevs 

lärande och utveckling. I specialpedagogens roll och uppdrag är att se över elevens 

arbetsmiljö och bevaka och bidra till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor så att 

eleven får förutsättningar att vara delaktiga både i skolan och på fritids. Detta 

stämmer också väl med examensordningen, att medverka i förebyggande arbete och i 

arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer (SFS, 2011:688). 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Forskning om inkludering och delaktighet  

Szönyi (2005) menar att delaktighet för elever med olika förutsättningar i en 

sammanhållen skola ofta består av begreppet inkludering. Inkludering relateras till 

begreppet delaktighet (Tetler, 2015). Tetler (2015) tar i forskningsprojektet 

Inkluderande lärmiljöer upp att internationellt identifieras inkludering på två sätt. En 

definition är en specifik grupp av elever och andra definitionen står för mångfald, hur 

skolan kan möta alla elevers olikheter. I den studien är fokus en bredare förståelse av 

inkluderingsbegreppet, där det centrala målet utvecklades till en inkluderande 

lärandekultur i skolan. Resultatet visar att inkludering skapas först när alla lärare 

planerar och genomför en undervisning utifrån elevernas mångfald och där eleverna 

blir delaktiga i processen.  Hela skolan måste ha sin utgångspunkt i elevernas mångfald 

för att få till elevdelaktighet och en inkluderande skola (Tetler, 2015).  

 

Marinossen, Ohna och Tetler (2007) relaterar inkludering till delaktighet i sin studie. 

Författarna menar att visionen om en inkluderande skola, är i behov av begrepp som 

delaktighet som tydligt relateras till inkludering och kan påverka relationen mellan 

eleven och omgivningen. Studiens syfte är i vilken utsträckning nordiska studier 

fokuserar på delaktighet och ge en överblick över fältets inkluderande pedagogik. 

Delaktighet som begrepp kan bidra till att kvalificera en inkluderande beskrivelse i 

praktiken, men att det kräver att begreppet blir mer klart. En annan konklusion är i 

klassrummet där läraren har nyckelfunktionen att reglera kommunikation och 

bestämma över elevernas delaktighet. Den sista är att i de nordiska länderna, tenderar 

en” skola för alla” att bli passiv i förhållande till elevers rättigheter (Marinossen, Ohna 

& Tetler, 2007). 

 

Inom forskningsfältet förtydligas också Artiles och Waitollers (2013) tre 

forskningsfokus i studien professional development research for inclusive education. 

Första forskningsinriktningen handlar om elever med funktionsnedsättning. Nästa 

inriktning är förändringar på policynivå och hur elevgrupper stöttas utifrån genus och 
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etnicitet. Sista forskningsinriktningen handlar om elevens delaktighet i undervisningen 

i sin skola och de hinder eleven stöter på.  

 

Ytterligare en studie Talet om en skola för alla av Assarsson (2007) problematiserar 

vad som gör det svårt att få en likvärdig skola med inkludering och delaktighet. 

Assarsson menar att i en sammanhållen skola, ”en skola för alla” har målet med 

delaktighet för elever med funktionsnedsättning förskjutits från integrering, till 

inkludering som bygger på mångfald och öppenhet.  I vissa kommuner väljer man att 

fördela och satsa pengarna olika när det gäller resurser, fortbildning, alternativa verktyg 

och inkludering av elever med funktionsnedsättning och vilka specialpedagogiska 

insatser som finns att tillgå. Det kan bli problem att få en likvärdig skola när det finns 

skillnader i hur man fördelar de ekonomiska resurserna. I samtalen mellan pedagogerna 

kring ”en skola för alla”, framkommer att om en inkluderande skolkultur ska vara 

möjlig krävs samsyn, gemensamt förhållningssätt, utöver en gemensam samhällssyn 

och kunskapssyn (Assarsson, 2007). 

 

Vidare belyses vilka möjligheter och hinder som en inkluderande skola har, till 

exempel i Pallas (2006) rapport Den inkluderande skolan: En studie på gruppnivå om 

delaktighet och jämlikhet i villkor för elever med funktionshinder. Resultatet visar att 

samverkan är en viktig faktor vid utveckling av en inkluderande skola. Att olika 

professioner inom skolan, lärare, elev och föräldrar och övriga samhället samverkar. 

Allas kompetens är viktiga så att verksamheten ska kunna samverka och att rätt 

anpassningar av läromedel och undervisningen utgår från elevers förutsättningar för att 

kunna vara delaktiga (Palla, 2006). 

 

     En studie som tar upp delaktighet i relation till funktionsnedsättning är Östlunds (2012) 

avhandling Deltagandets kontextuella villkor. Avhandlingen tar upp hur den 

pedagogiska praktiken skapas i träningsskolan och hur möjligheter till delaktighet 

konstrueras och blir till. Östlund (2012) tittar utifrån delaktighetsperspektiv på sin 

empiri för att se de olika aspekter kring delaktighet som framkommer. Resultatet visar 

att eleverna har klassrum och miljö som är anpassad för att möta varje elev, utifrån 

tillgänglighetsaspekten (Jansson, 2005). Östlund konstaterade samtidigt att det fanns 
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hinder i klassrummets tillgänglighet. Avsaknaden av sammanhang där eleven bygger 

relationer visar sig vara den problematiska aspekten för att möjliggöra delaktighet. 

Östlund (2012) menar att forskning visar att elever med funktionsnedsättning får 

mindre möjligheter till initiativ och vara med kamrater i miljön för att där är fler vuxna, 

elevassistenter och skolpersonal. Det blir därför en utmaning för de vuxna att skapa 

relationer till eleven utan att hindra möjligheter till delaktighet mellan eleverna. Att 

skapa elevinflytande för elever med funktionsnedsättning i den pedagogiska praktiken 

ser Östlund (2012) som ett viktigt arbetsområde. 

  

Delaktighet lyfts också i Nygrens (2008) etnologiska studie med grundskoleelever med 

rörelsehinder. Empirin är insamlad genom observationer, samtal och intervjuer med 

sex elever, och deras klasskamrater, skolpersonal och vårdnadshavare. Nygrens studie 

Skolvardag med rörelsehinder lyfter två områden som centrala för elevernas situation 

i skola. Den sociala tillvaron med interaktionen med klasskamrater är den ena. Det 

andra centrala området är elevernas undervisning och kunskapsutveckling. En viktig 

faktor för att inkludering ska fungera, visar sig vara att personalen visar erkännande 

och engagemang för eleven (Nygren, 2008).  

 

Molin (2004) beskriver också att många faktorer påverkar elevens delaktighet, 

nämligen elevens förutsättningar och det sociala sammanhanget som de medverkar i. 

Elever utrycker att de vill vara delaktiga, utrycka sig, få information och kunna vara 

med på fritiden. Molin menar att eleven lär sig att utveckla egna strategier för att 

komma runt problem, hinder och dåligt bemötande. Ibland anstränger eleven sig så 

mycket att krafterna tar slut och det är svårt att delta. Molin undersöker var gränsen då 

går för delaktighet. Molin fördjupar sin definition av delaktighets begreppet med 

”minimal” respektive” maximal” delaktighet. Molins (2004) tankar kring delaktighet 

är att det är omöjligt att sträva efter maximal delaktighet i vårt samhälle. Molin (2004) 

väger samman subjektiva och objektiva aspekter där elevens upplevelser och 

motivation till delaktighet är viktig tillsammans med den fysiska förmågan (Molin, 

2004).  
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Framgångsfaktorer för delaktighet är tid, lösningar och anpassningar, enligt Langs 

(2004) resultat i avhandlingen Den ljusnande framtid är vår-: några ungdomars bild 

av sin tid vid riksgymnasium.  Lang lyfter också att det framkom att tid, stöd och 

tillgänglighet påverkar möjligheter till delaktighet. Faktorer som förhållningsätt, 

arbetssätt och kommunikation och samarbete kan vara nödvändiga för att skapa bra 

social och pedagogisk lärmiljö (Lang, 2004).  

 

Ett intresse för att synliggöra och ge elevens röst lyfter Lang och Ohlsson (2008) i 

forskningsstudien Ytterst berörd- sällan hörd: att forskare lyssna till berättelser. Syftet 

är kopplat till forskningsstudien kring det faktum att elevers röster saknas i 

forskningssammanhang. Lang och Ohlsson (2008) lyfter fram ett intresse av att 

synliggöra och att lyssna på elever. I studien lyfts elevers berättelser av samarbete, 

delaktighet och bekräftelse för att nå kunskap. Resultatet visar att alla elevers rätt till 

studier oavsett genus, ålder, funktionsnedsättning inte uppnås i praktiken. Studien kom 

fram till att det finns brister på överensstämmelser mellan internationella ideal och 

praktiker (Ohlsson, 2008; Lang, 2008). 

 

En annan intervjustudie om elevers röster om delaktighet och inkludering är Man vill 

ju vara som alla andra, där Göransson (2008) fokuserar på elever med 

funktionsnedsättning. Göransson visar att delaktighet skapas tillsammans med 

skolpersonal i anpassade miljöer. Göransson menar att faktorer som visat sig ha 

betydelse för utvecklingen av delaktighet i skolan är upplevelsen av stämningen, 

elevinflytande och samverkan.  

 

Jensen (2001) tar upp i studien Togetherness and Diversity in preschool play elevers 

perspektiv på delaktighet utifrån upplevd känsla och att eleven känner att de tillhör 

verksamhetens sammanhang. Verksamhetens åtgärder är vilket stöd eleven får för att 

förstå den sociala gemenskapen och arbetet. Jensen menar att delaktighet uppnås när 

eleven förstår och räknas med, känner sig behövda och kan och får påverka. När en 

verksamhet görs tillgänglig för eleven måste alla lärsituationer som eleven möter vara 
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tillgänglig utifrån elevens sätt att fungera. Vidare visar Jensen att genom elevers röster 

om upplevelser kan hinder förvandlas till möjligheter och delaktighet (Jensen, 2001). 

 

I Skolverkets (2006) rapport På andras villkor-skolans möte med elever med 

funktionshinder är syftet att undersöka tillgänglighet till lärande för elever med 

funktionsnedsättning. Fokus ligger på hur tillgänglighet formas kring elever med 

funktionsnedsättning i fyra kommuner. Skolverket lyfter i sitt resultat att eleverna 

uppger olika behov utifrån funktionsnedsättning. Några upplevelser som har betydelse 

är gruppens storlek och sammansättning, tillgång till mer tid och att tiden blir 

meningsfull, trygghet och studiero, anpassningar, enskild hjälp och kompisar. Elever 

med funktionsnedsättningserfarenhet är att de haft flera vuxenkontakter, exempelvis 

Barn och ungdomshabiliteringen, sjukvården och elevassistenter. Det blir för elever 

med funktionsnedsättning extra viktigt att de på alla olika ställen ska slippa beskriva 

och förklara sina önskemål och krav. Eleverna menar att de vill få sin undervisning i 

en grupp där pedagogerna har kunskap om de krav som funktionsnedsättningen ställer 

på undervisningen. Pedagogens bristande kunskap om funktionsnedsättning kan få 

negativ effekt då det bidrar till att man alltför lite söker vägar för att möta deras 

pedagogiska behov (Skolverket, 2006).  

 

I beskrivningar av olika perspektiv på lärande och skola ställs ofta ett relationellt och 

ett kategoriskt perspektiv mot varandra (Persson, 2019). Ett relationellt perspektiv är 

enligt Persson att svårigheterna uppstår i mötet med pedagogiska och sociala miljön 

där eleven vistas. Det kategoriska perspektivet är i stället ett synsätt där eleven är ägare 

av sina svårigheter (Persson, 2019). 

 

Szönyi (2005) menar att pedagogernas synsätt har betydelse för hur eleven bemöts i 

skolan. Inom det kategoriska perspektivet görs de specialpedagogiska anpassningarna 

ifrån att se elevens olika brister. Om pedagogerna istället intar en relationell 

utgångpunkt utformas aktiviteterna i mötet med alla elever utifrån olika för 

utsättningar. Szönyi understryker därför betydelsen av att vuxna i skolan har ett 
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relationellt perspektiv för att skapa möjlighet till delaktighet i elevens skolmiljö 

utifrån förutsättningar (Szönyi, 2005). 

 

Östlund (2012) talar om ett relationellt perspektiv utifrån specialpedagogikens 

synvinkel, att det inte bara är specialpedagogen utan att alla på skolan är lika viktiga i 

mötet med eleven. Att all personal i skolans miljö lyssnar till elevernas röster är 

viktigt. Utifrån elevens upplevelser och behov måste lärare utgå från elevens 

förutsättningar mot delaktighet. Elevens information behövs för att komplettera 

specialpedagogens arbete med att utföra pedagogiska utredningar, analysera och 

bedöma om eleven är i behov av särskilt stöd (Östlund, 2012). 

 

Lindqvist (2017) lyfter elevers berättelse om de ofta får kämpa för sina behov och 

önskemål för att kunna vara delaktiga. Det är betydelsefullt att elever och 

vårdnadshavare bjuds in och blir delaktiga i planering, genomförande och uppföljning 

av stöd och anpassningar. Lindqvist menar att eleven är expert utifrån sina 

upplevelser och behöver vara delaktig i beslut. Eleverna berättar i studien av 

Lindqvist att de är aktiva på fritiden och känner att de kan delta. Lindqvist menar att 

elever behöver ha tillgång till att leka och få tillgång till rekreation, fysiska och 

kulturella aktiviteter (Lindqvist, 2017). 

 

På liknande sätt nämner Hertz (2017) att det är viktigt att tillsammans med eleven 

fokusera på nya sätt för att komma vidare på. Hertz (2017) menar att alla som arbetar 

i elevens närhet behöver vara nyfikna på de upplevelser som eleven inviterar till att 

samarbeta kring. När eleven har berättat kan vi förstå saker på ett annorlunda och nytt 

sätt (Hertz, 2017). Det är ju eleven som är kunnig på sin upplevelse och kan genom 

sin röst tillsammans med specialpedagogen skapa förutsättningar för att kunna vara 

delaktig. 

 

Delaktighet i förhållande till specialpedagogens roll lyfts också i enkätstudien Speciella 

yrken? Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning av Göransson, 

Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015). Studien visar att arbetet består av 

utredningar, åtgärdsprogram, dokumentation och konsultation och rådgivning med 
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lärarlag och ledningsgrupp. Specialpedagogen kartlägger och utvärderar elevens 

lärmiljö för att främja delaktighet. Vidare lyfts specialpedagogens förmåga att 

identifiera och analysera hinder som eleven möter i skolan för att delta. 

Specialpedagogen kan vara behjälplig med planering, organisering, material, placering 

i lärmiljön, skapa förutsättningar för delaktighet och en tillgänglig miljö. 

2.2 Slutsatser om tidigare forskning 

När jag utförde sökningen för tidigare forskning så märkte jag att antalet resultat av 

mina sökord inte var så många. Hade jag för många begränsningar på sökningen så var 

resultatet lågt. Slutsatsen kan dras att det inte är smycket forskning gjord som handlar 

om delaktighet för elever med funktionsnedsättning. Sökningen kring 

specialpedagogik gav desto fler träffar och möjligheter till tidigare forskning. 
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3.Teoretisk utgångspunkt 

3.1 Delaktighetsmodellen leder till KASAM 

Delaktighet är nyckeln till att förstå, hantera och uppleva mening i skolan. Janssons 

delaktighetsmodell leder till Antonovskys begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Grunden till modellen är framtagen av Jansson (2005) och består av 

sex olika aspekter av delaktighet. De sex aspekterna är tillhörighet, tillgänglighet, 

samhandling, erkännande, engagemang och autonomi. Den första aspekten tillhörighet 

innebär att eleven tillhör en grupp, klass och skola. Den andra aspekten tillgänglighet 

innebär att alla elever har rätt till en lärmiljö som är tillgänglig. Tillgänglighet är 

uppdelad i tre delar som fysisk tillgänglighet, tillgängligt meningssammanhang och 

tillgängligt sociokommunikativt samspel. Fysisk tillgänglighet är att elever har tillgång 

till olika platser och sociala relationer både inom- och utomhus i skolan. Tillgängligt 

meningssammanhang är att elever får möjlighet att förstå innehållet i samtal, i vad som 

händer eller i aktivitetens innehåll. Tillgängligt sociokommunikativt samspel är att 

förstå regler, språk och koder i skolans alla miljöer. Tillgänglighetsaspekten anses 

central för delaktighet. Den tredje aspekten samhandling är att eleven gör någonting 

tillsammans med två eller flera elever. Den fjärde aspekten erkännande belyser 

omgivningens syn på eleven i en aktivitet, och är mer utbett i en skola där mångfald 

och elevers olikheter är en tillgång i lärmiljön. De femte aspekten engagemang berör 

elevens erfarenhet och tankar, kring en upplevd situation. Den sista aspekten autonomi 

innebär att eleven får möjlighet att bestämma på vilket sätt eleven vill vara delaktig i 

en situation (Jansson, 2005).  

 

Jansson (2005) menar att för att stötta elevens delaktighet i skolan bör man förstå att 

olika sammanhang och aktiviteter skapar olika möjligheter. För att kunna stödja och 

identifiera strukturer som begränsar delaktighet nämns tre olika kulturer, 

undervisningskultur, omsorgskultur och kamratkultur. Undervisningskulturen är bland 

annat hur pedagogen styr elevens aktiviteter, kunskap och lärande utifrån förmågor. 

Den andra kulturen är omsorgskulturen som visar på hur eleven får trygghet och 

omvårdnad av pedagoger, elevassistenter och annan skolpersonal. Den tredje och sista 
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är kamratkulturen som visar på hur eleven själv väljer relationer som känns 

tillfredställande och hur det sociala samspelet mellan eleverna skapar engagemang. 

Aspekternas olika delar innefattar allt elevers upplever och det vi ser genom 

observation, delaktighetsaspekterna är ett stöd för att undersöka elevers delaktighet i 

skolan. Delaktighetsmodellen används nu som tematisk innehållsanalys som bidrar till 

en gemensam begreppsdefinition och stöd när delaktighet diskuteras utifrån vilka 

behov elever upplever i skolmiljön.  Szönyi och Dunkers (2018) menar att elevernas 

delaktighet är i förändring och förhandling och genom att ta del av elevens röst kring 

åsikter, erfarenheter och upplevelser, krävs ibland strategier för att eleverna ska kunna 

delta. Vi behöver vara lyhörda och ha en medvetenhet för att möta eleven i sina tankar 

(Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018). För att förstå delaktighetens komplexitet har 

begreppet i denna figur (Figur 2), delats upp i de sex aspekterna, tillgänglighet, 

tillhörighet, engagemang, samhandling, autonomi och erkännande. Alla aspekterna hör 

ihop och påverkar varandra och ger olika förutsättningar för elevens möjlighet att delta 

i skolan. 

 

Figur 1 Delaktighetsmodellen (SPSM, 2018) 

Delaktighetsmodellen leder här till Antonovskys begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i den teoretiska innehållsanalysen. KASAM etablerades av Antonovsky 

(2005) och står för Känsla Av SAMmanhang. KASAM består av olika delar, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Genom att bygga på det som är positivt 

i våra liv och känna mening och engagemang får vi motivation och välbefinnande 

(Antonovsky, 2005).  
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Figur 2 KASAM (Antonowsky, 2005). 

I relation till skolans sammanhang får KASAM en särskild betydelse eftersom 

Antonovsky (2005) menar att delaktighet leder till meningsfullhet. För att uppleva 

meningsfullhet måste man göra de aktiviteter man erbjuds i skolan och utifrån hur elev 

slutför detta påverkas resultatet. Eleven måste förstå uppgiften (begriplighet) för att 

eleven ska kunna göra den (hanterbarhet). Både elevens motivation och engagemang 

är förutsättningar för elevens lyckande (meningsfullhet). Antonovsky menar att eleven 

utvecklas i samspel med miljön. Utifrån dessa redskap och diskussioner skapar skolan 

möjligheter till att reflektion kommer till stånd om hur vi kan öka hälsofrämjande 

faktorer, anpassa verksamheten efter elevers förmågor, behov och undanröja hinder 

(Antonovsky, 2005). 
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4. Metod 

4.1 Val av metod  

För att synliggöra informanters perspektiv beskriver Bryman (2011) att intervju kan 

vara en lämplig forskningsmetod. När intervjuer används som forskningsmetod, kan 

informanternas perspektiv visa på det som är viktigt inom forskningsämnet. Brinkman 

och Kvale (2019) lyfter på liknande sätt fram att intervjuer får informanterna att 

uttrycka upplevelser om världen. I den här studien innebär mitt val av 

semistrukturerade intervjuer att jag har haft mina frågeställningar som bas, men för att 

få ett fylligare svar så har jag också ställt några följdfrågor. Repstad (2012) beskriver 

på liknande sätt att en flexibilitet av intervjuguiden måste göras under samtalet. 

Bryman (2011) uttrycker att frågorna inte behöver disponeras i en speciell ordning och 

att följdfrågor används för att få fördjupade svar. Om informanten på eget initiativ 

fortsätter berätta, bör man inte avbryta för att ordningsföljden ska följas, då kan eleven 

bli osäker (Byman, 2011). 

 

Repstad (2012) beskriver att observation kan vara en bra metod när frågeställningen är 

knuten till ett avgränsat och tillgängligt område. I den här studien har observation 

använts för att göra ett nedslag i lärmiljön, för att studera delaktighet i en aktivitet. 

Observationens syfte är enligt Repstad att studera deltagaren i olika situationer och hur 

de uppför sig. Observationen ger möjlighet att ta del av socialt samspel och sociala 

processer. Enligt Repstad är observation att undersöka vilka situationer eleven möts i 

och hur eleven förhåller sig i dessa aktiviteter. Observation ger forskaren värdefull 

information till socialt samspel, där intervjuer endast ger indirekt information. Bell 

(2006) menar att observationers iakttagelser kan vara en del att styrka det som framkom 

genom intervjun. I den här studien har intervjuerna legat till grund för den observation 

som genomförts. Enligt Bryman (2011) finns följande observationsformer ”enkla och 

styrda, strukturerade, deltagande, icke deltagande och ostrukturerade”. När jag 

genomfört observationen har jag använt mig av Brymans (2011) ”styrd 

observationsform” (s.176). En styrd observationsform innebär en direkt observation av 

beteende och insamling av data, utifrån kategorier som är förutbestämda. Styrd 
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observationsform kan innebära både strukturerad och ostrukturerade observationer. En 

ostrukturerad observation innebär att man inte använder sig av observationsschema för 

anteckningar, utan beskriver så detaljerat som möjligt hur deltagaren beter sig i miljön 

(Bryman, 2011). 

4.2 Urval  

I denna studie valdes inledningsvis tre elever i grundskolan ut i samråd med 

specialpedagog och elevhälsa på en skola, där specialpedagogen var känd av mig sedan 

tidigare. Urvalet skedde genom vad Bryman (2011) beskriver både som ett målinriktat 

och ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att elever som finns 

tillgängliga har använts. Denna form av urval, bidrar enligt Bryman till att en studies 

resultat inte kan generaliseras. Utifrån rådande covid-19 var det svårt att hitta 

ytterligare informanter på skolan. Därför valdes ytterligare två elever ut som redan har 

avslutat grundskolan. Urvalet var fem elever, till observationen kan kännetecknas som 

ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att en elev kunde tänka sig att medverka.  

4.3 Genomförande  

Inledningsvis kontaktades specialpedagogen på grundskolan genom mobilsamtal och 

mail.  Specialpedagogen presenterade studien på elevhälsomöte och tre elever valdes 

ut. Elevernas vårdnadshavare kontaktades via mobil och vårdnadshavarna och eleverna 

fick missivbrev som lämnades påskrivna tillbaka till mig (Bilaga 1 och 2). När 

missivbreven kommit i retur, bestämdes tid för intervju med alla fem eleverna. 

Samtalen spelades in med mobil. De semistrukturerade intervjuerna innehöll frågor 

som förberetts i en intervjuguide (Bilaga 3). För att vinna elevernas tillit och under 

stryka betydelsen av att de var med påtalades att de var experter på sina upplevelser, 

vid intervjuerna. Intervjun genomfördes genom att besöka två av eleverna på en F-9 

skola. En av eleverna intervjuades i hemmet och två elever med mobilsamtal. Empirin 

har samlats in på olika sätt beroende på den pågående covid-19. Kvale och Brinkman 

(2019) anser att man kan komma förbi vissa svårigheter genom att intervjua deltagarna 

i deras naturliga miljöer. Utifrån intervjuerna med de fem eleverna, har jag transkriberat 

och vid analysen av intervjuerna framkom olika teman. Observationen gjordes utifrån 

alla eleverna samlade upplevelse i intervjuerna, och för att styrka det som framkom 
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genom intervjun (Bell, 2006). Utifrån vad som framkom i intervjuerna av alla eleverna, 

valde jag att göra en observation med en elev i en aktivitet, och fokusera särskilt på 

tema som framkom, samarbete och aktiviteter, relationer och gemenskap. Det var 

viktigt för mig att eleverna kände tillit och visste vem jag var innan 

observationstillfället. Därför besökte jag eleven och klassen en dag, vid ett tillfälle. 

Under observationen dokumenterade jag skriftligt vad jag såg i klassrummet, genom 

fältanteckningar.  

4.4 Bearbetning och analys  

De fem intervjuerna med eleverna och fältanteckningar från observationen 

transkriberades direkt efteråt. Att renskriva i nära anslutning till datainsamlings 

tillfället ökar studiens trovärdighet och tillförlitlighet (Kvale & Brinkman, 2019). 

Resultatet har sedan analyserats genom tematisk och teoretisk analys. Det innebär att 

informanternas berättelser har sammanställts och format olika teman. Kvale och 

Brinkman (2019) menar att formen att koda, kategorisera intervjuuttalande, är en ofta 

använd analysform. När jag sammanställde empirin använde jag mig av färgkoder för 

att få en bra överblick över de teman som framkom. Genom att skriva den tematiska 

analysen i löpande text kommer elevernas tankar under intervjun fram. De teman som 

framkom var samarbete och aktiviteter, relationer och gemenskap. I den tematiska 

innehållsanalysen har resultatet sedan analyserats utifrån de sex aspekterna i 

delaktighetsmodellen; tillhörighet, tillgänglighet, erkännande, engagemang, 

samhandling och autonomi med stöd i delaktighetsmodellen (Szönyi & Söderqvist 

Dunkers, 2018) och den teoretiska innehållsanalysen är KASAM (Antonovsky, 2005). 

Utifrån vad som framkom i intervjuerna av alla eleverna, valde jag att göra en 

observation av en elev under en aktivitet, med två moment efter varandra. Utifrån 

fältanteckningar har jag valt att redovisa två episoder, en som visar när allt fortskrider 

och en som visar när det stannar upp. Efter observationen har de fältanteckningar som 

skrivits, renskrivits. I analysen har jag särskilt fokuserat på de teman som framkom 

under intervjuerna, samarbete och aktiviteter, relationer och gemenskap. 
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4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Begreppet tillförlitlighet beskrivs här i detta avsnitt. För att få in elevernas upplevelser 

och tanker kring studiens forskningsfrågor, valde jag semistrukturerad intervjuer och 

en styrd observation. För att stärka studiens tillförlitlighet intervjuade jag fem elever. 

Under insamlingen av empirin så spelades alla intervjuerna in med mobil, vilket hade 

godkänts av informanter. Under intervjutillfällena användes intervjuguide, med 

följdfrågor för att förtydliga och få mer adekvat information. Tillförlitlighet och äkthet 

användas ofta i studier med kvalitativ ansats (Bryman, 2011). Ytterligare ett sätt att öka 

trovärdigheten var att renskriva materialet i så nära anslutning som möjligt ökar 

studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Observationen nedtecknades i form av 

fältanteckningar.  

4.6 Etiska aspekter 

Etiska övervägande har gjorts i denna studie utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2017). De fyra etiska kriterierna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet. Informationskravet i 

studien tillgodosågs genom att informanterna erbjöds både muntlig och skriftlig 

information genom mobilsamtal och missivbrev (Bilaga 1 och 2). Detta innebar att de 

som medverkar vet studiens syfte med innehåll och att deltagande var frivilligt. 

Samtyckeskravet inhämtades från både elever och vårdnadshavare genom samtal och 

missivbrev. Valet att presentera mitt syfte med studien med mobilsamtal med 

vårdnadshavaren bidrog till att föräldrarna kunde prata med sitt barn och välja om de 

ville medverka. Bryman (2011) förespråkar att informanter också får informationen 

skriftligt. Det skedde genom att missivbrev lämnades till både vårdnadshavare och elev 

med mina kontaktuppgifter för att underlätta kommunikationen. Konfidenti-

alitetskravet uppnåddes genom att avidentifiera eleverna i studien. Nyttjandekravet 

innebär enligt Bryman att insamlat material bara får användas i studiens syfte. Detta 

innebär att studiens material inte används i något annat syfte, samt att all data kommer 

att raderas efter att uppsatsen har färdigställts. Forskningen genomförs utifrån gällande 

etiska regler och att resultatet presenteras för respondenterna. 
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5. Resultat 

I det här avsnittet presenteras min tolkning av fem intervjuer och en observation (elev 

1). Analysen av elevernas upplevelse av delaktighet som framkommit i intervjuerna 

har mynnat ut i två olika övergripande teman. Första temat är samarbete och aktiviteter, 

och det andra temat är relationer och gemenskap. I följande avsnitt beskrivs dessa två 

teman som framkommit och tematisk innehållsanalys utifrån delaktighetsmodellen sex 

aspekter: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och 

autonomi (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018) och den teoretiska innehållsanalysen 

utifrån begreppen: begripligt, hanterbarhet och meningsfullhet, KASAM 

(Antonowsky, 2005). Jag kallar eleverna elev 1, elev 2, elev 3, elev 4 och elev 5. 

5.1 Samarbete och aktiviteter 

Alla fem eleverna berättar att det är viktigt i skolan att vara tillsammans med 

klasskamrater. En elev beskriver det på följande sätt: 

Delaktig är att man samarbetar. Och är med kompisar på rasten. 

Kompisar och vi spelar King. Man frågar om man vill vara med. Vi 

är många och det känns bra. (elev 2) 

Eleven uttrycker att det är viktigt att bli tillfrågad och att på så sätt känna sig behövd. 

Dessutom beskriver eleven att det har ”betydelse att ha någon att vara med” i skolan 

och på rasten. Eleverna förklarar att ”vi behöver någon att vara med, det behöver vi 

alla”. En annan elev beskriver att kamraterna är viktiga för att man kan vara med en 

eller flera kamrater. Ytterligare en säger att ”kamraterna är en viktig del för att känna 

att man är med”. En annan elev utrycker det så här att vara delaktig: 

Får vara med och bestämma. Ibland är det bara andra som 

bestämmer. Känner att jag får bestämma vem jag ska leka med. (elev 

3) 

Eleven beskriver känsla av att få vara med och påverka och själv bestämma. I 

intervjuerna framkommer också hur delaktighet innebär att samarbete uppstår i 

undervisningen genom olika aktiviteter. En elev utrycker det så här: 

Ibland arbetar vi tillsammans. Tillsammans arbetar vi i grupparbete. 

Skriver och pratar gör man när det är grupparbete. (elev 2)  
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Eleven förklarar att man arbetar tillsammans och samarbetar i grupparbete. Eleven 

berättar också att barnen skriver och pratar när de samarbetar i grupper. I klassrummet 

såg jag ett planerat lärande med problemlösning i matematik som innehöll många 

matematiska begrepp där elever fick samarbeta i bestämda grupper med två kamrater i 

15 minuter. Där eleverna aktivt fick vara med och lösa två problem i matematik. Jag 

observerade också hur läraren genom sitt ledarskap skapar förutsättningar för eleverna 

att samarbeta. Nedan följer en beskrivning där tre elever sitter tillsammans med papper 

och pennor för att lösa två matematikuppgifter (där elev 1 är i fokus för observationen). 

Elev 2 säger direkt att han gärna skriver ”får jag skriva”. De andra två 

eleverna bemöter med att båda nickar tillbaka. Alla tre eleverna läser 

första uppgiften tyst (vilket de är vana vid att göra). Efter en stunds 

tystnad säger elev 1 att ”jag läser gärna uppgiften högt för er”. De 

andra två eleverna tittar upp och bemöter med nickar och lyssnar aktivt 

genom tystnad. Efter en stunds tystnad så säger elev 1 att ”jag tror att 

man ska göra så här, vad tror ni?”. Diskussionen är i gång och de lyfter 

sina tankar en och en och ser att de tror på samma lösning av uppgiften. 

Elev 2 tar pennan och börjar anteckna och de andra två eleverna flikar 

in med de olika talen och vad som ska skrivas ner. Efter en stunds 

diskussioner så säger elev 1 Ska vi vara nöjda och gå vidare med nästa 

uppgift? De andra två nickar och de läser tyst igenom nästa 

problemlösning. 

 Jag observerade i aktiviteten att elev 2 initiera och de andra två eleverna godkänner att 

eleven skriver. Efter att alla läst uppgiften, så initierar elev 1 och de andra två eleverna 

går med på att de lyssnar. Alla tre eleverna interagerar med varandra genom att prata, 

lyssna och nicka och samspelar. Det kan ses som att läraren har skapat förutsättningar 

för att eleverna själva ska kunna agera. Eleverna verkar också trygga med att läraren 

delar in dem i grupper, och ger en instruktion till aktiviteten som läraren styr. Det kan 

tolkas som att läraren tänker aktivt på att ge eleverna delaktighet och inflytande i olika 

sammanhang i aktiviteten. En annan elev förklarar att allt känns bättre ”när en aktivitet 

planeras med någon kamrat, då de kan hjälpas åt att lösa uppgiften”. Eleverna berättar 

”att många gånger upplevs det lättare att delta i en aktivitet om man får göra uppgiften 

med kamrater”. Elevens beskrivning i samtalet att de är ”bra på olika saker och det gör 

det roligare ett samarbeta”. En annan elev beskriver så här: 

Kamraterna är en viktig del, så att man känner att man har någon att 

vara med. (elev 5) 
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Eleverna beskriver också hur delaktighet uppstår i olika ämnen. Ett exempel på det är 

när eleverna ska skapa en religiös byggnad under en lektion. Under sista lektionen 

väljer eleverna färger och berättar att uppgiften görs gemensamt: 

Bild är roligt för just nu bygger vi heliga byggnader i alla religioner. 

Med kompis och mycket material, papperskartong, kartongkniv, lim, 

färg och toalettrullar. Vi ska måla tillsammans. (elev 2) 

Eleven uttrycker att bild är roligt för eleven får använda många olika material och att 

de ska måla tillsammans. Samma elev uttrycker att ”bild känner jag mig delaktig i”. 

(elev 2) I elevernas beskrivning framkommer också hur de är delaktiga på olika sätt 

beroende på ämne.  

Jag är med och får vara med på gympan, pyssla då får jag vara med. 

(elev 3) 

Eleven förklarar att han är med på idrotten och när han pysslar. Eleverna beskriver 

också vad delaktighet kan vara vid andra tillfällen under skoldagen. En elev beskriver 

att på rasten har fotbollslaget stor betydelse: 

Jag känner att jag är med kompisarna och laget, när vi spelar fotboll. 

(elev 1) 

Känslan att spela fotboll och vara en i laget och veta att man behövs och att man 

samarbetar utifrån intresse med de elever som vill vara med upplevs av eleven bra. I 

intervjuerna framkommer också samarbete mellan lärare och elever. En annan elev 

beskriver att ”tillsammans skapar vi möjligheter”. Eleven menar att hjälps vi åt, elev 

och elev, och elev och lärare så öppnar sig nya möjligheter. Men en annan elev utrycker 

behov av att veta i förväg vad som ska hända: 

Jag behöver och vill veta var jag ska vara och var jag ska sitta och 

vad jag ska göra. (elev 2) 

Eleven utrycker behov av att få veta var, med vem och vad som ska göras, för att delta 

i en aktivitet. En annan elev utrycker sina upplevelser av behov, inför en aktivitet så 

här: 

Lärarens bemötande så att jag känner att jag får hjälp och kan ha 

fokus. Att jag får nya och speciella uppgifter när jag är klar. Att jag 

känner att jag får tid med någon och kommer vidare. (elev 4) 
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Informationen kan vara avgörande i ett ämne om eleven ska ges möjligheter att delta. 

Vilket denna eleven utrycker här: 

Idrott och hälsa och vissa av skolans aktiviteter var hinder där man 

skulle vara fysisk, där det inte var förberett så att jag kunde vara med. 

(elev 5) 

Eleven uttrycker att idrott och hälsa, och vissa andra aktiviteter på skolan är ett hinder 

när man ska vara fysiskt aktiv. Eleven beskriver att vara där inte anpassat och förberett 

kunde eleven inte vara deltagande. En annan elev lyfter istället fram hur möjligheter 

att vara med i aktiviteterna skapas när strategier har utformats.  

Jag kan gå ut i korridoren när jag behöver röra på mig. Jag kan sitta 

och arbeta vid min bänk när vi har genomgång. Så att jag har något 

att göra samtidigt som jag är med och hör vad vi ska göra. (elev 1) 

Eleven beskriver att eleven kan välja olika sätt att vara med i aktiviteten. En annan elev 

beskriver att: 

Rasten och friheten var bäst i skolan. För att man bestämde själv och 

kunde röra på sig. (elev 4) 

För denna eleven är rasten betydelsefull för att eleven får själv styra vad som görs och 

på vilket sätt. Medan nästa elev beskriver att längden på aktiviteterna under skoldagen 

betydelse:  

Jag blir inte trött längre för vi arbetar korta pass. Och jag säger ifrån 

om jag inte orkar mer. (elev 3) 

 

Eleven utrycker att det är väsentligt att ha sin planering med korta arbetspass, så att 

eleven orkar med och att där finns en strategi hur eleven ska göra när orken tar slut. 

Samma elev uttrycker känsla av att kunna vara med i aktiviteten: 

Gympa, att jag kan springa och hoppa. Att man kan skriva och läsa 

och lära sig. (elev 3) 

Eleven upplevde att kunna vara med i idrott med de momenten, att springa och hoppa. 

Men även vikten av korta arbetspass så att eleven kunde skriva, läsa och lära sig. 

Delaktighet under elevernas skoldag verkar uppstå när skoldagen är anpassad så att de 

kan delta aktivt utifrån sina förmågor i de olika situationerna. 
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5.1.1 Teoretisk analys 

Flera elever beskriver att i de olika aktiviteterna och situationerna under skoldagen så 

är det viktigt att få förutsättningar och att bli behandlad som alla andra. Resultatet kan 

tolkas som att barnen inte verkar uppleva funktionsnedsättningen som ett hinder, utan 

istället utrycker att de ”kan göra uppgifterna utifrån mina förmågor, om det planerats 

utifrån mina behov”. Det kan relateras till att aktiviteterna då blir både begripliga och 

hanterbara enligt KASAM (Antonovsky, 2005). Eleverna beskriver också istället 

betydelsen av vilka förutsättningar som skapas under skoldagen. Deras beskrivning av 

att få rätt förutsättningar kan relateras till känslan av att kunna och vilja vara med och 

göra saker med andra utifrån aspekten tillgänglig i delaktighetsmodellen (Szönyi & 

Söderqvist Dunker, 2018). Szönyi ochSöderqvist Dunkers beskriver att läraren arbetar 

för att skapa förutsättningar och stärka barnets möjlighet till delaktighet i en tillgänglig 

lärmiljö. Då kan barnens olika förmågor i en klass, skapa en mångfald och ses som 

tillgång (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018). 

 

I samtalen med eleverna utrycker alla på olika sätt upplevelsen av att ”bli tillfrågad”, 

”känna sig behövd” och ”ha någon att vara med”. Det har betydelse för eleverna att 

känna att de har någon att vara med och blir accepterade för den de är. Att eleverna 

uttrycker att de har en tillhörighet med kamrater, lärare och sin skola, kan relateras till 

vad Szönyi & Söderqvist Dunkers (2018) skriver om tillhörighet som att” ingå i ett 

sammanhang, en skola och en klass”. 

 

Elever uttrycker vikten av att ” tillsammans skapar vi möjligheter”, och med det verkar 

eleverna mena att genom samarbete elev och elev och elev och lärare så ges möjligheter 

till samarbete. Betydelsen av att samarbeta kan relateras till att uppleva en känsla av 

meningsfullhet enligt KASAM (Antonovsky, 2005). I resultatet framkommer också 

betydelsen av att arbeta tillsammans med andra. Det uttrycks till exempel av eleverna 

som att ”hjälpas åt, man är bra på olika saker ”. Känslan att kunna och vilja vara med 

och göra saker med andra är i enlighet med aspekten samhandling i Szönyi och 

Söderqvist Dunkers (2018) delaktighetsmodell. Szönyi och Söderqvist Dunkers 

beskriver samhandling som eleven har rättighet att vara med i ett sammanhang.  
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Eleverna visar att de kan ge varandra lugn i gruppen så att de alla tre hinner läsa 

uppgiften och kan relateras till aspekten samhandling (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 

2018). Samhandling upplever eleven genom att han kan delta i samma aktiviteter som 

kamraterna. I en samhandling krävs en högre grad av självständighet och engagemang 

och högre grad av erkännande av kamraterna. Delaktigheten gäller här både 

samhandling elev-lärare och elev-elev.  

 

Två av eleverna erbjuder sig att skriva respektive läsa högt i aktiviteten med 

problemlösnings uppgiften. De stämmer av med varandra och visar att de kan var 

uppmärksamma, lyssna och bli lyssnade på. Relaterat till aspekterna tillhörighet och 

samhandling Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018) tar eleverna initiativ till att fördela 

uppgifterna emellan sig i gruppen och läraren har noga bestämt vilka som ska 

samarbeta få att tillhörigheten i gruppen blir bra. Aktiviteten är begriplig för eleverna 

och de har en för förståelse vad de ska göra. Eleverna uttrycker att aktiviteten är 

hanterbar, för de har strategier och förmåga att samarbeta KASAM (Antonowsky, 

2005). Relationen mellan eleverna visar tydligt att de vill att alla är med och kommer 

till tals, genom att de tittar på varandra, nickar och genom samtal. Resultatet relateras 

utifrån aspekterna samhandling och tillhörighet Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018) 

mellan eleverna i gruppen i denna planerade problemlösningsuppgiften.  

 

Eleverna uttrycker att ”aktiviteterna behöver ändras så jag kan vara med” och det är 

olika beroende på vad som ska göras. Eleverna beskriver att aktiviteten behöver göras 

begriplig och hanterbar enligt KASAM (Antonovsky, 2005). Resultatet att elevens 

möjligheter att bestämma hur, vad och med vem man är med, kan relateras till Szönyi 

och Söderqvist Dunkers (2018) begrepp autonomi. I resultatet framkommer också att 

det i skolan finns många regler, rutiner, tider och krav som gäller eleverna. För att ha 

egen möjlighet att bestämma över vad man gör, hur man gör det och tillsammans med 

vilka kamrater, så behövs ett självständigt handlingsutrymme. Upplevelsen av hur olika 

aktiviteter tillgodoser elevens möjligheter att delta, beror på om eleven vet var, vad och 

hur man ska göra. Ytterligare en aspekt som framkommer är att eleven också är med 
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utifrån sina förutsättningar i de olika aktiviteter som eleverna kan stöta på under sin 

skoldag. 

5.2 Relationer och gemenskap 

Det andra temat handlar om betydelsen av relationer med kamrater och lärare. En elev 

beskriver betydelsen av att bli bemött som andra: 

Jag vill känna att jag bli behandlad som alla andra. Och att mina 

kamrater och lärare vet vad jag behöver hjälp med. (elev 4) 

Det eleven beskriver handlar om att bli behandlad likadant som alla andra, men det 

verkar också skapa en trygghet hos eleven att läraren och kamraterna har kunskap om 

vad eleven behöver för stöd. En annan elev beskriver det på följande sätt: 

När jag behöver hjälp, ber jag mina klasskompisar eller läraren att 

hjälpa mig. Kompisarna vet vad jag behöver och gör det lättare, för 

jag har kompisar i båda klasserna. (elev 1) 

Eleven säger att han ber om hjälp när behov finns och att både kompisar och lärare kan 

hjälpa till. Eleven utrycker att kompisar finns i båda klasserna och känner till vilka 

behov eleven har.  En annan elevs upplevelser av relationer till andra i skolan är att det 

”färgar hur man upplever sin skoldag”. En annan elev beskriver vikten av att ha bra 

personer runt om sig i skolan, på följande sätt: 

Om allt kändes bra från kamrater och lärare under skoldagen, så var 

det lättare att orka vara med. (elev 5) 

Känsla av att vara med kamrater och lärare som eleven känner, ger trygghet och eleven 

beskriver i samma samtal att då ” tar det mindre energi. Eleven verkar ha behov av att 

känna att läraren bryr sig. Därefter kan eleven ta vid i aktiviteten och veta vad som ska 

göras. En annan elev uttrycker hur det blir när eleven inte ges förutsättningar i en 

aktivitet.  

För trots att jag hade sagt vad jag kan göra och inte göra, brast 

pedagogerna, för de kom inte med lösningar eller alternativa 

lösningar. Jag fick sitta på en bänk och stirrad på och utpekad av 

klassen. När jag egentligen ville vara med men inte fick rätt 

förutsättningar. (elev 5) 
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Eleven beskriver vad eleven kan göra, men upplever inte att det alltid hörsammas. 

Ibland upplever eleven att anpassningarna och lösningar inte har gjorts utifrån elevens 

information till lärarna och kan då inte aktivt delta. Samma elev förklarar det så här: 

Hur pedagogerna tar emot informationen som jag uttalar behov av 

och skapar en lösning eller bara låter bli. (elev 5) 

Eleven uttrycker att hur lärarna lyssnar och hanterar det som eleven berättar är olika, 

och om de gör något av informationen i undervisningen. I den andra delen av 

aktiviteten i klassrummet med problemlösning som jag observerade innehöll nu ett nytt 

moment. Där var eleverna aktiva och fick nu två till kamrater i gruppen, så de var nu 

istället fem elever som fick i uppdrag att samarbeta. Jag såg också i mina observationer 

hur läraren genom sitt ledarskap gick fram och berättade att nu ska ni tillsammans se 

om ni har samma lösning som ni kom fram till tidigare eller ni hittar nya matematiska 

begrepp. Eleverna har nu varit aktiva i 15 minuter i den förra aktiviteten och går nu in 

en ny gruppkonstellation och diskussionen startar och elev 1 visar tidigt att 

delaktigheten under aktiviteten avtar. Elev 1 var aktiv och med i arbetet de första 

minuterna och var med i diskussionerna utifrån sina villkor. Därefter avtar elevens 

delaktighet i aktiviteten.  

Elev 1 sitter och snurrar på sin stol och är inte med i samtalet. De 

andra fyra eleverna diskuterar fritt och elev 2 berättar hur han tänkte 

och vilket förlag han har och berättar hur han tänkte och vilket 

resultat de fick fram. Elev 1 är delaktig utan att delta, delaktighet är 

med fokus på samspel och här visade elev 2 alla i gruppen, genom att 

skriva hur de hade gjort. Elev 1 tar fram sin sked och böjer den och 

tittar på den en stund. De andra eleverna fortsätter prata och 

diskutera. Elev 3 säger att ”ni kan räkna ut på ett annat sätt, men vi 

har nog gjort rätt”. Elev 1 reser sig och går ut i korridoren en stund, 

återkommer efter några minuter till sin plats. Elev 5 vill och berättar 

att ”nu är vi väl nöjda och kan lämna in”. Elev 1 har nu återkommit 

till gruppen och satt sig på sin stol. Han utrycker ”kan ni berätta för 

mig igen vad ni pratat om”. 

Jag observerade och tolkade att det görs tydliga strategier av elev 1. Aktiviteten 

fortsätter och de andra i gruppen samarbetar och släpper in varandras i diskussionen. 

När elev 1 kommer tillbaka, är de alla aktiva i diskussionen igen.  

 

 



  

34 

 

En annan elev önskar att” lärarna är lite mer flexibla och hittar lösningar, så att 

bemötande blir positivt och givande”. En annan elev beskriver hur det kan skilja sig åt 

mellan skolorna som eleven har gått på: 

Man lyssnar mer på denna skolan än förra. (elev 3) 

Eleven upplever att på denna skolan han går i nu, blir han mer lyssnad på. En annan 

elev menar att: 

Får man vänta länge innan någon lyssnar och man får hjälp, så 

släpper motivationen. Då blir det kaos och energin tar slut. (elev 4) 

Den här eleven uttrycker att det tar det för lång tid innan någon lyssnar, och då släpper 

elevens motivation, och det blir svårt. Eleven menar också att orken tar slut om man 

får vänta. Eller som denna eleven berättar:   

Vet jag att jag inte kan stanna i klassrummet så sa fröken, att jag ska 

gå ut. Om jag blir trött så kan jag välja att inte lyssna mer. (elev 1) 

 

Eleven beskriver att kan han inte vara kvar i klassrummet, finns valet att gå ut.  Elevens 

känsla verkar vara att om han inte orkar ha fokus och är trött, finns valet att inte lyssna. 

En annan elev uttrycker ”att bli lyssnad på upplevs viktigt för att ha en bra skola”. 

Samma elev säger: 

Att någon lyssnar på mig, gör att det är roligare och lättare. (elev1) 

 Genom att bli lyssnad på av andra gör skoldagen både roligare och lättare.  

5.2.1 Teoretisk analys 

Resultatet visar att betydelsen av relation med lärare och kamrater är viktiga. Eleverna 

beskriver att de vill bli” behandlade som alla andra och att kamrater och lärare ska veta 

vad de är i behov av för hjälp”. Resultatet kan relateras till aspekten tillgänglighet i 

delaktighetsmodellen, som handlar om hur vuxna ger stöd och gör aktiviteten 

tillgänglig så att eleven får förutsättningar för deltagande (Szönyi & Söderqvist 

Dunkers, 2018). Lärarens närvaro och relation verkar hjälpa eleven, genom att se på 

elevens olikheter och möjligheter vid planering av en aktivitet.  
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En annan elev uttrycker att ”trygghet var hur lärarna bemötte mig, i skolan”. Eleven 

beskriver att hur lärarna bemötte, hade betydelse för hur trygghet bildades i skolan. 

Elever uttrycker också att ett hinder kan vara att omgivningen inte förstår ”vad jag kan 

göra, och jag upplever inte att det alltid lyssnas på mig”. Här upplever eleverna att det 

är ett hinder att inte lärare och omgivningen ser på eleven i aktiviteten och får ”rätt 

hjälp när de behöver det”. Resultatet kan relateras till tillgänglighet enligt Szönyi och 

Söderqvist Dunkers, (2018) som menar att hur omgivningen ser och stöttar eleven, kan 

läraren genom att planera för olikheter stötta elevens möjligheter till deltagande.  

 

Elevens upplevelser av hur de blev bemötta av lärare verkar göra skillnad i skolan 

genom att det skapar trygghet. Eleverna uttrycker till stor del upplevelsen av trygghet 

med lärare och kamrater och det skapar meningsfullhet och engagemang i sin skola. 

Det skapar trygghet att känna tillhörighet med kamrater och lärare. Det kan relateras 

till aspekten engagemang i delaktighetsmodellen. Engagemang är enligt Szönyi och 

Söderqvist Dunkers (2018) när eleven berättar vad de upplever och tänker. 

 

Elevens önskemål att bli lyssnad på ”att någon lyssnar på mig, gör att det är roligt och 

det blir lättare” skapar känsla av att relation och bemötande är viktigt. Olika elevers 

tankar framkommer om betydelsen av att bli lyssnade på för att lärare ska kunna skapa 

möjligheter utifrån deras förmågor för att de ska orka vara delaktiga. Resultatet kan 

relateras till Szönyi & Söderqvist Dunkers (2018) aspekten tillgänglighet, genom hur 

den sociala kommunikationen är i elevernas skola är grundläggande för att eleven ska 

uttala tankar och åsikter. Det kan relateras till begreppet meningsfullhet utifrån 

KASAM, att eleven känner engagemang och motivation. Att barnet ska få komma till 

tals, bli lyssnad till och få möjlighet till inflytande (Antonovsky, 2005). 

 

Ytterligare en aspekt som framkommer är att om inte dessa förutsättningar ges, om man 

”får man vänta länge innan någon lyssnar och man får hjälp, så kan orken ta slut. Det 

kan tolkas som att eleven riskerar att inte uppleva situationen som meningsfull, 

KASAM, om inte situationen görs tillgänglig för eleven (Antonovsky, 2005). Utifrån 

tillgängligheten och möjlighet till samhandling kan elevens engagemang påverkas 
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enligt Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018), då det skapas möjlighet för deltagande. 

Meningsfullt för eleverna var att skolaktiviteterna planerades utifrån elevens behov och 

förmågor och ibland med vissa utarbetade strategier för att barnen skulle uppleva att 

de kunde vara delaktiga. 

 

En tydlig genomgång skapar begriplighet i uppgiften och att alla får samma instruktion 

och information.  I klassrummet tolkade jag att det var ett tillåtande klimat där eleverna 

delade med sig av tankar och funderingar kring matematiska lösningar. För att 

tillgängligheten ska kunna uppfyllas behöver elev 1 våga tala om när han inte förstår 

eller orkar mer. Vid flera tillfällen visar elev 1 bristande fokus till exempel när han 

snurrar på stolen, vilket kan ses som att uppgiften inte upplevs meningsfull för eleven 

relaterad till KASAM (Antonovsky, 2005). Elev 1 visade att motivation och 

engagemang uteblev. Elev 1 provade att vara kvar i klassrummet men situationen 

gjorde att moment nr 2 av aktiviteten blev svår att vara kvar i. Eleverna blev fler i 

gruppen och tiden att fokusera direkt i anslutning till förra momentet kan vara orsaken, 

och relateras till aspekten tillgänglighet (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018). 

Aktiviteten var inte tillgänglig längre, för elev 1 som visade att orken inte fanns för 

stunden. 

 

Vidare visade elev 1 att uppgiften inte är tillgänglig och han väljer att fingra på en sked. 

Situationen har krävt många olika moment: instruktion, samarbete i en aktivitet, 

relationer och gemenskap, vilka är de två teman som framkom under intervjuerna. Elev 

1 visar att meningsfullheten inte är optimal när det gäller engagemang och delaktighet 

och motivationen avtar, vilket kan relateras till KASAM (Antonovsky, 2005). Eleven 

tar hjälp i sina strategier, sked och att förflytta sig ut ur klassrummet. Resultatet 

relateras till aspekterna tillgänglighet Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018). Här visar 

elev 1 att förutsättningarna inte är anpassade så att möjlighet ges att delta. Här blir inte 

aktiviteten tillgänglig för tiden upplevs lång och aktivitetens utformning, att interagera 

i en ny konstellation direkt skapar svårighet för elev 1. Här skapas dilemmat av ett stöd 

eleven har rätt till och möjligheten till delaktighet i klassen. 
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Elev 1´s förmåga att välja strategi gör att gruppens samarbete fortlöper och 

diskussionen sker mellan kamraterna. Eleven avviker utan att störa eleverna i 

klassrummet, samtidigt som det begränsar delaktigheten i klassrummet. Genom att elev 

1 inte deltog fysiskt hindras elevens möjlighet till delaktighet och uppleva diskussionen 

med gruppen i klassrummet. Elev 1 kommer tillbaka och återfår plats i gruppen genom 

att fråga ”vad har ni kommit fram till”. Utifrån Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018) 

relateras resultatet till aspekterna tillgänglighet och samhandling, de två aspekterna 

hade uppnåtts om aktiviteten avslutats efter första momentet i problemlösnings 

aktiviteten.   

Ytterligare ett hinder uppstår när elev 1 ska interagera med 4 kamrater i gruppen och 

elev 1 inte deltar aktivt i sista delen av aktiviteten. När jag observerade tolkade jag att 

meningsfullhet saknades, att det blev för många att skapa relation och gemenskap med 

KASAM (Antonowsky, 2005). Detta kan också relateras till aspekten tillhörighet 

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018). Placeringen i klassrummet kan ha betydelse 

för delaktighet, eleverna har bestämda platser och när det blir grupparbete så bryts 

denna trygghet. I klassen har eleverna bytt platser denna dag för samarbetet och 

observationen. Läraren förklarar att de ”nya platserna syftar till att öka elevernas 

gruppkänsla och skapar nya sociala kontakter mellan eleverna”.  

5.3 Slutsatser 

Tidigare forskning, mina egna erfarenheter, intervjuer, observation och eleverna 

påvisar att delaktigheten hos elever med funktionsnedsättning inte är ett hinder om rätt 

möjligheter ges. Det finns en hel del teori om varför delaktighet är något man bör sträva 

efter. Hela specialpedagogiken bygger på det, varför är det då så svårt att uppfylla fullt 

ut i praktiken? Eleverna uttryckte samarbete, aktiviteter, relationer och gemenskap som 

upplevelser kring delaktighet. Eleverna med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i 

beslut som rör dem själva, i planeringen av deras skolgång, oberoende av tid och 

relationer. Mitt syfte med studien var att få elevernas röst hörd, förstärka delaktigheten 

och medvetenheten om specialpedagogensroll i att skapa tillgängliga miljöer för elever 

med funktionsnedsättning. För att få in specialpedagogiken på flera områden så bör 

vikten av elevers delaktighet lyftas fram. Dessa resultat som framkommit har gett mig 
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ny kunskap som specialpedagog, för att förebygga och skapa tillgängliga miljöer i 

skolan. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att ta del av fem elever med funktionsnedsättnings upplevelser 

kring delaktighet i deras skola. För att göra det valdes en kvalitativ ansats genom 

intervjuer och ett nedslag i lärmiljön med en observation. Urvalet skedde genom 

bekvämlighetsurval, för att få upplevelser och tankar hur några elever med 

funktionsnedsättning beskriver delaktighet, då det fanns intresserade deltagare. 

Intervjuerna med eleverna krävde tid för att skapa tillit, en relation och trygg miljö som 

eleverna kände sig trygg i. Att låta elevers röst bli hörd kräver tillit, relation och låter 

dem vara experter utifrån sina upplevelser. Det har samtidigt varit tidskrävande att 

besöka skolan flera gånger. En begränsning med studien har följts av rådande covid-

19. Eleverna har varit sjuka och hemma från skolan. Skolan i sin tur har begränsat 

besökare till elever och deras familjer. Innan intervjuerna var mobilsamtal ett bra sätt 

att bygga en bra kontakt med vårdnadshavarna kring studien och de fick möjlighet att 

ställa frågor. Intervjuerna utfördes på flera sätt för att samla in data. Min tanke var att 

intervjua alla eleverna på plats i skolan, för att skapa trygghet och tillit till 

intervjusituationen.  

 

Mitt val av intervjuer har gjort det möjligt att ta del av elevers tankar om delaktighet. 

En begränsning har varit att jag enbart fick tillgång till tre elever i skolan jag kunde 

intervjua. För att få mer empiri fick jag erbjuda två före detta elever att delta i studien, 

kort efter att skolan inte gav möjlighet till fysiska möten. Två elever hade lämnat 

grundskolan. Samma intervjuguide har använts till alla elever med följdfrågor, för att 

öka trovärdigheten. Repstad (2012) menar att utgår man från en intervjuguide, som inte 

behöver följas exakt, är det ett stöd som sedan följs upp av frågor med fördjupade svar 

där de två före detta eleverna kunde ge sina upplevelser av delaktighet. I 

samhällsforskning finns en ökad medvetenhet om att barns röster är viktiga att forska 

(Jensen, 2001). Att lyssna på barnen är viktigt för oss för att förstå hur de upplever sin 

värld. Observationen var ett sätt att göra ett nedslag i lärmiljön. Min tanke var att göra 

flera nedslag i lärmiljön med observationer, men med rådande omständigheter fanns 
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ingen möjlighet. När jag sammanställde intervjuerna och observationerna använde jag 

mig av färgkoder för att få en bra överblick över de olika tema som skapades, samarbete 

och aktiviteter, relationer och gemenskap. Det var ett system som passade mig bra för 

att analysera den data som jag fått in. I processen var också enbart intervjuer uppe med 

fler elever till diskussion, men efter olika övervägande valdes kombinationen av 

intervjuer och observation. Så här i efterhand hade enbart intervjuer varit att föredra 

om fler hade tillfrågats direkt och kunnat medverka direkt så hade empirin samlats in i 

tidigt skede. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att bidra med elevers upplevelse av delaktighet i skolan. 

Resultatet diskuteras utifrån studiens tre forsknings frågor. Inledningsvis skildras vad 

beskriver eleverna som betydelsefulla aspekter i lärmiljön för att uppleva delaktighet? 

Den andra forskningsfrågan Vad uttrycker eleverna att delaktighet innebär i skolan? 

Och tredje och sista forskningsfrågan hur kan specialpedagogensroll främja 

delaktighet? 

6.2.1 Vad uttrycker eleverna att delaktighet innebär i skolan? 

Delaktighet för eleverna är att få vara med och kunna vara med utifrån rätt 

anpassningar. Delaktighet inbegriper alla aspekterna i delaktighetsmodellen (Szönyi & 

Söderqvist Dunkers, 2018). Eleverna såg inte funktionsnedsättningen som ett hinder 

om de fick hjälp med strategier. Det kan ses som att eleverna utifrån ett relationellt 

perspektiv såg på möjligheter i olika aktiviteter. Tillgängligheten och relationer 

tillsammans med lärare och kamraterna, upplevdes viktigt för delaktighet. 

Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet, det innebär att eleverna har tillgång 

till samma förutsättningar och får möjlighet till normer och sammanhang. Samarbete 

och gemenskap i aktiviteterna i skolan med kamrater utrycktes nödvändiga för 

eleverna. Helhetsbilden för elevens situation i skolan och utanför lektionerna 

kännetecknas av många situationer till samhandling. Enligt delaktighetsmodellen 

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018) behövs samspel mellan de olika aspekterna för 

att eleven ska känna delaktighet fullt ut. Utifrån elevernas upplevelser kring möjlighet 
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till delaktighet i skolan, framkom tecken på att eleverna inte kan delta fullt ut. Men att 

eleverna kan utifrån sina förutsättningar uppleva delaktighet till viss del. 

6.2.2 Vad beskriver eleverna som betydelsefulla aspekter i lärmiljön för att 

uppleva delaktighet? 

Resultatet visar att det är flera aspekter som påverkar elevers delaktighet i skolan. 

Eleverna har berättat hur de hela tiden får skapa handlingsutrymme för att hantera 

hinder de stöter på i vardagen och vända dem till möjligheter. På liknande sätt beskriver 

Kielhofner (2012) att flera aspekter påverkar delaktigheten. I intervjuerna och 

observationen med eleverna framkommer flera aspekter som betydelsefulla för 

delaktighet. En är relationer från kamrater och lärare som upplevs viktig för eleverna 

för det formar hur dagen ska bli. Resultatet stämmer överens med tankegångar i tidigare 

forskning, till exempel Marinossen och Tetler (2007) att lärarna är nyckelpersonerna 

för att eleverna ska få rätt förutsättningar för inkludering och delaktighet. Kielhofner 

(2012) menar att relationer och attityder inverkar på elevernas vardag. Göransson 

(2008) lyfter att delaktighet skapas med skolpersonal i anpassade miljöer, där 

omgivningen spelar en viktig roll för hur samarbete och gemenskap mellan kamraterna 

och roller skapas. Jensen (2001) poängterar också att förutsättning för att uppleva 

delaktighet är samarbete och gemenskap och att få vara med kamrater och lärare. 

Vidare menar Palla (2008) att samverkan och allas kompetens kring 

funktionsnedsättning är avgörande, för att möta elevernas upplevelser i olika 

sammanhang.  

 

En andra aspekt som framkommer av delaktighet är att bli lyssnad på och att få tid 

framkommer också som aspekter som elever beskriver skapar lugn och trygghet. 

Vidare berättar eleverna att de behövde tid att förberedas, extra hjälp, stöd, strategier, 

lösningar, att tyda situationer och bibehålla energin för att ha möjlighet till delaktighet. 

Resultatet visar liksom tidigare forskning på vikten av att det ges förutsättningar i 

skolan för att få rätt anpassning och lösningar för delaktighet. På liknande sätt lyfter 

Skolverket (2006) och Nygren (2008) att elevens förutsättningar för delaktighet skapas 

om eleverna får den extra tid med läraren så att relationer skapar trygghet, och att 

lösningar och anpassningar ger möjligheter i en tillgänglig miljö. 
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Energi och motivation menar eleverna är viktiga aspekter för att vara delaktiga. 

Eleverna menar att skolans miljö inne och ute är viktig för om de orkar var delaktiga 

hela skoldagen. På liknande sätt menar Kielhofner (2012) att miljön möjliggör att 

eleven kan vara delaktig. Vissa elever upplever att de behöver hjälp att hitta 

återhämtning och strategier när motivation och ork inte finns. Samtidigt beskriver 

eleverna att de själva behöver påminna och tala om sina behov. Detta framkommer 

också i tidigare forskning där till exempel Jensen (2001) lyfter att om en verksamhet 

ska göras tillgänglig för eleverna måste alla lärsituationer som eleven möter vara 

framkomlig utifrån elevens sätt att fungera. Meningsfullhet och motivationen är viktiga 

faktorer för upplevd känsla av att kunna vara delaktig. 

6.2.3 Hur kan specialpedagogen främja delaktighet? 

Eftersom delaktighet är ett centralt begrepp inom Specialpedagogiken är det relevant 

för en specialpedagog att arbeta främjande för delaktigheten för elever med 

funktionsnedsättning i skolan. Resultatet visar vilka aspekter som påverkar elevernas 

delaktighet i skolan och därmed vad en specialpedagog skulle kunna arbeta med inom 

skolan för att främja en god delaktighet. Delaktigheten påverkar både hälsan och 

studieresultaten hos elever vilket gör det till ett viktigt område att arbeta med 

(Kielhofner, 2012). Genom denna studie har författaren sett betydelsen av att låta 

elevernas röst bli hörd och arbeta med samarbete och aktiviteter, relationer och 

gemenskap för att främja delaktigheten hos elever med funktionsnedsättning. 

Författaren ser vikten av att specialpedagogens roll, har en viktig funktion för att främja 

delaktigheten hos eleverna. 

6.3 Specialpedagogiska implikationer 

Skolans arbete för delaktighet finns både i internationella och nationella lagtexter som 

Barnkonventionen, skollagen, skolans läroplan etc. och skolans styrdokument, vilket 

gör det angeläget att arbeta aktivt med i skolan. I examensordningen (SFS 2011:688) 

nämns att dagens specialpedagogiska utbildning representerar ett synsätt där 

svårigheter i första hand ses i mötet mellan elev och omgivningen, det vill säga ett 

relationellt perspektiv. Även Lindqvist (2017) beskriver hur specialpedagogensroll 
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med förebyggande arbete är att upptäcka elever styrkor, svårigheter och behov för att 

forma tillgängliga lärmiljöer. Specialpedagogen är en viktig profession i att medverka 

till delaktighet, genom specialpedagogiska anpassningar i miljön för alla elever i behov 

av särskilt stöd. Genom att lyssna och göra elevernas röst hörd kan specialpedagoger 

aktivt arbeta med att förbättra delaktigheten i skolans miljö och bidra till elevers 

delaktighet. 

 6.4 Förslag till framtida forskning  

Ytterligare forskning skulle exempelvis kunna synliggöra hur kan skolan arbeta med 

att synliggöra barnens tankar kring delaktighet och utifrån det skapa möjlighet till 

delaktighet i skolan. Ytterligare forskning utifrån pedagogers roll i skolan, skulle 

främja kunskap kring elevers funktionsnedsättning och delaktighet, och skapa 

möjligheter och undanröja hinder. Studien visar behov av ytterligare forskning kring 

elevers upplevelse av att orken inte räcker. Där samarbete mellan professionerna 

specialpedagog och arbetsterapeut hade varit en väg att upptäcka vilka metoder som 

finns för att möta elevers upplevelser av att orken inte räcker hela skoldagen.  

6.5 Sammanfattande slutord 

Syftet med denna studie var hur några elever beskriver förutsättningar för delaktighet 

under skoldagen. Utifrån mina tre forskningsfrågor: 

• Vad uttrycker eleverna att delaktighet innebär i skolan? 

• Vad beskriver eleverna som betydelsefulla aspekter i lärmiljön för att 

uppleva delaktighet?  

• Hur kan specialpedagogensroll främja delaktighet i skolan? 

Coster m fl. (2013) menade att elever med funktionsnedsättning inte är lika delaktiga, 

utifrån det ville jag synliggöra elevers röster kring delaktighet. För att få mer kunskap 

hur jag i specialpedagog rollen kan främja delaktighet och skapa en anpassad lärmiljö 

för elever utifrån deras förutsättningar och behov. Där en tillgänglig miljö skapas så att 

eleverna kan uppleva tillhörighet och eleverna får möjlighet till aspekterna 

meningsfullhet, begriplig och hanterbar relaterat till KASAM (Antonowsky, 2005) och 

känna samhandling, engagemang och erkännande relaterat till delaktighetsmodellen 

(Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018). Om miljön är anpassad efter elevernas behov, 
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vilket innebär att pedagogerna har ett relationellt perspektiv kommer elevernas 

möjlighet till delaktighet att öka. Specialpedagog och pedagoger som arbetar i skolan 

har en viktig uppgift att skapa de bästa förutsättningar för att eleven ska få möjlighet 

att nå full delaktighet utifrån sina förutsättningar och behov. 
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Bilaga 1 Missivbrev vårdnadshavare 
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