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Sammanfattning  
Under våra studier, till speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning, har djupare 
förståelse uppkommit att elevers delaktighet är av största vikt för deras lärande. Men vad är 
delaktighet egentligen och hur ser delaktigheten ut för elever på grundsärskolan? 

Studiens syfte är att studera hur elever inom grundsärskolan upplever sin delaktighet samt om, och 
i så fall på vilket sätt, de upplever att deras delaktighet kan öka. Studien avser även att studera hur 
en grupp speciallärare arbetar med elevers delaktighet. Delaktighetsbegreppet är komplext och 
definieras på olika sätt. Vi har dock valt att utgå från SPSM:s delaktighetsmodell, utifrån Jansons 
studie, med följande sex aspekter; tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, 
engagemang och autonomi.  

Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer bestående av tio högstadieelever i 
grundsärskolan och fyra speciallärare, verksamma i grundsärskolan. Studiens tillförlitlighet har 
säkerställts genom kriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka samt 
konfirmera. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har genomgående följts. 

Studiens resultat och slutsats visar att eleverna upplever sin delaktighet som relativt god, med 
endast fåtal förbättringsområden. Speciallärarna arbetar med elevernas delaktighet bland annat 
genom att ha en tydlig struktur och syfte, variera sin undervisning, använda sig av AKK och andra 
lärverktyg, berika flera sinnen, tillvarata elevernas intressen, skapa en vi-känsla, bestämma par- 
och gruppindelningar och repetera på olika sätt. Förbättringsområden är främst 
delaktighetsaspekterna autonomi, samhandling, erkännande och engagemang.   

För att göra avstamp till vidare forskning vore en mer omfattande studie av intresse med fler elever 
och speciallärare men även med assistenter, vårdnadshavare och rektorer.   

Ämnesord  
Autonomi, delaktighet, engagemang, erkännande, samhandling, tillgänglighet, tillhörighet, 
utvecklingsstörning  
 
Title 
Participation in the learning disability school - Ten pupils and four special education teachers´ 
thoughts and working methods on participation 

Abstract  
During our studies, to special education teacher, deeper understanding has incurred about the 
importance of the pupils´ participation, for their learning outcome. But what is the definition of 
participation and what does it look like for pupils with learning disability school? 
 
The purpose of the study is to investigate how pupils in special school for pupils with severe learning 
difficult experience their participation in their education and if so, in what way they feel that their 
participation can increase. The study intends to show how a group special education teacher work 



 

 

 

with the pupils’ participation. The participation concept is complex and can be defined in different 
ways. We have chosen to base the concept of participation on SPSM’s participation model, based 
on Janson´s study, that contain the following six aspects; availability, accessibility, coordinated 
actions, acknowledgement, engagement and autonomy. 
 
The study is based on qualitative semi structured interviews consisting of ten pupils in the school 
year 7-9 in the learning disability school and four special education teachers active in the learning 
disability school. The reliability of the study has been verified using the criteria; credibility, 
transferability, reliability and the possibility to strengthen and confirm the results. The research 
ethnics of The Swedish Research Council have been followed continuously. 
The result and conclusion of the study shows that the pupils experience their participation as 
relatively good, with only a few areas that may be improved. The special needs education teachers 
for instance work with the pupils participation by having a clear structure and purpose, vary their 
teaching, using AKK and other learning tools, enrich several senses, make use of the pupils 
interests, create a we-feeling, decide pair- and group division and different ways of repeatation. The 
areas that may be improved are mainly the participation aspects; autonomy, coordinated actions, 
acknowledgement and engagement. 
 
To offset further research a more extensive study with more pupils and special education teachers 
would be of interest, but also to perform the same study with pupil assistants, guardians and 
principals. 
 
Keywords  
Autonomy, participation, engagement, acknowledgement, coordinated actions, availability, 
accessibility, intellectual disability 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Förord  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Johanna Lüddeckens från Kristianstads 

högskola. Hon har visat engagemang, gett oss värdefull vägledning samt varit tillgänglig 

för oss under hela vår process med examensarbetet. Lotta Anderson, vår bedömande lärare, 

är också värd att uppmärksammas, då hon tillfört oss nya infallsvinklar. Intervjuade 

speciallärare och elever vill vi tacka för att ni gav oss av er tid och för att vi fick ta del av 

era kloka tankar och svar på våra frågor samt påståenden. Vi vill också tacka våra döttrar 

som bidragit med uppmuntran och positiv energi.  

Under examensarbetet har vi haft ett gott och nära samarbete genom hela processen. Arbetet 

är i huvudsak skrivet gemensamt, sida vid sida. Vi har dock haft huvudansvar för några 

olika delar, men kontinuerligt gjort förbättringar och tillägg i varandras delar. Pernilla har 

sammanställt inledning med bakgrund och forskningsgenomgång, till forskning har vi båda 

bidragit. Teori- och metodavsnitt har Anneli skrivit merparten av. Syfte, frågeställningar, 

intervjuguider, resultat, teoretisk tolkning av studiens resultat, specialpedagogiska 

implikationer och framtida forskning samt slutord har vi skrivit tillsammans. Vid 

intervjuerna med lärare och elever har Anneli ställt frågorna/påståendena medan Pernilla 

har antecknat. Därefter har vi gemensamt transkriberat och analyserat svaren. 
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1 Inledning med bakgrund  
”I delaktighet uppstår vår tillvaro. Genom att göra oss delaktiga av varandras liv skapar 

vi oss själva. Utan delaktighet finns vi inte till.” (Szőnyi & Söderqvist Dunkers, 2015, s. 

65).  

Under våra studier, till speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning, har vi 

fått en fördjupad förståelse för att elevers delaktighet är av största vikt för deras lärande. 

Men vad innebär begreppet delaktighet i en grundsärskolekontext och speciellt för en 

grupp elever och speciallärare i grundsärskolan? Vi arbetar idag på grundsärskolan, dels 

inriktning mot ämnen och dels inriktning mot ämnesområden. Vår upplevelse är att 

elevers delaktighet inte alltid tas tillvara, vilket vi vill ändra på för nuvarande och 

blivande elever. Skolinspektionen (2018a) lyfter i sin granskning upp att lärare behöver 

bli bättre på att underlätta elevernas delaktighet. Det stämmer överens med Andersson, 

Sundman Marknäs och Östlunds (2016) forskning, som visar att då lärare ger elever 

möjlighet att engagera sig samt får utöva inflytande över sin lärprocess, så skapas bästa 

förutsättningar för deras lärande. 

Skolverket (2013) beskriver att all undervisning ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet samt utgå från praktisk vardag, för att kunna bidra med kunskap om 

exempelvis pedagogiskt ledarskap och lärmiljö. Speciallärare ska arbeta förebyggande, 

analysera och bidra till att undanröja svårigheter och hinder i lärmiljöer samt utveckla 

miljöerna, individanpassa arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd samt samarbeta 

och samverka med andra yrkesgrupper och skolformer, göra bedömningar med hänsyn 

till etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna (SFS 

2017:1111). För att elever ska lyckas i skolan är dessa arbetsuppgifter av största 

betydelse. Skolverkets granskningar visar att 35 procent av grundsärskolorna fick 

påpekad brist för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet under 2017 

(Skolinspektionen, 2018b). Eleverna får då svårt att tillgodogöra sig undervisningen, 

vilket ökar risken för att inte nå kunskapskraven. Enligt Asp-Onsjö (2011) riskerar så 

många som var femte elev, i skolan, att inte nå målen. I linje med detta visar en rapport 

från Socialstyrelsen (2010) att elever som misslyckas i skolan är en högriskgrupp, för 

framtida psykosociala problem. Alltså måste de anmärkningsvärda siffrorna minskas 

samtidigt som måluppfyllelsen ökas. Kan ökad delaktighet vara ett av svaren? Vidare 
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menar Wiliam och Lehay (2015) är elevernas delaktighet i sitt lärande centralt. För att 

elever ska få ett ökat lärande krävs en involvering och möjlighet till påverkan av 

undervisning gällande både genomförande och innehåll samt att eleverna ges tillfällen att 

uttrycka sin mening. Haug (2012) beskriver delaktighet som en demokratisk rättighet. För 

att bli delaktiga i samhället krävs förmågorna att kunna kommunicera och samspela. Att 

få träna och utveckla dessa förmågor i olika sammanhang och miljöer är därför av stor 

vikt för att kunna öka individens delaktighet.  

 

1.1 Syfte och forskarfrågor 
Syftet i föreliggande studie är att studera upplevd delaktighet hos en grupp elever samt 

några speciallärares arbete med delaktighet i undervisningen. Följande frågeställningar 

används: 

1. Hur upplever eleverna i studien sin delaktighet, finns det några 

förbättringsområden och i så fall vilka? 

2. Hur arbetar speciallärarna i studien med elevers delaktighet, finns det några 

förbättringsområden och i så fall vilka? 
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2 Forskningsgenomgång 
I forskningsavsnittet presenteras begreppsförklaring av delaktighet, delaktighet i 

styrdokumenten, speciallärarens roll för delaktighet, forskning av delaktighet, 

utvecklingsstörning, förändrad samhällssyn, särskolans framväxt samt utbildning och 

behörighetskrav inom grundsärskolan. 

 

2.1 Begreppsförklaring; Delaktighet 
Hansson och Nordmark (2015) beskriver delaktighet som ett samlingsbegrepp. I 

samhället ska samtliga individers perspektiv och röster mötas. Förändringar inom en 

verksamhet sker genom delaktighet. Perspektivet delaktighet återspeglas i WHO:s 

klassifikation International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 

samt Förenta Nationernas (FN:s) funktionshinderkonvention. Enligt Skolinspektionen 

innebär delaktighet “… att vara en aktiv och accepterad del av ett sammanhang, 

tillsammans med andra med möjlighet att ha inflytande och att bli lyssnad till.” 

(Skolinspektionen 2018a, s. 4). Som en tillhörighetskänsla, tillfällen i miljön, målinriktat 

agerande och motivation definierar Almqvist, Eriksson och Granlund (2004) delaktighet. 

Motivationen, den egna viljan, roller samt personliga mål är betydelsefulla. Upplevelsen 

av delaktighet kan endast ske av personen själv. Elvstrand (2009) gör en uppdelning 

mellan social- och politisk delaktighet där den sociala delaktigheten medför att få känna 

tillhörighet, vara del i en gemenskap och vara inkluderad och den politiska delaktigheten 

innebär att få göra sin röst hörd och rätt till inflytande. Utifrån två aspekter, en formell 

och en informell del beskriver Molin (2004) delaktighet. Den formella innebär att eleven 

tillhör en grupp eller klass. Innebörden från den informella delaktigheten är en subjektiv 

upplevelse, av eleven, att vara accepterad i en grupp eller klass. I linje med Molin (2004) 

menar Bergström och Holm (2005) att elever definierar delaktighet som att de vill kunna 

påverka, ha roligt tillsammans, vara med, förstå och kunna samt att vara självklar. Szőnyi 

och Söderqvist Dunkers (2015) har för Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, 

utifrån Jansons delaktighetsbegrepp (2005) beskrivit en delaktighetsmodell med sex 

aspekter. Dessa aspekter är; tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, 

engagemang och autonomi. I föreliggande studie används denna definition och beskrivs 

i teoriavsnittet under 3.2 Jansons delaktighetsmodell/SPSM. 
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2.1.1 Delaktighet i styrdokumenten 
Begreppet delaktighet nämns varken i Skollagen (SFS, 2010:800) eller Skolförordningen 

(SFS, 2011:185), anger Skolinspektionens kvalitetsgranskning (Skolinspektionen, 

2018a). I styrdokumenten betonas dock att ”… skolan ska arbeta för att alla elever ska 

kunna vara en del däri oavsett individuella förmågor, vilket kräver en anpassad 

skolmiljö.” (Skolinspektionen, 2018a, s. 4).  

För att elever ska kunna utveckla nyfikenhet, god självkänsla och uthållighet i sitt lärande 

krävs att eleverna i hög grad är delaktiga i det som sker i undervisningen och i sitt lärande 

(Skolverket, 2015). I skollagen lyfts grundsärskolans utbildningssyfte, enligt följande: 

”Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning 

som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. 

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna 

för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet.” (SFS, 2010:800 11 kapitel 2§). 

I grundsärskolans läroplan under elevernas ansvar och inflytande återfinns följande:  

”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta 

alla elever. 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 elevernas inflytande ska anpassas efter deras 

ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska 

behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.” (Skolverket, 2011 2:3).   

2.1.2 Speciallärarens roll för delaktighet 

Begreppet delaktighet har inom skolans värld fått en framträdande roll. Begreppet 

används då i samma kontext som en skola för alla och det innebär att skolan ska vara 

tillgänglig och öppen för alla barn, oavsett förutsättningar. Det handlar om delaktighet, 

rättvisa, jämlikhet och gemenskap (Swärd & Florin, 2014), vilket speciallärare arbetar 

för. Specialläraren ska se till att undanröja svårigheter och hinder i lärmiljöer samt 

utveckla miljöerna, individanpassa arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd (SFS, 

2017:1111). Frithiof (2007) anser att om delaktighet ska komma till stånd krävs samtal 

om upplevelser, livsvärldar och föreställningar men även ett aktivt lyssnande och 

skapande av tillfällen för att låta eleverna komma till tals. Tetler (2015) och Säljö (2015) 

beskriver att lärare ska hantera elevers olika förutsättningar, olika sätt att lära, intressen 
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och erfarenheter, vilket är en pedagogisk och didaktisk utmaning. Lärarna ska dessutom 

se mönster och samband i hur elever lär sig bäst. Detta sker genom observationer, analyser 

och tolkningar om elevers sätt att lära och inställning till att lära, för att sedan leda till 

professionella handlingar. Skapande av lärmiljöer med delaktighet i gemenskap är 

centralt. Då får eleverna utveckla ett kunskapsutbyte och trivsel i samverkan med 

varandra. Skapandet av tillåtande klassrumsklimat, kommunikation, utmanande 

uppgifter, rika tillfällen till samspel samt tilltro till elevens förmåga i vardagliga 

situationer med gemensamma sociala aktiviteter beskriver Östlund (2012a) och 

Håkansson och Sundberg (2012) där förtroende och att relationer byggs, är viktigt. Enligt 

Jakobsson och Nilsson (2011) krävs rika tillfällen för eleven till att träna och använda sin 

kunskap i olika situationer och miljöer, för att öka sin delaktighet. Här behövs dessutom 

en acceptans för olikheter och att ett intresse och nyfikenhet finns. Då ökar elevens 

engagemang i sin egen livssituation. Undervisning behöver vara begriplig, hanterbar och 

meningsfull. Då krävs genomtänkta pedagogiska insatser och konkret material. Sjölund 

och Henrikson (2018) beskriver anpassningar för elever med kognitiva svårigheter. De 

anser det är bra med tydliga instruktioner som innehar bildstöd, det vill säga 

kommunikation med bilder, både på tavlan samt på bänken. Dessa instruktioner ska vara 

i punktlista, som kan prickas av efterhand. Tidshjälpmedel är viktiga till stöd för 

tidsuppfattning och prioriteringsförmågan. Vidare beskriver författarna att inledande text, 

samtal om hur uppgiften hänger samman med mål, stödjer elevens inre motivation. Stöd 

för att komma igång, hålla kvar och avsluta uppgifter, är också viktiga anpassningar 

(Sjölund & Henrikson, 2018). 

I linje med Sjölund och Henrikson (2018) anser Jakobsson och Nilsson (2011) att läraren 

ska se till att arbetslaget är delaktiga i metoder, individualiserade mål, utvärderingar och 

tidsplaner samt att elevens och vårdnadshavares tankar tas tillvara på. Elevens delaktighet 

och oberoende ökar vid kognitivt stöd som konkretiseringshjälpmedel, attityder, 

förhållningssätt och arbetssätt. Exempel på detta är; bildinstruktioner, sänkning av 

abstraktionsnivåer på undervisningsmaterial och uppgifter, att konkretisera och utgå från 

elevernas verklighetsupplevelser, ge visuellt stöd som komplement, ge tid och använda 

it-hjälpmedel samt tidshjälpmedel, förberedelser inför sociala situationer, stödja eleven 

till skapandet av sin självbild samt starkt självförtroende och egen identitet. Lärarens roll 

och förhållningssätt ska växla mellan att vara aktivt stödjande och handledande till att 

eleverna tillsammans i delaktighet och självständigt, får utforska på sina villkor. Enligt 
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läroplanen för grundsärskolan ska elever utveckla förmågan att arbeta tillsammans med 

andra såväl som självständigt (Skolverket, 2011). Berthén (2007) och Skolinspektionen 

(2010) beskriver att eleverna i grundsärskolan ofta erbjudes färdighetsträning individuellt 

istället för delaktighet och samspel med interaktioner samt varierande arbetsformer och 

uppgifter. 

Enligt Skolverket (2011) innehåller lärarens uppdrag att ge ett reellt inflytande på 

arbetssätt, arbetsformer och innehåll. Detta ska ökas med stigande mognad och ålder. 

Lärare ska ge elevinflytande eftersom delaktighet är en förutsättning för lärande, det är 

en mänsklig rättighet och för att fostra demokratiska medborgare, vilket ingår i skolans 

uppgifter, enligt skolkommitténs betänkande (SOU 1996:22). Elever behöver få veta vad 

som ska läras och få möjlighet till att påverka innehållet i undervisningen för att uppleva 

lärandet som meningsfullt, enligt Statens offentliga demokratiutredning (SOU 2000:1). 

Detta för att utveckla förmåga att utöva inflytande över sitt lärande och för att deras 

nyfikenhet ska behållas. 

 

2.1.3 Forskning av delaktighet 

Janson (2005) för fram ett delaktighetbegrepp med sex aspekter; tillhörighet, 

tillgänglighet, samhandling, engagemang, acceptans och autonomi.  Var och en av de sex 

aspekterna har olika betydelser och delas in i objektiva samt subjektiva. Tillhörighet, 

tillgänglighet och samhandling tillhör de objektiva aspekterna och innebär att det är yttre 

omständigheter som kan påverka elevens delaktighet i aktiviteten. Engagemang, 

acceptans och autonomi tillhör de subjektiva aspekterna och bygger på elevens egen 

känsla av om de är delaktiga. Dock poängterar Janson (2005) att en fysisk närvaro för en 

elev på en plats inte garanterar delaktighet, utan att flera aspekter behöver tillgodoses för 

att verklig delaktighet ska ske. Szőnyi och Söderqvist Dunkers (2015) har arbetat fram en 

delaktighetsmodell, utifrån Jansons delaktighetsaspekter, där de använder ordet 

erkännande istället för acceptans. Definition av delaktighetsaspekterna beskrivs i 

teoriavsnittet under 3.2 Jansons delaktighetsmodell/SPSM.   

 

Utifrån Jansons delaktighetsmodell (2005) har Szőnyi och Söderqvist Dunkers (2012) 

byggt sin forskningsstudie som visar tankestruktur kring delaktighet för elever med 
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funktionsnedsättning. Analyser har skett utifrån observationer och elevintervjuer. De sex 

delaktighetsaspekterna; tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, engagemang, 

erkännande och autonomi, framträdde här. Aspekten erkännande från lärare och kamrater 

framstod som särskilt viktig där ett lågt erkännande påverkar eleven negativt. 

Gemenskap, lärande och fostran tillsammans med omsorg äger rum i undervisnings-, 

kamrat- och omsorgskulturen i skolan. Dessa är av vikt för att eleverna ska känna 

delaktighet fullt ut. Forskarna hävdar att relationen främst är vertikal mellan elev och 

lärare i undervisnings- och omsorgskulturen. Medan den i kamratkulturen däremot i 

huvudsak är horisontell. I samtliga kulturer finns medvetenhet hos många elever att olika 

förmågor i interaktionen krävs, för att möjliggöra delaktighet. Aspekterna autonomi, 

engagemang samt erkännande är självupplevda av eleverna och kräver därför samtal med 

eleverna medan samhandling, tillhörighet och tillgänglighet är observerbara. Jansons 

(2005) samt Szőnyi och Söderqvist Dunkers (2012) studier kom sedermera att ligga till 

grund för SPSM:s delaktighetsmodell.  

 

Östlund (2012a) utgår, liksom Szőnyi och Söderqvist Dunkers (2012), från de sex 

delaktighetsaspekterna; tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, engagemang, 

erkännande och autonomi, i sin avhandling. Östlund analyserade fem 

träningsskoleklassers pedagogiska verksamhet samt interaktion och deltagande. 

Delaktighetsaspekterna är ett hjälpmedel för att samtala om möjligheter och villkor att 

delta i skolans aktiviteter. I studien återfinns att delaktighetsgraden kan variera under 

skoldagen eftersom olika krav ställs i olika aktiviteter. Östlund tar upp om horisontella 

och vertikala relationer, där horisontella ger ett större socialt engagemang som medför att 

språkutvecklingen starkt gynnas. När mötesplatser skapas, där horisontella relationer kan 

utvecklas, får eleverna ett större samspel och engagemang. 

 

Båda forskarna Molin (2004) och Szőnyi (2005) har gjort studier, med upplevelser av 

delaktighet för elever på grundsärskolan. Molin (2004) använder formell- och informell 

tillhörighet, engagemang, aktivitet, makt, autonomi och interaktion i sin kvalitativa 

avhandling, gällande elevers delaktighet och utanförskap i grundsärskolan. Studien vill 

finna ut hur delaktigheten gestaltar sig för elever som går i gymnasiesärskolan och vad 

som menas med delaktighet. Slutsatsen som dras är att elevernas grad av engagemang 
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och deltagande i aktiviteter är beroende av samspelssammanhanget samt att eleverna 

söker efter informell tillhörighet med tillhörande acceptans och status. Szőnyi (2005) 

beskriver i sin doktorsavhandling känslan av delaktighet, tillhörighet och 

kunskapsutveckling. I studien är elevperspektiv på delaktighet kontra utanförskap i fokus. 

Studien tar upp elevernas erfarenhet om delaktighet och vill öka kunskapen om 

innebörden av att gå i grundsärskolan. I studien var social- och uppgiftsrelaterad 

delaktighet central i starten men kom sedermera att innefatta även inflytande och 

tillhörighet. Urvalet bestod av elever från tre olika grundsärskolor åk 1-9 och tre skolor 

med elever i gymnasiesärskolan. Intervjuer med elever, vårdnadshavare och lärare samt 

observationer av lärmiljön gjordes. Delaktighet synliggjordes inom elevgruppen vid 

gemensamt arbete och vid kamratrelationer. De äldsta eleverna framställer 

grundsärskolan som lösning på deras delaktighetsproblem men även som ett 

grundproblem till att delaktighet inte uppstår. Studien kom fram till att det ger positiva 

resultat, när elever tillåts arbeta tillsammans (Szőnyi, 2005).  

 

Även Mineur, Berg och Tideman (2009) beskriver delaktighet från elever i 

grundsärskolan. Resultat i deras studie visade att möjlighet till vänskap och kamrater samt 

anpassning utifrån elevernas funktionsnedsättning skapas i grundsärskolan, vilket är 

positivt. Däremot är det negativt att grundsärskolan innebär begränsningar senare i livet, 

gällande studie- och yrkesval samt ibland en segregering, vad gäller sociala kontakter.  

 

Delaktighet återfinns också i Nordströms avhandling från 2002, där 25 elever deltog, 

varav sex går på högstadiet. Högstadieeleverna intervjuades och fick fylla i ett 

självskattningsformulär. Intervjuer med deras lärare och vårdnadshavare ingick också. 

Studien avsikt var att bidra till en ökad förståelse för hur elever med och utan lindrig 

utvecklingsstörning samspelar och utvecklar relationer där olika villkor för delaktighet, 

utveckling och socialisation skapas i olika situationer. Högstadieelevernas resultat visar 

att de i gruppen håller ihop på jämlika villkor på lektioner och raster. Däremot återfinns 

olika rasttider för grundsärskolan och grundskolan, vilket vissa av eleverna upplever 

positivt, medan andra finner det mindre bra. En ojämlikhet återfanns bland eleverna 

avseende deras vänskapsrelationer på fritiden, då det visade sig att de hade sporadiska 

och oregelbunden kontakt med vänner. Eleverna efterfrågas då ingen annan är tillgänglig 
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och oftast av vänner som är betydligt yngre än de själva. Nordström (2002) hävdar dock 

att trots ojämlikheten som uppstår i samspelsvillkoren och relationerna för elever med 

och utan utvecklingsstörning så ger gemenskapen en viktig förståelse av olikheterna och 

ett annat slag av jämlikhet och delaktighet erbjuds därmed. Doody och O Connor (2012) 

beskriver elever med intellektuell funktionsnedsättning, från Irland, som inkluderas i 

grundskolan. I samspelet mellan eleverna syns en villighet till hjälpsamhet och ett socialt 

utbyte äger rum, vilket förmedlar en tro på inkluderande samhällen, i framtiden (Doody 

& O Connor, 2012). 

 
Lärares kunskap, förhållningssätt och ett gott samarbete mellan olika yrkesgrupper på 

skolan, är av stor betydelse för elevers delaktighet i klassrummet. Selanikyo, Yalon-

Chamovitz och Weintraubs (2017) studie från Israel, visar att på skolor, där en god 

samarbetskonsultationsmodell mellan lärare och andra yrkesgrupper, som arbetar nära 

eleverna, är en stor fördel för elevernas delaktighet i klassrummet. Studien jämförde två 

skolor, en skola där lärarna fick fortbildning och en skola där lärarna fick delta i en 

samarbetskonsultationsmodell, mellan lärare och andra yrkesgrupper på skolan. 

Elevernas delaktighet observerades under lektioner inom områdena kommunikation, 

valmöjligheter och initiering. En ökning av deltagandet inom alla tre områdena kunde 

påvisas, men främst hur eleven erbjuds mer valmöjlighet i undervisningen. Även 

Jorgensen och Lamberts (2012) studie visar en modell, Beyond Access Model, vilken 

stödjer läraren i arbetet med att inkludera elever med intellektuell funktionsnedsättning i 

verksamheten ger en ökad delaktighet i undervisningen. Studien är från USA och den 

visar på en process där lärare och speciallärare träffas regelbundet och diskuterar frågor 

inför veckans lektioner. Forskarna menar att när ett arbetslag får planera, samarbeta och 

ge rätt hjälpmedel blir undervisningen tillgänglig för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. I Ojok och Wormnaes (2013) studie från Uganda, lyfts också att 

stödet till lärare, som inkluderar elever med funktionsnedsättningar, är avhängt till 

lärarnas vilja och engagemang till att inkludera dessa elever. Doody och O Connor (2012) 

beskriver lärares vilja till inkludering om de får kunskap och färdigheter för att anpassa 

sin undervisning. Inkludering underlättar den sociala relationen mellan elever med 

intellektuell funktionsnedsättning och andra elever, vilket ökar acceptans för varandras 

olikheter (Doody & O Connor, 2012). 
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2.2 Utvecklingsstörning, delaktighet och särskolans framväxt 

2.2.1 Utvecklingsstörning 
Grunewald (2008) skriver att benämningar för människor med utvecklingsstörning bland 

annat har varit efterbliven, idiot, sinnesslö, obildbar och bildbar. Benämningar som idag 

används är utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning. Olika anledningar 

till den ändrade terminologin är; nya forskningsrön, samhällsförändringar, förändringar i 

synsätt i samhället och att termen väcker negativa associationer (Jakobsson & Nilsson, 

2011). Utvecklingsstörning är inget entydigt begrepp och har under olika tider och 

kulturer varierat i innebörd. Utvecklingsstörning kan betraktas dels som en 

personegenskap och dels något som uppkommit i samspelet mellan miljön och 

personegenskaper. Svårigheter finns dock att inhämta och bearbeta information, bygga- 

samt tillämpa kunskap (Granlund & Göransson, 2011). I högre eller lägre grad får 

personer med utvecklingsstörning svårigheter med att föra resonemang, att associera, att 

kunna planera, nedsatt kort- och långtidsminne, tidsuppfattning, språkfunktioner samt 

logiskt tänkande, enligt Swärd och Florin (2014), vilka är exempel på kognitiva förmågor.  

Utvecklingsstörningen kan bero på ärftliga faktorer, genetiska avvikelser, sjukdomar eller 

skador under fostertiden eller i samband med förlossningen. Det är ungefär en procent av 

befolkningen i Sverige som har en utvecklingsstörning (Jakobsson & Nilsson, 2011). Tre 

kriterier behöver uppfyllas för att ställa diagnosen utvecklingsstörning. Det första kriteriet 

handlar om en nedsättning av intelligens, IQ under 70. Svårigheter i adaptiv förmåga, det 

betyder att anpassningsförmåga till sig själv och sin vardag samt sätt att fungera, inom 

minst två av tre områden, akademiska färdigheter, sociala färdigheter och praktiska 

färdigheter, handlar det andra kriteriet om. Det sista kriteriet säger att svårigheterna ska 

ha inträffat under utvecklingsåldern (Granlund & Göransson, 2011). Enligt Swärd och 

Florin (2014) delar Världshälsoorganisationen (WHO) in utvecklingsstörning i olika 

stadier såsom; lindrig och lätt-, svår och måttlig- samt djup utvecklingsstörning.  Fem 

dimensioner beskrivs i American Association on Intellectual and Developmetal 

Disabilities (AAIDD) definition av utvecklingsstörning som intellektuell förmåga, 

delaktighet/samspel och sociala roller, adaptivt beteende, hälsa och kontext eller 

sammanhang (Jakobsson & Nilsson, 2011). Skolverket (2018) definierar 

utvecklingsstörning som en nedsättning i intelligensförmåga konstaterad under 

uppväxten tillsammans med en nedsättning i adaptiv förmåga eller beteende. 
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2.2.2 Förändrad samhällssyn 
En fullständig förändring i delaktighet och attityder har kommit till stånd för människor 

med utvecklingsstörning. Från att ha varit hånade, oönskade, förskjutna och förföljda är 

de idag respekterade fullvärdiga medborgare som har rättigheter till bra levnadsvillkor 

inskrivna i lag (Grunewald, 2008).  

Den medicinska- och den sociala modellen är två olika modeller som skildrat samhällets 

syn på människor med funktionsnedsättningar. Första delen av 1900-talet var det 

medicinskt synsätt gällande i skola och samhälle. Då krävdes medicinsk behandling av 

utbildade yrkesutövare och funktionshindret sågs som ett individproblem. 

Vårdnadshavare uppmanades att lämna sina barn på stora institutioner. På 1960- och 

1970-talet växte den sociala modellen fram. Här styrs villkoren från den omgivande 

miljön om den enskilde individen har möjlighet att var delaktig eller inte. För att 

uppmärksamma vilka insatser som behövs såsom bemötande och anpassningar krävs 

professionella insatser. På samhällsnivå är det ett politiskt och allmänt ansvar (Jakobsson 

& Nilsson, 2011). Omsorgslagen tillkom 1967 och den gav samtliga med 

utvecklingsstörning rätt till undervisning. Samhället intresserade sig starkt och 

omsorgstermen täckte såväl vård som undervisning (Grunewald, 2008). Det individuella 

synsättet har kommit mer i fokus igen under 1990- och 2000-talet. Upplevelser av att stöd 

och behov inte har tillgodosetts tillräckligt från människor med utvecklingsstörning och 

ekonomiska neddragningar är orsaker till detta (Jakobsson & Nilsson, 2011).  

 

2.2.3 Särskolans framväxt till idag 
Emanuella Carlbeck startade den första anstalten för ”idioter”. År 1875 inrättades det 

första landstingsdrivna särskoleinternatet med bidrag från staten. På 1900-talet fanns det 

skoldaghem i de flesta landsting. För de ”bildbara” blev det obligatorisk skolgång 1944 

och tio år senare kom lagen om vårdanstalter och beteckningen särskola uppstod.  Först 

1968 fick samtliga elever, även de ”obildbara”, rätt till undervisning. Särskolan delades 

in i två former, särskola och träningsskola. Grundskolan och särskolan knöts nu närmare 

varandra (Grunewald, 2008). Vårdnadshavare fick under 1970-talet bestämma att deras 

barn inte skulle bo på institution utan istället gå på skola där de bodde. Under denna tid 

strävades det efter att integrera handikappade elever till vanliga klasser (Gadler, 2011). 

Huvudmannaskapet för särskolan övertogs 1993 från landstinget till kommunerna och 
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elevantalet ökade rejält. En särskoleplacering var nu för kommunen ekonomiskt 

fördelaktig. Lpo 94, var den första gemensamma läroplanen och samtliga elever skulle 

nu erbjudas utbildning till dess att eleven fyllt 20 år (Grunewald, 2008).  Numera är Lsär 

11 den rådande läroplanen för grundsärskolan som har två inriktningar, dels mot ämnen 

och dels mot ämnesområden (Skolverket, 2011). 

Enligt Skolverket (2018) krävs fyra utredningar; pedagogisk, medicinsk, psykologisk och 

social utredning, för att ett mottagande i grundsärskolan ska tas. Texten ”Barn som 

bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 

utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan.” återfinns i Skollagens 7 kapitel 5 § 

(SFS, 2010:800 s. 47). Utifrån individuella förutsättningar som utvecklingsnivå och 

funktionsnedsättningsgrad görs skolplaceringen. Utvecklingsdefinitionen kan ibland vara 

godtycklig och istället för vetenskapliga resonemang kan kunskapsmässiga och 

ekonomiska resurser styra om en inskrivning i grundsärskolan ska ske eller inte 

(Jakobsson & Nilsson, 2011). Skolinspektionen (2011) har granskat om kommuner tar 

sitt ansvar vid utredning inför bland annat beslut om mottagande, uppföljning och 

utskrivning från grundsärskolan. Vid granskning, av 30 slumpvalda kommuner, visar 

samtliga kommuner brister. Elever i grundsärskolan ökar enligt statistik från bland annat 

Carlbeck-kommitén (SOU 2003:35) och Skolverket (2005) samt Skolverket (2019). 

Förklaringar till ökning av elever med en lindrig utvecklingsstörning i grundsärskolan 

anses vara; samma huvudman i båda skolformerna, nedskärningar i grundskolan, 

attitydförändringar där det tillåtande klimatet för olikheter har reducerat samt ökade 

kunskapskrav (Molin, 2004; Mineur, Bergh & Tideman, 2009). Ökningen beror enligt 

Ineland, Molin och Sauer (2013) på att vissa elevgrupper har ökat, bristande 

utredningsrutiner samt ekonomiska incitament. Från läsåret 2015/2016 till läsåret 

2018/2019 har elevantalet ökat från nästan 10 000 till drygt 11 100 elever i 

grundsärskolan (Skolverket, 2019a).  

2.2.4 Utbildning och behörighetskrav 

Utbildning och behörighetskrav för att undervisa och sätta betyg i grundsärskolan har 

ändrats över tid. En lärarexamen som grundutbildning och därutöver en 

speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, krävs som behörighet 

inom grundsärskolan inriktning ämnen. För inriktning ämnesområden krävs examen från 
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förskollärare, fritidspedagog eller ämneslärare samt en speciallärarutbildning med 

specialisering mot utvecklingsstörning (Skolverket, 2019b).  

År 1962 startade speciallärarutbildning och gällde fram till 1990. Den ersattes då av 

specialpedagogutbildning. Speciallärarutbildning med specialisering mot 

utvecklingsstörning återinfördes 2011 (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & 

Nilholm, 2015). Hela 80% av lärarna inom grundsärskolan saknar utbildning 

motsvarande de nu rådande kraven, enligt en mindre undersökning (Östlund, 2012b).  

2.3 Sammanfattning av forskningsgenomgång 
Enligt examensförordningen ska speciallärare individanpassa arbetssätt för elever i behov 

av särskilt stöd och ska se till att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön samt 

utveckla miljöerna (SFS 2017:1111). Den internationella forskningen av Doody och O 

Connor (2012), Selanikyo, Yalon-Chamovitz och Weintraubs (2017), Jorgensen och 

Lamberts (2012) samt Ojok och Wormnaes (2013) lyfter vikten av regelbundet stöd från 

speciallärare till lärare och arbetslag och ett gott samarbete mellan professionella 

yrkesgrupper, för att öka elevers delaktighet. Även Jakobsson och Nilsson (2011) tar upp 

betydelsen av att arbetslaget ska vara delaktiga och belyser speciellt metoder, individuella 

mål, utvärderingar och tidsplaner. Då specialläraren ger kognitivt stöd som 

konkretiseringshjälpmedel, förhållningssätt och arbetssätt ökar elevers delaktighet. 

Begreppet delaktighet definieras på olika sätt. Författarna har valt SPSM:s 

delaktighetsmodell, utifrån Jansons modell. Delaktighetsmodellen utgår från de sex 

aspekterna; tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och 

autonomi (Szőnyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Delaktighet nämns inte explicit i 

skolförordningen eller skollagen. Däremot betonas skolans uppgift att anpassa miljön så 

att samtliga elever ska kunna vara en del däri (Skolinspektionen, 2018a). Förändring har 

skett för människor med utvecklingsstörning. Förr var de oönskade till skillnad från idag 

då de är fullvärdiga medborgare (Grunewald, 2008). För att uppfylla kriterierna 

utvecklingsstörning krävs IQ under 70, svårigheter i adaptiv förmåga och att 

svårigheterna inträffat under utvecklingsåldern (Granlund & Göransson, 2011). Enligt 

Skolverket (2018) krävs fyra utredningar; pedagogisk-, medicinsk-, psykologisk- och 

social utredning för ett mottagande i grundsärskolan. Gällande behörighetskrav är 

lärarexamen och därutöver en speciallärarutbildning med specialisering mot 

utvecklingsstörning (Skolverket, 2019b).  
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3 Teori 
I teoriavsnittet presenteras sociokulturellt perspektiv och SPSM:s delaktighetsmodell. 

Även några rader om anledningen till valet av dessa teorier. Som utgångspunkt i studien 

används en lärandeteori, sociokulturellt perspektiv och SPSM:s delaktighetsaspekter.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet har avspeglats i skolans styrdokument, både nationella 

och internationella. Det sociokulturella perspektivet har även en framträdande roll i den 

pedagogiska forskningen (Wermeling, 2016).  

Det sociokulturella perspektivet har sin bakgrund i Vygotskijs tankar om att lärande sker 

i interaktion med andra (Säljö, 2015). Några viktiga centrala begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet är socialt sammanhang, meningsskapande, redskap och 

handling och förmedlande av kunskap och information (Alexandersson, 2009). 

Kommunikation är en viktig del för att en kunskapsutveckling ska ske. Genom 

kommunikation och interaktion mellan individer där samspelet är i fokus sker ett lärande 

som är deltagande. En metafor i det sociokulturella perspektivet är appropriering, ta till 

sig, vilket betyder att eleven i interaktion med vuxnas språkliga uttryck och beteende lär 

sig efter hand och tar över kunskapen till sin egen (Säljö, 2015). Det sociokulturella 

perspektivet förespråkar även att kunskap ska sättas in i meningsfulla sammanhang så 

kunskapen kan förankras, utvecklas och bli till elevens egen (Skolverket, 2009). 

Undervisning som sker i samhandling med andra elever ger även det en god utgångspunkt 

i lärandet (Alexandersson, 2009). Ett viktigt inslag i det sociokulturella perspektivet är 

teorin om den proximala utvecklingszonen. I samband med att Vygotskij studerade 

Piagets utvecklingsstadier upptäckte han att två elever kunde vara i samma 

utvecklingszon, men ändå ha olika förutsättningar för en fortsatt utveckling och 

benämnde detta som den proximala utvecklingszonen. När eleverna utmanas från där de 

kunskapsmässigt nu befinner sig till det de har förmåga att lära sig med hjälp av 

vuxenstöd eller i samspel med kamrater, kallas att utmana eleverna inom den proximala 

utvecklingszonen (Phillips & Solits, 2014). En sociokulturell kunskapssyn sätter sin 

prägel på hela den svenska skolan genom läroplaner och skollagen, vilket betyder att 

elevers lärande sker i interaktion med andra och i samspel med miljön (Wermeling, 2016). 
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3.2 Jansons delaktighetsmodell/SPSM 
Janson (2005) utarbetade sex delaktighetsbegrepp med skilda betydelser; tillhörighet, 

tillgänglighet, samhandling, engagemang, acceptans och autonomi. Utifrån Jansons sex 

delaktighetsaspekter arbetade Szőnyi och Söderqvist Dunkers (2015) fram en 

delaktighetsmodell för ökad delaktighet i skolan, vilket har utgivits av SPSM. Enligt 

forskarna arbetades modellen fram som ett stöd för hur skolan kan arbeta kring 

delaktighet i klasser och på individnivå. Forskarna har valt att kalla de sex 

delaktighetsaspekterna; tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, 

engagemang och autonomi. Szőnyi och Söderqvist Dunkers definition på de olika 

aspekterna, illustreras i figur 1:  

  

Begrepp Förklaring  

Tillhörighet medför att alla elever har rätt att tillhöra ett sammanhang, skola, klass eller 

fritidsgrupp. I Sverige har vi skolplikt vilket innebär att alla elever tillhör en 

klass inom någon av de fyra skolformerna. Att tillhöra en klass är ingen 

garanti för att eleverna har tillhörighet i kamratgruppen på skolan.   

Tillgänglighet har delats upp i tre delar, fysisk tillgänglighet, tillgängligt 

meningssammanhang och tillgängligt sociokommunikativt samspel. Fysisk 

tillgänglighet behövs både i miljö och undervisning. Inne- och 

utomhusmiljön ska vara utformad så det är lätt att hitta och att ta sig fram 

till olika platser och till kamrater. Tillgänglighet i undervisningen ger 

eleverna tillgång till teknisk utrustning, läromedel som är anpassade till 

eleven och alternativa verktyg. Fysisk tillgängliga lärmiljö ger eleverna 

arenor som tex uppehållsrum, café eller fotbollsplan där eleverna kan skapa 

sociala kontakter och delta i aktiviteter. Tillgängligt meningssammanhang 

innebär att eleverna ska ges förutsättningar att förstå, uppfatta, abstrahera 

kunskap, minnas och få använda sina tidigare erfarenheter i aktiviteterna. 

Den sista delen i tillgänglighetsaspekten är sociokommunikativ 

tillgänglighet vilket innebär att språk, koder och regler är begripliga för 

eleven. Det skapas lärmiljöer i skolan där eleverna kan uttrycka sina tankar 

och åsikter på det kommunikationssätt som eleven är i behov av. 

Samhandling är när två eller flera elever gör något tillsammans. Samhandling handlar inte 

om att alla i gruppen gör samma sak utan att alla tillför något till gruppen. 

En viktig del i samhandling är att känna sig som en i gruppen och inte bli 

exkluderad från gemensamma aktiviteter och från gruppen.   
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Erkännande handlar om att eleven känner sig accepterad av omgivningen. Det handlar 

alltså om kamrater och lärares syn på eleven. Lärarens roll är att stödja 

elevers möjlighet till erkännande och bestämma gruppindelningar för att 

motverka att någon blir bortvald.   

Engagemang är en egenupplevd aspekt där bara eleven själv kan berätta om hur den 

upplever sitt engagemang i olika uppgifter och aktiviteter. Det går inte att 

avkräva engagemang från någon annan i en aktivitet men det går att skapa 

förutsättningar för att öka engagemanget genom tillgänglighet och 

samhandling. Engagemang påverkas av andras erkännande av eleven i 

aktiviteten. Ett lågt erkännande får engagemanget att avta eller att helt 

upphöra.  

Autonomi handlar om självbestämmande. Elevens möjlighet att ha inflytande över vad 

och hur man gör det, och även med vem man gör det. I skolan styrs 

autonomin dock av de regler, tider och krav som gäller för alla elever. I 

skolan handlar det om att få information och handlingsutrymme om olika 

valmöjligheter som finns för att därefter göra ett val. I autonomi ingår också 

rätten att välja bort (Szőnyi & Söderqvist Dunkers, 2015).   

Figur 1: Begreppsdefinitioner 

  

 

Figur 2: Delaktighetsmodell (Janson, 2005) som visualiserats av Szőnyi och Söderqvist Dunkers (2015, s. 

13), har använts efter samtycke från forskarna).  
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3.3 Val av teori 
Det sociokulturella perspektivet valdes dels för att skolans styrdokument inspirerats härav 

och att det har en framträdande roll i den pedagogiska forskningen. Men till stor del för 

att det handlar mycket om kommunikation och interaktion mellan elever som leder till 

delaktighet. 

SPSM:s delaktighetsmodell, som visualiseras i figur 2 under 3.2 Jansons 

delaktighetsmodell/SPSM, med de sex delaktighetsaspekterna valdes framför Hart’s 

(1992) Ladder of Participation, vilket annars är ett framstående analysverktyg i 

forskningssammanhang. Detta val på grund av att författarna har erfarenhet av SPSM:s 

material, sedan tidigare, och funnit det lättöverskådligt vid analys av delaktighet. 

Materialet är generellt erkänt av lärare och lyfts av SPSM. Delaktighetsmodellens sex 

aspekter används i studien som teman för att katalogisera och analysera intervjuerna och 

tolka dem utifrån SPSM:s definition.   

3.4 Sammanfattning av teorin 
Det sociokulturella perspektivet bygger på interaktion och har språket i fokus. Den 

proximala utvecklingszonen ska tillvaratas, enligt denna lärteori (Säljö, 2015). Detta 

perspektiv valdes för att skolans styrdokument, både nationella och internationella 

inspireras härav samt för att det har en framträdande roll i den pedagogiska forskningen 

(Wermeling, 2016). Det valdes också för att genom kommunikation och interaktion, 

mellan individer där samspelet är i fokus, sker ett lärande som är deltagande (Säljö, 2015).  

SPSM:s delaktighetsmodell med aspekterna; tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, 

erkännande, engagemang och autonomi, används som definition av begreppet och som 

teori. De sex aspekterna används i studien som teman för att katigorisera och analysera 

intervjuerna och tolka dem utifrån SPSM:s definition.  Definition på de olika aspekterna 

är följande; tillhörighet – rätt att ingå i ett sammanhang, klass, tillgänglighet – kan ta sig 

fram överallt, förstå vad aktivitet går ut på, förståeliga språk och koder, samhandling – 

minst två gör något tillsammans, erkännande – känner sig accepterad av omgivningen, 

engagemang – hur upplevelsen är i skilda aktiviteter samt autonomi – självbestämmande 

(Szőnyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Resultat och teoretisk tolkning redovisas under 

rubrikerna tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och 

autonomi. 
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4 Metod 
I metodavsnittet presenteras val av metod, avgränsningar, pilotstudie, intervju som 

metod, urval, presentation av speciallärarna i studien, presentation av eleverna i studien, 

genomförande, analys, tillförlitlighet samt etiska principer och övervägande. 

Tillvägagångssättet är tydligt redovisat, för att studien ska kunna upprepas.  

 

4.1 Metodval 
I inledningsskedet av studien studerades litteratur för att välja lämplig metod till 

forskningsfrågan. Stukát (2011) anser att den ideala forskningsprocessen inledningsvis 

behöver en intressant fråga eller idé som problematiseras. När frågan problematiseras 

ifrågasätts det invanda och det komplexa ses i en vanlig företeelse. Först efter 

litteraturstudie kan syfte formuleras och lämplig metod väljas. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2015) bestäms valet av undersökningsmetod utifrån frågeställningen för 

studien. Studiens fokus är hur elever upplever sin delaktighet i grundsärskolan, så valet 

föll på kvalitativ metod med intervju. Kvalitativa data går på djupet, inte på bredden, det 

vill säga att studien handlar om en eller ett fåtal miljöer som studeras mer ingående, där 

forskaren och den miljön eller de som studeras, får ett nära förhållande (Repstad, 2007). 

I kvalitativ forskning är ord, närhet, mening, rika och fylliga data, deltagarnas uppfattning 

i naturliga miljöer viktiga (Bryman 2011). Kritik riktas mot den kvalitativa 

forskningsmetoden, för att resultatet i stor utsträckning bygger på vad forskaren uppfattar 

som viktigt och betydelsefullt. Dessutom att forskaren etablerar ett personligt förhållande 

till undersökningspersonerna som kan få betydelse, för tolkningen av insamlad data 

(Bryman, 2011; Stukát, 2011).  En kvalitativ datainsamling till denna typ av studie 

passade bra, då syftet var att studera hur elever och lärare upplever elevers delaktighet i 

skolan och hur den kan bli bättre. Enligt Bryman (2011) innehåller kvalitativa studier 

sociala beteende och handlingar och har ofta ett stort fokus på förändring och utveckling.  

 

4.2 Avgränsningar 
På grund av studiens begränsning har en homogen grupp elever valts ut, i form av 

elevernas likhet i sin förmåga att samtala, det vill säga utan bildstöd. Bland de intervjuade 
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eleverna återfanns både pojkar och flickor men det kommer inte redovisas i studien 

eftersom det inte är relevant för studiens syfte och studiens avgränsade omfattning. 

Bryman (2011) tar upp triangulering, det vill säga att styrka sin studie från tre perspektiv. 

Detta var ett alternativ som metod i studien, men vi ansåg att insamlat material från 

speciallärar- och elevintervjuerna var tillräckligt omfattande, så ett bortval av observation 

kunde ske på grund av tidsbristen.  

 

4.3 Pilotstudie  
Vi genomförde en pilotstudie där syftet var att testa intervjufrågorna i intervjuguiderna, 

bilaga II och III. I en pilotstudie kontrolleras lämpligheten i tänkta frågor för en studie 

och ändras vid behov, enligt Repstad (2007). Elevfrågorna testades på en elev i 

författarnas kommuns grundsärskola. Några justeringar av frågorna gjordes från frågor 

till påståenden, i intervjuguiden, eftersom vi upplevde det var svårt för eleven att sätta 

ord på det eleven ville få fram. Speciallärarfrågorna testades på en kollega som arbetar 

på grundsärskolan, dock inte på högstadiet. Några förtydliganden gjordes i intervjuguiden 

efteråt, då vi kom fram till att samma påstående som i elevintervjuerna lättare skulle 

möjliggöra en jämförelse dem emellan. Lärdomar vi tog med oss från pilotstudien var 

svårigheterna med att ställa rätt frågor till elever, för att de skulle förstå frågorna och att 

vi skulle få ut så mycket som möjligt av svaren. Även att få så lite tolkningsutrymme till 

speciallärarna och vikten av att föra tillbaka till frågan, var en viktig lärdom. Ytterligare 

saker som vi tog med oss var vikten av att bara en författare ställde frågor, då det kan bli 

förvirrande om båda författarna hade ställt frågor, tydligt med vem som ledde intervjun. 

Även vikten av att den icke intervjuande författaren antecknade, för att sedan samtala om 

resultatet, så uppfattningen av intervjun var samstämmig. Resultatet från pilotstudien 

överensstämmer med de svar vi sedermera fick från speciallärarna och högstadieeleverna. 

 

4.4 Intervju som metod 
Intervjun utgick från ett kvalitativt perspektiv som innebär att intervjupersonen tolkar och 

beskriver sin verklighet, på ett nyanserat sätt, utifrån hur intervjupersonen uppfattar 

frågan (Backman, 2015; Kvale & Brinkmann, 2015). Valet i författarna studie föll på en 
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semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har en 

intervjuguide men är fri att ställa följdfrågor på intressanta svar, från respondenten 

(Bryman, 2011).  Anledningen till valet av semistrukturerad intervju som metod var att 

intervjupersonen utifrån sin egen erfarenhet friare kunde tolka frågorna och besvara 

dem. Elever som intervjuas kan lätt hamna i känslan att vad är det för svar den vuxne vill 

ha och kan då svara på frågor som de egentligen inte vill svara på eller inte förstår. För 

undvikande av detta använde vi till övervägande del påståendefrågor, se bilaga III. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2015) är det viktigt att använda sig av åldersanpassade frågor och 

inte förmedla till eleverna att det finns ett rätt eller fel svar på frågan. I studier som utgår 

från kvalitativ forskning är det vanligt att det är mer än en person som intervjuas 

samtidigt, vilket Bryman (2011) kallar gruppintervjuer eller fokusgrupper, vilket 

författarna använde sig av i elevintervjuerna. 

 

4.5 Urval 
Målgruppen för denna studie var tio elever och fyra speciallärare inom grundsärskolan år 

7-9. Elevvalet var gjort utifrån att studien ville undersöka hur elever upplevde sin 

delaktighet i skolan. Valet av speciallärarna som yrkeskategori i studien var att 

professionen förväntas ha kännedom om studiens syfte och forskningsfråga; hur 

speciallärare arbetade med elevers delaktighet för att därigenom bidra med kunskap och 

erfarenhet, angående delaktighet i skolan. Intervjupersonerna, eleverna och 

speciallärarna, kommer från två angränsande kommuner. Urvalet var ett medvetet 

målinriktat urval och även ett bekvämlighetsurval. Medvetet har speciallärare i 

grundsärskolan valts ut till intervjuerna då de innehar kunskap om arbete med delaktighet 

inom grundsärskolan. Enligt Bryman (2011) är målstyrt urval att strategiskt välja 

deltagare som är relevanta för den forskningsfråga som studien har. Av bekvämlighet 

tillfrågades, för författarna, kända speciallärare, då tiden var knapp och antalet 

professioner var begränsad. Bekvämlighetsurval innebär att intervjupersonerna råkar 

finnas tillgängliga för forskaren (Bryman, 2011).  Valet av vilka elever som skulle 

tillfrågas, att delta i studien, överlämnades till elevernas klasslärare, det vill säga de 

aktuella speciallärarna. Samtliga speciallärarna frågade möjliga elever, från sina klasser, 

om villighet att medverka i författarnas studie. Detta eftersom elevernas 

kommunikationssätt var av stor betydelse då intervjuer skulle genomföras. Författarna är 
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medvetna om att det urvalet kan göra att studiens resultat skulle kunna bli annorlunda, 

exempelvis med elever som saknar verbal kommunikation.  

 

4.6 Presentation av speciallärarna i studien 
Här följer en kort presentation av studiens speciallärare som samtliga innehar en 

speciallärarexamen mot specialisering utvecklingsstörning. I studien kommer 

fortsättningsvis speciallärarna att benämnas som lärare. Enskilda lärare kommer att 

benämnas som:  Lärare A - Anna, lärare B - Bodil, lärare C – Cecilia och lärare D – Doris.  

Lärare A – Anna har arbetat inom grundsärskolan i 7 år.  

Lärare B – Bodil har arbetat inom grundsärskolan i 6 år. 

Lärare C – Cecilia har arbetat inom grundsärskolan i 8 år.  

Lärare D – Doris har arbetat inom grundsärskolan i 16 år. 

 

4.7 Presentation av eleverna i studien 
Här följer en kort presentation av studiens tio elever. Eleverna går i grundsärskolans 

högstadium år 7–9 och kommer från två olika kommuner. I studien kommer eleverna att 

benämnas elev, elever och eleverna. 

 

4.8 Genomförande 
Efter vår utarbetning med syfte och forskarfrågor skrevs ett missivbrev till 

vårdnadshavare, elever och lärare, bilaga I. Litteratur lästes in och forskningsöversikt 

började författas. Tidigare forskning, inom området delaktighet letades fram. 

Intervjuguide utarbetades till lärare, bilaga II, och till elever, bilaga III. När missivbrevet 

blivit godkänt, av handledare, tillfrågades fyra lärare i grundsärskolan om medverkan i 

studien. Samtliga lärare tackade ja, till att medverka i studien. Tre av lärarna gav även 

samtycke till att ge tillgång till klassens elever, för intervjuer, om vårdnadshavare och 

elever medgav detta. Missivbrev skickades ut till berörda lärare. Lärarna i sin tur 

förmedlade vidare missivbrev till elever och vårdnadshavare. Tid med de fyra lärarna 

bokades och intervjuerna genomfördes, utifrån intervjuguiden. Intervjuerna utfördes på 



 

30 

 

två olika skolor i två olika kommuner, utspritt på tre dagar. Författarna frågade vid starten 

av intervjutillfället om lärarna fortfarande var villiga att delta i studien och därefter om 

de kände sig bekväma med och tillät inspelning av intervjun. Tre av fyra lärare gav sitt 

samtycke till inspelning. En del respondenter blir hämmade av att bli inspelade och det 

medför att hela situationen blir konstlad. En annan fara med bandinspelningar är att 

respondenten kommer med viktig information, om ämnet, efter att bandspelaren är 

avstängd (Repstad, 2007). För att undvika att hamna i den situationen, antecknade en av 

författarna, under hela intervjun, som komplement till inspelningen och den andra 

författaren ställde frågorna. Intervjuerna tog mellan 40 och 55 minuter, att genomföra.  

Lärarna samtalade med sina elever om studien och dess syfte. Tretton elever, som ingick 

i tre olika klasser, var efter informationen villiga att medverka. Missivbrev skickades till 

tretton elever och deras vårdnadshavare, på lärarnas inrådan. Tio elevers vårdnadshavare 

samtyckte till att deras barn fick delta i studien. Detta medförde att en av de tre lärarnas 

elever inte fick delta i studien, på grund av att deras vårdnadshavare inte samtyckte till 

medverkan, endast elever från två lärares klasser intervjuades därmed.  Tid för 

elevintervjuer bokades och genomfördes, med hjälp av intervjuguiden. Intervjuerna 

genomfördes på elevernas respektive skola i kända utrymmen, i syfte att skapa en avspänd 

miljö. Eleverna kom från två olika kommuner och intervjuades under två olika dagar. 

Eleverna intervjuades parvis, i syfte att få eleverna att känna sig väl till mods i en konstlad 

situation. Kvale och Brinkmann (2015) anser att det går att överbrygga vissa klyftor 

mellan vuxna och elever genom att göra intervjuerna i elevernas miljöer och att eleverna 

gärna under intervjun kan få rita eller ”plocka” med något. Intervjuerna startade med att 

författarna, än en gång, frågade om eleverna fortfarande ville delta i studien och 

förklarade att det var frivilligt. Även vid dessa intervjuer ställde en av författarna 

frågorna, samtidigt som den andra författaren förde anteckningar. Då elevernas två lärare 

samtalat med eleverna, innan intervjuerna, om att deras intervjuer kunde komma att spelas 

in och några av elever uttryckt oro runt detta, beslöt författarna att inte spela in någon av 

elevintervjuerna, för att samma förutsättningar skulle ges.  
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4.9 Analys 
Efter varje lärarintervju gjordes en första analys, utifrån de anteckningar som fördes under 

intervjun. De intervjuer som hade samtycke till att spelas in lyssnades igenom i sin helhet, 

vid ett flertal tillfällen för att höra röstnyanser under samtalet och komma ihåg 

kroppsspråk. Enligt Repstad (2007) gör en del forskare analysen av data genom att lyssna 

på banden, för att just få med tonfall och stämningar i analysen. Allt insamlat 

intervjumaterial blev omfattande och allt var inte relevant för studien. Valet blev att 

transkribera de avsnitt som var av betydelse, för att få svar på forskningsfrågorna. Att 

transkribera och analysera all data i en semistrukturerad intervju är tidsödande och det 

motiverar att välja ut avsnitt som är betydelsefulla, för studien (Bryman, 2011). All data 

kodades och kategoriserades sedan. Kodning innebär att utifrån intervjusvaren knyts ett 

eller flera nyckelord, vilket ofta leder till kategorisering där meningen i intervjuuttalande 

reduceras till några kategorier eller så kallade teman (Kvale & Brinkmann, 2015). Allt 

transkriberat material samt anteckningar, från elevintervjuerna samt en lärarintervju, 

lästes igenom ett flertal gånger, tolkades och relevanta citat plockades ut. Att analysera 

innehållet i materialet menar Fangen och Sellerberg (2011) samt Fejes och Tornberg 

(2009) är att identifiera återkommande teman. För att hitta teman i det insamlade 

materialet användes SPSM:s delaktighetsaspekter; tillhörighet, tillgänglighet, 

samhandling, erkännande, engagemang och autonomi som analysverktyg. Utifrån 

SPSM:s delaktighetsaspekter och utifrån sociokulturella perspektiv började svaren på 

forskarfrågorna att besvaras. Att använda den sociokulturella teorin, som analyssätt för 

att analysera meningsskapande förutsättningar på ett insiktsfullt sätt, kan vara en tillgång 

för att förstå lärandet (Nilholm, 2016). Resultat och teoretisk tolkning redovisas under 

rubrikerna tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och 

autonomi. 

 

4.10 Tillförlitlighet 
För att säkerställa studiens tillförlitlighet har det tagits hänsyn till fyra kriterier; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. För att 

trovärdigheten ska bli hög har vi följt de forskningsregler som finns och beskrivit den 

sociala verkligheten så utförligt som möjligt. Enligt Bryman (2011) innebär trovärdighet 

att forskningen utförts enligt de regler som finns och att resultatet kan bekräftas av de 
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personer som studerats. Kvalitativ forskning studerar ofta en liten grupp personer som 

har vissa förutsättningar eller egenskaper gemensamt. Bryman (2011) anser att det 

handlar om att forskningen av en liten grupp går på djupet, inte på bredden och i och med 

det behövs det en fylligare beskrivning i studien. Guba och Lincoln (1994) menar att 

fylligare beskrivning ger läsaren, av rapporten, en databas som kan vara till hjälp för att 

bedöma om resultatet är överförbart, till en annan miljö. För att studien ska bli pålitlig 

har vi försökt vara så tydliga som möjligt i att redogöra för hur forskningsfrågorna växt 

fram, litteratur inhämtats, intervjuer genomförts med mera.  För att säkerställa 

pålitligheten i en studie behövs det en fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser 

(Bryman, 2011). Vi har inte medvetet försökt att påverka resultatet eller tolkningarna av 

intervjuerna i studien. Vi är dock medvetna om att när respondenter och författare 

kommer från samma verksamhet är det lätt att tolka in saker i svar som inte sägs direkt. 

Detta eftersom vetskap finns, hur det fungerar i verksamheten. För att styrka och 

konfirmera utgår forskaren från insikten att det inte går att vara fullständigt objektiv i 

samhällsforskning men försöker att säkerställa att forskaren handlat i god tro (Bryman, 

2011). 

 

4.11 Etiska principer och övervägande 
Vi har genom hela studien följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017); 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att alla deltagarna i studien ska veta vad studiens syfte är och 

att deltagandet är frivilligt, med rätt att hoppa av när de vill (Bryman, 2011). Information 

om studien gav vi vid första kontakten med lärarna när de tillfrågades om de var 

intresserade att medverka i intervjuer och därefter skickades missivbrev ut till lärarna för 

samtycke, att delta i studien. Missivbrev skickades hem till vårdnadshavarna, där 

information om studien delgavs och ett samtycke inhämtades. Samtyckesprincipen går ut 

på att alla deltagarna ska få fullständig information om studiens syfte och upplägg och 

utifrån det lämna sitt samtycke, helt frivilligt utan påtryckningar (Bryman, 2011). Vid 

alla elevintervjuer började vi med att informera om studien, om frivilligheten att delta och 

att eleverna när som helst kunde avbryta sitt deltagande. För att eleverna ska få förbli 

anonyma, även för deras respektive lärare, benämns eleverna enbart med det antal elever 

som gäller i resultat- och diskussionsdel. Konfidentialitetskravet följs i studien genom att 
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personer och platser avidentifieras. Nyttjandekravet innebär att all den information som 

forskarna får, används endast av forskarna, i syfte att skriva färdigt rapporten och efter 

rapportens godkännande förstöras (Bryman, 2011). I missivbrevet informerades 

deltagarna om vem som under studien skulle ha tillgång till informationen och om att 

informationen efter avslutad rapport skulle förstöras. Med insikten om att eleverna i 

studien är i en utsatt situation sträcker sig det etiska ansvaret längre än under själva 

studien och efter rapportens färdigställande. Våra valda citat är noga utvalda för att 

förstärka respondenternas svar, angående delaktighet.  

 

4.12 Sammanfattning av metod 
Studien är kvalitativ och utgår från semistrukturerade intervjuer. Urvalet består av fyra 

speciallärare och tio elever, från grundsärskolans högstadium. Urvalet är både målinriktat 

och ett bekvämlighetsurval. Intervjuerna genomfördes, i två olika kommuner, under 

sammanlagt fem dagar. Speciallärarna intervjuades enskilt och eleverna parvis. 

Intervjusvaren kodades och kategoriserades samt analyserades genom det sociokulturella 

perspektivet och SPSM:s delaktighetsmodell. Till teman valdes tillhörighet, 

tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang, autonomi och delaktighet. 

Studiens tillförlitlighet har säkerställts genom att hänsyn tagits till de fyra kriterierna; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har följts. 
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5 Resultat 
I resultatavsnittet presenteras resultat från lärare och elever under rubrikerna; tillhörighet, 

tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang, autonomi och delaktighet. 

 

5.1 Resultat speciallärare 

5.1.1 Tillhörighet 

För att eleverna ska uppleva tillhörighet och bli accepterade i klassen, av övriga elever, 

uppgav två av lärarna, att det lyfts och samtalas öppet om elevernas svårigheter och 

styrkor. Även de vuxna i klassen berättar om sina svagheter och styrkor. Detta för att 

eleverna ska tillägna sig att alla är olika men lika mycket värda samt att eleverna ska 

utveckla en inre styrka och acceptera sin tillhörighet i grundsärskolan. Vikten av att 

samarbeta med elevassistenterna i klassen togs också upp av lärare. Samtliga lärare 

arbetar för att skapa en god gruppkänsla med ett öppet klimat. ”Alla ska känna sig viktiga 

i gruppen, alla kan bidra…”, lärare Anna. På en av skolorna är värdegrundsarbete ett 

gemensamt arbete med grundskolan. Detta läsår är gemenskap, empati och vänskap i 

fokus. En av lärarna uppgav att gruppdynamiken ofta ändras, vilket de vuxna i klassen är 

medvetna om och arbetar mycket med. Vid varje läsårsstart läggs stor vikt vid att forma 

gruppen där niorna får agera förebilder, till nya elever.  

 

5.1.2 Tillgänglighet 
För att skapa god fysisk tillgänglighet anser samtliga lärare att de tänker på att eleverna 

kan förflytta sig utifrån sin rörelseförmåga, syn- och hörselnedsättning. 

Klassrumsplacering som gynnar eleven och hjälpmedel som skärmar, ”lugna vrån”, höj- 

och sänkbara bord, ljuddämpande bänkar, extra ljussättning samt avskalad miljö är 

ytterligare exempel som uppgavs.  

Exempel på anpassningar och alternativa verktyg är elevassistent, bildstöd, scheman, 

förberedelser inför aktiviteter och lektionsbrytningar ”…nu blir det snart…”, 

tidshjälpmedel, faktatexter omskrivna med bildstöd, få instruktioner ett i taget, mindre 

grupper, film, förklarningar av begrepp och svåra ord, TAKK, iPad och dator, Widgit 
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online och repetion. Läraren Cecilia uppgav att hon använde sin röst och kroppsspråk 

som ett hjälpmedel. Vidare berättade Cecilia att de tillsammans i arbetslaget försöker se 

vad de olika eleverna behöver för att lärmiljön ska bli så tillgänglig som möjligt. ”Vad är 

problemet? Alla tänker klokt tillsammans”. Läraren Bodil berättar om sin lektionsstruktur 

som startar med att hon varje lektion ”…inleder varje lektion med vad, hur och varför”. 

Vad beskriver lektionens innehåll exempelvis läsförståelse, hur talar om hur eleven ska 

arbeta under lektionen efter genomgång som exempelvis läsa två och två och svara på 

frågor. Varför är målen från läroplanen. Bodil anser att det är till hjälp även för 

elevassistenterna, för att kunna stötta eleverna på bästa sätt. Lektionerna avslutas ofta 

med ett samtal om vad de lärt sig under lektionen.  

Lärarna uppgav att deras elever i första hand vänder sig till en vuxen för att få hjälp då de 

inte kan eller förstår. Två av lärarna säger att deras elever också kan fråga en kompis vid 

behov, vilket illustreras i tabell 1:  

Tabell 1: Lärarnas svar på vilken strategi som eleverna använder då de inte förstår. 

Frågar vuxen Frågar kompis Försöker själv 

n=4 n=2 n=0 

 

För att eleverna ska förstå innehåll och syfte med lektion och aktiviteter använder 

samtliga respondenter konkret material och modellering samt bildstöd. En av lärarna 

uppgav att hon noterat att får elev välja instruktion med eller utan bildstöd, så väljs alltid 

det med bildstöd efter ett tag.  

Seriesamtal, sociala berättelser, ritprat, rollspel, drama, filmer och dilemmafrågor 

används tillsammans med eleverna för att förstå dolda sociala regler och koder.  

För att tillvarata elevernas tankar och åsikter tar sig lärarna tid att lyssna, fråga och lyfta 

aktuella ämnen, som engagerar den enskilde eleven. ”Jag ger respons på vad de tycker 

och förklarar varför det inte är genomförbart alltid”, uppgav lärare Anna. 
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5.1.3 Samhandling 
På påståendena; 

Eleverna arbetar i grupp eller i par under en ”normal” skolvecka svarade en lärare ofta, 

två uppgav sällan/ibland och en lärare nästan aldrig, vilket illustreras i tabell 2. Läraren 

som svarade nästan aldrig uppgav att hon hade samhandling i helklass.  

Tabell 2: Lärarnas svar på hur ofta eleverna samarbetar med en eller fler kompisar. 

Nästan alltid Ofta  Sällan/ibland Nästan aldrig 

n=0 n=1 n=2 n=1 

 

Eleverna arbetar självständigt, med stöd av vuxen vid behov, under en ”normal” 

skolvecka uppgav två lärare ofta och två sällan/ibland, vilket illustreras i tabell 3: 

Tabell 3: Lärarnas svar på hur ofta eleverna arbetar självständigt. 
Nästan alltid Ofta  Sällan/ibland Nästan aldrig 

n=0 n=2 n=2 n=0 

 

Två lärare tog upp att den goda personaltätheten bidrar till att det på raster kan uppstå 

”fri” samhandling. De beskrev vidare att det är på raster som svårigheter med de sociala 

koderna oftast uppstår, vilket kräver att sociala berättelser, ritprat och dilemmafrågor tas 

upp på nästkommande lektion. 

Tre av lärarna uppger att det är samhandling när klassen arbetar tillsammans i helklass. 

En lärare menar att samhandling är när eleverna arbetar i mindre grupper, oftast parvis. 

Samtliga lärare börjar alla sina lektioner med en gemensam uppstart. 

 

5.1.4 Erkännande 
Tre av lärarna, med representation från två olika kommuner, säger att det finns minst en 

elev i klassen som inte är accepterad fullt ut av sina klasskamrater. ”Vi har en ny elev 

som svårt att bli accepterad på grund av sitt speciella utseende”, lärare Doris.” ”De nya 

sjuorna jobbar jag för…kommer att bli accepterade”, lärare Bodil. En lärare uppger att 
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sina elever är accepterade i sin klass, fullt ut. På lektionerna ser lärarna till att alla får vara 

med. Lärarnas svar illustreras i tabell 4: 

Tabell 4: Lärarnas svar på om eleverna är accepterade och får vara med.  
Accepterade av 
klasskamrater 

Inte accepterade fullt ut 
av klasskamrater 

n=1 n=3 

 

Tre lärare uppger att det är de vuxna som bestämmer olika par- och gruppindelningar. 

Anledningen till det, sa en lärare, är att det är svårt för eleven att förstå varför den inte 

blivit vald. En lärare anger att det beror på syftet med grupparbetet. Är ”…syftet att träna 

på att arbeta i grupp får de själva välja eller är syftet mer kunskapsutvecklande så 

bestämmer läraren”, enligt lärare Bodil. Detta för att eleverna ska nå längre 

kunskapsmässigt. 

 

5.1.5 Engagemang 
Samtliga lärare uppger att deras elever nästan alltid trivs i skolan. Tre lärare säger att 

deras elever nästan alltid tycker att lektionsinnehållet/skolarbetet är meningsfullt och att 

eleverna känner att de lär sig. En lärare svarar ofta. En av lärarna upplever att lärarens 

elever nästan alltid är motiverade till att lära sig. Tre lärare svara ofta, på samma 

påstående, vilket illustreras i tabell 5: 

 

Tabell 5: Lärares svar på hur ofta elever upplever trivsel, lär sig och upplever motivation. 
 Nästan alltid Ofta Sällan/ibland Nästan aldrig 

Trivs n=4 n=0 n=0 n=0 

Lär sig n=3 n=1 n=0 n=0 

Motiverade 
att lära mer 

n=1 n=3 n=0 n=0 

 

Lärare Anna uppger att motivation och engagemang avtar med åldern ”Av erfarenhet vet 

jag att det brukar vara så…”. 
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För att eleverna ska bli engagerade och motiverade till att lära sig är det viktigt med tydlig 

struktur, att undervisningen görs begriplig och varieras, arbeta korta stunder, använda 

bildstöd, ha synligt syfte, repetera på olika sätt, se till att flera sinnen berikas, fångar dem 

där de är, lustfyllda lektioner, använda elevers intressen, hitta en mening för längre fram 

i livet, tillvaratagande av deras tankar, viss förutsägbarhet, använda film, bilder, olika 

böcker, koppla till deras föreställningsvärld, angav respondenterna. ”…våga ta upp det 

som kommer från eleverna…Idol, göra tabeller…Vara med det de går igång på”, lärare 

Cecilia. ”…korta stunder håller eleverna igång och det blir kvalité”, lärare Doris. Lärare 

Bodil anser att eleverna har blivit curlade innan högstadiet och med ansvar och krav växer 

motivationen. För att eleverna ska komma i tid till lektionerna krävs att de kan klockan. 

”… ditt ansvar att komma i tid motiverar att lära sig klockan”.  

 

5.1.6 Autonomi 
Under lektionstid får eleverna utöva inflytande och bestämma arbetsformer, 

redovisningsformer, elevens val, rörelseaktiviteter, arbetsordning i individuella 

arbetsscheman och på klassråd, enligt en lärare. Övriga lärare uppgav att eleverna fick 

välja inom vissa ramar på förutbestämda val, exempelvis högläsningsbok. Läraren Bodil 

säger ”Jag hör vad ni säger, så tar jag in det vid senare tillfälle i undervisningen”.  

 

5.1.7 Delaktighet när lärarna själva får sätta ord på det 
Lärare Anna: ”Delaktighet är när de känner att det är viktiga att de blir lyssnade på… 

att det de gör är viktigt både i handling och i ord, att de känner det…de ska få vara med 

och bestämma.”  

Lärare Bodil: ”Man är med på lika villkor med lika mycket inflytande och plats i gruppen, 

i sammanhanget.”  

Lärare Cecilia: ”Får med alla, alla känner jag är med i gruppen…våga säga vad jag 

tycker, blir lyssnad på…ser i verkligheten att det funkar…öppen för alla i en grupp öh 

när alla har känslan att kunna bestämma och påverka”.  

Lärare Doris: ”Att elever kan vara med i vissa val och metoder. Mm har möjligt att vara 

med aktivt i undervisningen…anpassar uppgift på sin nivå.”  
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5.1.8 Lärarnas kännedom om SPSM:s delaktighetsaspekter 
Tre av fyra lärare känner till SPSM:s delaktighetsaspekter sedan tidigare. En lärare hade 

till intervjutillfället plockat fram SPSM:s material. På frågan om eleverna är delaktiga 

enligt de sex aspekterna uppgav tre lärare att de upplevde att de var det. En lärare svarade 

att hon inte visste så mycket om delaktighetsaspekterna. Samtliga lärare uppgav att de 

kunde bli bättre på att låta eleverna bli mer delaktiga.  

Autonomi, samhandling, engagemang och erkännande, uppgavs som aspekter lärarna 

ville utveckla. Olika lärare uppgav skilda aspekter. En lärare framhöll inte någon aspekt. 

Autonomi och samhandling för att ”…en del elever har svårt att komma på olika 

förslag”, ”…elevernas förmåga att samarbeta inte är så god”, lärare Anna. 

Erkännande för att äldre elever ska agera förebild för yngre och visa att alla är lika mycket 

värda samt i handling vad som är rätt och fel. 

Engagemang för att elevernas motivation och engagemang avtar med åldern ”då de vet 

sina begränsningar och hm kompisar med raster blir intressantare än skolarbetet”, lärare 

Anna. 

 

5.2 Resultat elever 

5.2.1 Tillgänglighet 
Om eleverna inte förstår en uppgift eller vad en aktivitet går ut på, så har de olika 

strategier. Alla tio elever vänder sig i första hand till en vuxen för att få hjälp. Fem av 

eleverna frågar också en kompis, vid behov. En elev svarar ”Om inte läraren kommer så 

försöker jag ändå.” Alla elever upplever att de blir lyssnade till och förstådda av både 

lärare och klasskamrater. Förslag från eleverna till vad som kan göras bättre är; att läraren 

tydligare ska visa hur de ska göra, visa med bilder, ge fler exempel, skriva på tavlan och 

inte bara prata. En elev uppgav att läraren också ska ”prata om att det är okej att göra 

fel.” Elevernas strategier när de inte förstår illustreras i tabell 6: 

Tabell 6: Elevers svar på strategier då de inte förstår. 
Frågar vuxen Frågar kompis Försöker själv 

n=10 n=5 n=1 
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5.2.1 Samhandling  
På påståendet; 

Jag samarbetar på lektioner, svarade fyra elever ofta och tre elever vardera på 

sällan/ibland och nästan aldrig. Vilket illustreras i tabell 7: 

Tabell 7: Elevers svar på hur ofta de samarbetar med en eller fler kompisar. 
Nästan alltid Ofta  Sällan/ibland Nästan aldrig 

 n=4 n=3 n=3 

 

Sex av eleverna berättade att samarbeta för dem är när de arbetar tillsammans i hela 

klassen.  

På påståendet: 

Jag arbetar självständigt på lektioner, angavs av sex elever att de nästan alltid gör och 

fyra elever uppgav att de ofta arbetar självständigt. Vilket illustreras i tabell 8: 

Tabell 8:  Elevers svar på hur ofta de arbetar självständigt. 
Nästan alltid Ofta  Sällan/ibland Nästan aldrig 

n=4 n=6 n=0 n=0 

 

Fem av eleverna uppgav att de helst arbetar ensamma och tre av eleverna sa att de helst 

arbetar tillsammans, vilket illustreras i tabell 9: 

Tabell 9: Elevers svar på om de helst arbetar ensamma eller tillsammans. 

Ensam Tillsammans 

n=5 n=3 

 

Två elever tyckte att det berodde på ämne och uppgift. ”Det är bra att hjälpas åt, men 

matten vill jag göra själv”. 
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5.2.3 Erkännande 
Alla tio elever uppgav att de känner att de får vara med på allt som klassen gör. Nio av 

eleverna tycker dessutom att sina klasskamrater får vara med men att klasskamraterna 

ibland väljer att vara ensamma. En elev kan se att en klasskamrat inte alltid får vara med. 

”Ibland går X… runt själv på skolgården”. Resultatet illustreras i tabell 10: 

Tabell 10: Elevernas svar om de är accepterade och får vara med. 
Får vara med Får inte vara med  Klasskamrater får 

vara med 
Klasskamrater får 
inte vara med 

n=10 n=0 n=9 n=1 

 

5.2.4 Engagemang 
På påståendena;  

Jag trivs i skolan, svarade sex elever nästan alltid och fyra svarade ofta. 

Jag känner att lektionsinnehållet/skolarbetet är meningsfullt/lär mig saker, ansåg nio av 

eleverna att det nästan alltid gör. En elev svarade ofta.     

Jag tycker att lektionsinnehållet/skolarbetet gör så att jag blir motiverad/intresserad av att 

lära mig mer, uppgav två av eleverna svaret nästan alltid, fem elever sa ofta och tre elever 

svarade sällan/ibland.  

Resultaten av elevernas svar på påståendena illustreras i tabell 11:  

Tabell 11: Elevernas svar på hur ofta de känner trivsel, lär sig och upplever motivation. 
 Nästan alltid Ofta Sällan/ibland Nästan aldrig 

Trivs i skolan n=6 n=4 n=0 n=0 

Lär mig  n=9 n=1 n=0 n=0 

Motiverad att 
lära mer 

n=2 n=5 n=3 n=0 

 

På frågan om eleverna fick vara med och bestämma hur de ville lära sig svarade samtliga 

ja. En elev kunde ge exempel på hur hen hade önskat lära sig och blivit lyssnad på. Övriga 
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nio elever fick olika förslag på undervisningsmetoder då eleverna inte hade några egna 

förslag. Då berättade åtta av eleverna att det var läraren som bestämde detta.  

Sex elever uppger att det är läraren som bestämmer hur tillägnad kunskap efter avslutat 

arbetsområde ska redovisas medan fyra elever uppger att de får vara med och välja 

redovisningsform. Nästan alla elever är nöjda med att läraren bestämmer arbetsmetoder 

och redovisningsform. ”…det behövs inte, det är bra som det är”. En elev hade velat få 

bestämma hur hen ska lära sig. Två av eleverna tycker att det hade varit roligt att själv få 

välja redovisningsform. ”Ja, genom att jag håller en minilektion för klasskamraterna”. 

”Det skulle vara roligt att berätta för en kompis”. 

 

5.2.5 Autonomi 
På rasterna, det vill säga informella sammanhang, var det som sex elever spontant uppgav 

att de fick välja aktiviteter och bestämma på. När författarna bad eleverna tänka 

lektionstid blev det svårare. Slöjd och idrott uppkom då, av fyra elever, som lektioner där 

de fick vara med och bestämma. På frågan om vad de önskar att få vara med och 

bestämma över i skolan svarade de fyra eleverna fortfarande slöjd och idrott. Övriga 

elever hade inga önskemål, kring autonomi. 

 

5.2.6 Delaktighet när eleverna själva får sätta ord på det 

…”att man samarbetar, att man delar och hjälps åt…låter andra koncentrera sig”. 

 …”att man får vara med och bestämma, vara med i kompisgruppen…ingen ska vara 

utanför”. 

 …”får vara med när man frågar och om man känner sig välkommen”. 

…”får vara med om man vill”. 

…”att man är med på allting som dom gör i skolan”. 

…med på grejer…med och bestämmer”. 

”Det är typ att man delar, att man får bestämma…i uppehållsrummet är jag delaktig, 

önskar hos X…”.  
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”…man får vara med och bestämma. När man jobbar tillsammans är man ju delaktig”. 

”Delaktig är jag när jag får bestämma…”. 

”…att man delar på saker”. 

 

5.3 Slutsatser av resultatet 
Resultatet har redovisats utifrån det sociokulturella perspektivet samt SPSM:s 

delaktighetsmodell. På forskningsfråga 1: Hur upplever eleverna i studien sin delaktighet, 

finns det några förbättringsområden och i så fall vilka? sammanfattas resultatet enligt 

följande: Eleverna upplever sin delaktighet som relativt god och förbättringsområden var 

enligt eleverna ringa. Redovisnings- och arbetsform framkom dock att eleverna önskade 

få mer inflytande över. Önskemål om konkretare introduktioner med fler exempel och 

bilder framfördes också.  

På forskningsfråga 2: Hur arbetar speciallärarna i studien med elevers delaktighet, finns 

det några förbättringsområden och i så fall vilka? sammanfattas resultatet enligt följande: 

Speciallärarna i studien arbetar med elevers delaktighet bland annat genom att ha en 

tydlig struktur och syfte, variera sin undervisning, använda sig av AKK och andra 

lärverktyg, berika flera sinnen, tillvarata elevernas intressen, skapa en vi-känsla, 

bestämma par- och gruppindelningar och repetera på olika sätt. Förbättringsområden 

enligt speciallärarna är främst delaktighetsaspekterna autonomi, samhandling, 

erkännande och engagemang. 
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6 Teoretisk tolkning av studiens resultat 
I avsnittet teoretisk tolkning av studiens resultat tolkas resultat och metod. Resultat och 

metod kommer att redovisas var för sig.  

 

6.1 Tolkning av resultatet 
Tolkningen kommer att utgå från rubrikerna; tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, 

erkännande, engagemang, autonomi och delaktighet. Dessa delaktighetsaspekter är nära 

förknippade med varandra och kommer därför vid tillfällen att återfinnas under olika 

rubriker. 

   

6.1.1 Tillhörighet 
Lärarna lyfter fram att de talar öppet om elevernas styrkor och svagheter i klassen för att 

eleverna ska känna en tillhörighet och därigenom en delaktighet. Vi kan inte se hur 

styrkor och svagheter kan styrka tillhörigheten på grundsärskolan. Däremot tror vi, att 

lärarnas förmåga att skapa en vi-känsla bidrar till en större känsla av tillhörighet. 

Byggandet av relationer och skapandet av tillåtande klassrumsklimat med delaktighet i 

gemenskap, där elever får utveckla trivsel och kunskapsutbyte i samverkan, lyfts fram av 

Östlund (2012a), Håkansson och Sundberg (2012). Ett gott samarbete mellan olika 

yrkesgrupper, är av stor betydelse för elevers delaktighet i klassrum, enligt Selanikyo, 

Yalon-Chamovitz och Weintraubs (2017), vilket även lärare i studien tog upp.  

Examensförordningen för speciallärare beskriver arbete med att samarbeta och samverka 

med andra yrkesgrupper (SFS 2017:1111), vilket vi har goda erfarenheter av. Enligt 

Jakobsson och Nilsson (2011) behövs förebilder och träning i att tolka omgivningen för 

att utvecklas och kunna hantera uppstådda problem tillsammans. Förebilder var något 

som användes av lärare i vår studie. Janson (2005) poängterar dessutom att tillhörighet är 

en juridisk placering men kan för eleverna bli obetydlig och i kamratkulturen garanteras 

tillhörigheten inte alls. Szőnyi och Söderqvist Dunkers (2012) menar att delaktighet och 

inkludering ofta likställs, men en inkluderande verksamhet garanterar inte i sig en känsla 

av delaktighet.  
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6.1.2 Tillgänglighet 
Speciallärare ska se till att undanröja svårigheter och hinder i lärmiljöer samt utveckla 

miljöerna samt samverka med andra yrkesgrupper och skolformer (SFS 2017:1111). En 

god fysisk tillgänglighet skapar lärarna i klassrummen. Detta fick vi se vid ett 

intervjutillfälle, då vi efter intervjun ombads av en elev att följa med till skolans 

fritidsrum. Rummets placering möjliggjorde för alla elever, både grundsärskolan och 

grundskolan, att delta i olika aktiviteter. Doody och O Connor (2012) belyser att 

inkludering ökar acceptans för varandras olikheter och därmed underlättas den sociala 

relationen. Vikten av möjlighet till kamrater och vänskap samt anpassningar utifrån 

elevernas funktionsnedsättningar lyfts även av Mineur, Berg och Tideman (2009). Brister 

i den fysiska tillgängligheten är, enligt Szőnyi och Söderqvist Dunkers (2015), enkel att 

åtgärda då det så påtagligt syns. Däremot är brister i tillgänglig meningssammanhang och 

sociokommunikativt samspel inte lika tydligt att få grepp om. Selanikyo, Yalon-

Chamovitz och Weintraubs (2017) samt Jakobsson och Nilsson (2011) poängterar vikten 

av att hela arbetslaget arbetar tillsammans för att öka meningsfullhet och delaktighet. 

Detta överensstämmer med vad lärare, i vår studie, betonade att vikt läggs vid.  

Då läraren har genomgångar samt ger instruktioner muntligt, är skriftlig information 

tillsammans med bildstöd och användande av digitala presentationer viktiga. Punktform 

och numrerade arbetslistor gör det lättare att uppfatta vad som ska göras (Sjölund & 

Henrikson, 2018). Samtliga lärare, i studien, startar sina lektioner med en gemensam 

uppstart. En av lärarna ställer dessutom alltid de didaktiska frågorna vad, hur och varför? 

Vikten av att tydliggöra de didaktiska frågorna tar Anderson, Sundman Marknäs och 

Östlund (2016) upp. 

Eleverna och lärarnas svar överensstämmer då eleverna vänder sig till en vuxen i första 

hand och i andra hand till en kompis, då de inte förstår innebörden i en uppgift eller vad 

en aktivitet går ut på. Lärarna ansåg att de hade en konkret och tydlig introduktion vid 

lektionsstart. Trots detta gav några elever förslag till förbättringar, i samband med 

introduktionen. Vi känner igen oss i detta då vi själva försöker modellera och anpassa 

efter gruppens förutsättningar men att vi ibland märker, att vi inte nått fram till alla elever. 

Enligt Wiliam och Lehay (2015) samt Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2018a) är 

delaktighet för alla elevers utveckling och lärande, i skolan centralt. Det krävs att 

pedagoger utformar undervisning så samtliga elever ges möjlighet till delaktighet 
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eftersom den bidrar till grundläggande delar som motivation och trygghet. Skolverket 

(2009) skriver att när kunskap förankras i meningsfulla sammanhang utvecklas 

kunskapen till elevens egen, vilket det sociokulturella perspektivet bygger på (Säljö, 

2015). 

 

6.1.3 Samhandling 

Vygotskijs tankar angående språket är en förutsättning för den kognitiva utvecklingen 

och lärandet. Detta möjliggör deltagande i sociala sammanhang och samspel (Säljö, 

2015), vilket vi ställer oss bakom. Elever ska, enligt läroplanen, för grundsärskolan 

utveckla förmågan att arbeta tillsammans med andra (Skolverket, 2011). Eleverna i 

studien upplever att de nästan alltid eller ofta arbetar enskilt till skillnad från lärarna som 

uppger att eleverna ofta eller sällan/ibland arbetar enskilt. Eleverna i grundsärskolan får 

ofta arbeta individuellt istället för att erbjudas delaktighet och samspel som inbjuder till 

interaktioner (Berthén, 2007; Skolinspektionen, 2010).  

Enbart en lärare och fyra elever svarar att eleverna ofta samarbetar på lektionerna. Övriga 

lärare och elever svarar sällan/ibland eller aldrig. Detta resultat är att beakta då läroplanen 

(Skolverket, 2011) samt Alexandersson (2009) beskriver att utifrån det sociokulturella 

perspektivet är det av största vikt att elever tillåts att arbeta tillsammans i samhandling, 

för att bästa lärande ska uppstå. 

Tre av lärarna har inte samma syn på samhandling som SPSM:s delaktighetsmodell. Vi 

tror att denna skillnad i tolkningen dels beror på att en av lärarna, i studien, uppgav sig 

inte ha kännedom om SPSM:s aspekter, vilket vi felaktigt antog inledningsvis i studien 

och dels för att övriga tre lärare sa sig ha kännedom om delaktighetsmodellen, men två 

av dessa lärare uppfattar samhandling som arbete i helkass. SPSM:s innebörd till 

samhandling är att minst två elever gör något tillsammans. Eleverna behöver inte bidra 

lika mycket men det krävs att de blir erkända av övriga elever (Szőnyi & Söderqvist 

Dunkers, 2015). Kan lärarnas avsaknad av planerat samarbete tyda på att de inte är säkra 

på att samtliga elever skulle bli erkända av övriga elever? Eller kan det vara så att lärarna 

av erfarenhet är medvetna om elevernas svårigheter med grupparbete. Sjölund och 

Henrikson (2018) anser att grupparbete kräver stora krav på elevers kognitiva förmågor. 

Det handlar om sammanhangsförståelse, föreställningsförmåga, förmåga att kunna 
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bromsa och stanna upp och vara uppmärksam. Vidare krävs förmågan att kunna anpassa 

sin idé med andras idéer, komma överens, hålla muntlig information i minnet, organisera 

och planera, bearbeta information samt hantera olika sinnesintryck samtidigt som många 

pratar. Dessa förmågor har elever med utvecklingsstörning svårt för (Swärd & Florin, 

2014). Vi anser att grupparbete är av stor vikt för eleverna, då ett socialt utbyte äger rum, 

vilket även Doody och O Connor (2012) belyser. Eleverna behöver dock förberedas och 

få stöd under arbetets gång, anser vi. Visuellt stöd tillsammans med tydlig och skriftlig 

information vid grupparbete är oerhört viktigt, vilket kompenserar svårigheter att komma 

ihåg och hinna bearbeta muntlig information. Även att ge instruktioner om hur 

uppdelning av arbetet kan gå till underlättar (Sjölund & Henrikson, 2018). 

Även enskilt arbete ställer betydande krav på förmågan att planera, överblicka och 

självständigt genomföra olika uppgifter. Här krävs också förmåga att komma igång och 

avsluta, rikta och vidmakthålla uppmärksamhet, prioritera vad som ska hinnas med, 

tidsuppfattning, samt att ha en inre motivation, vilket kräver sammanhangsförståelse. Det 

vill säga en förståelse för hur allt hänger ihop med vad eleven behöver kunna och varför 

(Sjölund & Henrikson, 2018). Vi anser att båda arbetssätten krävs för att rusta eleverna 

att bli delaktiga här och nu och inför framtiden.  

Eleverna uppgav att om de själva får välja, så vill de helst arbeta enskilt. Kan detta svar 

tyda på att eleverna inte getts möjlighet att pröva på något annat? 

 

6.1.4 Erkännande 

Lärarnas upplägg av lektionerna skapar goda förutsättningar för ett erkännande till och 

mellan eleverna. För att undvika att någon inte ska bli vald och för att ett större lärande 

ska ske, väljer lärarna grupper. Enligt Alexandersson (2009) lär sig en elev mer då eleven 

tillåts arbeta med en elev som är mer kompetent än eleven själv, proximala 

utvecklingszonen. Aktiviteterna som lärarna skapar byggs på elevernas styrkor och att 

eleverna kan delta efter sina förmågor. Speciallärare ska individanpassa arbetssätt för 

elever i behov av stöd (SFS 2017:1111). Szőnyi och Söderqvist Dunkers (2015) 

poängterar att lärare som organiserar aktiviteter efter elevens styrkor ökar möjligheten till 

ett erkännande av klasskamrater.  
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Samtliga elever, i studien, upplever att de är accepterade och erkända av varandra. 

Lärarna i sin tur var medvetna om att inte samtliga elever är erkända fullt ut av sina 

klasskamrater. En av eleverna sa sig veta att en klasskamrat inte är accepterad av övriga 

elever. Vi tolkar det som att den elev som nämns, är en elev som tillhör klassen, men ej 

ingår i studien, inte har erkännande från klasskamrater. Det kan också vara så att det är 

en av de elever som ingår i studien, men eleven uppger inte att hen inte känner sig 

accepterad och inte får vara med. En låg grad av kamraters eller lärares erkännande 

medför att engagemang för olika aktiviteter minskar kraftigt. Kamratkulturen på raster är 

svårare att påverka då eleverna självständigt väljer aktivitet och kamrater (Szőnyi & 

Söderqvist Dunkers, 2015). Vi tänker att den höga vuxentätheten på grundsärskolan ska 

stödja elever till erkännande av övriga klasskamrater och använda raster till social 

gemenskap. Östlund (2012a) anser att horisontella relationer bidrar till ett större 

engagemang och ett större samspel. Ytterligare ett sätt att stödja elevers erkännande, 

tänker vi att samhandling är. Då klasskamrater får syn på varandras förmågor, kan det 

generera i ett erkännande, vilket i sin tur kan generera i ett förhöjt engagemang.  

 

6.1.5 Engagemang 
Eleverna svarar att de nästan alltid eller ofta trivs i skolan, vilket också lärarna bekräftar.  

Eleverna påstår att lektionerna är meningsfulla och att de lär sig nya saker, vilket inte är 

någon märkbar skillnad till lärarnas svar.  

Lärarna och elevernas svar skiljer sig däremot åt vad det gäller om huruvida eleverna är 

motiverade och intresserade av att lära sig mer. Lärarna i stort har en större tilltro till att 

eleverna är motiverade, än vad eleverna svarar. Kan det vara så att en av de elever som 

svarat sällan/ibland, på påståendet jag är motiverad att lära mig mer, är den elev som inte 

får vara med klasskamraterna? Tyder det på en avsaknad av kunskap, från lärare, 

angående SPSM:s delaktighetsaspekter och hur aspekterna påverkar varandra.  

 

Lärarnas beskrivningar av hur de arbetar för att eleverna ska bli motiverade och 

engagerade till att lära sig, stämmer överens med aktuell forskning inom området (Säljö, 

2015; Östlund, 2012a; Håkansson & Sundberg, 2012). Några exempel från lärarnas svar 

är struktur, byggande av relationer, konkret och begripligt, varierat utifrån elevernas 

intressen och erfarenheter.  
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För att uppleva lärandet som meningsfullt behöver elever få veta vad som ska läras och 

få möjlighet till att påverka innehållet i undervisningen. Detta för att utveckla förmåga att 

utöva inflytande över sitt lärande och för att deras nyfikenhet ska behållas (SOU 2000:1). 

Samtliga elever upplever att de får vara med och bestämma hur de ska lära sig och hur de 

ska redovisa det de lärt sig. När följdfrågor ställdes om vad eleverna fick vara med och 

bestämma över så fick åtta elever klart för sig att de inte alls var delaktiga i detta. Elever 

med funktionsnedsättningar kommer mindre till tals än andra elever (Szőnyi, 2005). Vi 

har under studiens uppmärksammat hur lite av elevernas tankar, delaktighet och 

inflytande som tas tillvara på och ges. Enligt läroplanen ska eleverna ges möjlighet till 

inflytande, ansvar och delaktighet till sin utbildning och ska anpassas efter elevernas 

mognad och ålder (Skolverket, 2011). Kan det här tyda på en avsaknad av kunskap hos 

eleverna om vad de har rätt till, angående delaktighet och inflytande? Hade det 

sociokulturella perspektivet som förespråkar interaktion mellan elever och som hela 

skolväsendet bygger på blivit mer synligt, i studien, om eleverna getts möjlighet att 

samspela i grupper. Hade samhandling mellan eleverna ökat elevernas engagemang? 

Fullständiga svar, på ovanstående frågor, kräver en större inblick i elevernas samtliga 

förmågor och skolsituation men med vår fördjupade insikt i delaktighet, anser vi ändock 

att frågorna kan besvaras med ett ja. 

 

6.1.6 Autonomi    

Tre lärare uppger att eleverna, får bestämma vid förutbestämda val såsom högläsningsbok 

och turordning i olika arbetsscheman. En lärare säger att eleverna får bestämma elevens 

val, arbetsformer och redovisningsformer. Eleverna svarar att på raster, idrott och slöjd 

får de vara med och bestämma. Lärarnas svar innehåller formella sammanhang medan 

elevernas svar främst innehåller informella sammanhang, vilket Molin (2004) tar upp. 

Kan dessa skilda svar tyda på att lärarna inte så tydligt förmedlar till eleverna när de får 

utöva inflytande och bestämma? Sjölund och Henrikson (2018) beskriver ett arbetssätt 

där elever utifrån färdiga förslag på hur de kan arbeta och får göra aktiva val, tror vi, kan 

bidra till elevers inflytande och självbestämmande. I linje med Sjölund och Henrikson 

(2018) anser Elvstrand (2009) att diskussion lätt hamnar i motsattsförhållande när det 

gäller elevers bestämmanderätt, ska lärare inta en passiv roll eller ska elev och lärare 
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bestämma tillsammans? Elvstrand hävdar att delaktighet blir som bäst, när det föregås av 

initierade frågor från elever och beslut sedan tas tillsammans med lärare. Enligt Östlund 

(2012a) samt Szőnyi och Söderqvist Dunkers (2015) kan vuxenstöd ibland vara 

begränsande för elevers autonomi och då främst i kamratkulturen. Szőnyi och Söderqvist 

Dunkers (2012) beskriver att både i undervisnings- och omsorgsskulturen är relationen 

vertikal, medan den i kamratkulturen är horisontell. I kamratkulturen är relationen 

lustfylld, umgänge bedrivs för att det är ett val och önskemål, inte att det måste ske. Kan 

vuxentätheten på grundsärskolan hindra elever från att göra aktiva val då de vuxna av 

omsorg tillrättalägger och gör valen åt eleverna, då de vuxna tror sig veta vad som är bäst 

för eleverna? Enligt det sociokulturella perspektivet skapar stöttning, från vuxna, i 

meningsfulla sammanhang, till eleven en kunskap om möjligheter om hur eleven kan göra 

ett aktivt val (Säljö, 2015). 

 

Högstadieeleverna i Szőnyis avhandling önskade få ett större inflytande över sin 

lärandesituation (Szőnyi, 2005). Detta gjorde även några elever i vår studie. Två elever 

uttryckte under intervjuns gång att de ville utöva mer inflytande, över arbetssätt och 

redovisningsform. ”…i uppehållsrummet är jag delaktig, önskar hos X…”. ”Ja, genom 

att jag håller en minilektion för klasskamraterna”. Lärare ska ge elevinflytande eftersom 

delaktighet är en förutsättning för lärande, en mänsklig rättighet och för att fostra 

demokratiska medborgare, vilket ingår i skolans uppgifter, enligt skolkommitténs 

betänkande (SOU 1996:22). Eleven som uttryckte sin önskan om att få hålla en 

minilektion någon gång har lyckats ta till sig kunskap och beteende om hur en lektion ska 

framföras, d.v.s. appropriering. Läraren har här en elev som genom sitt självbestämmande 

över redovisningsform skulle kunna förmedla engagemang till hela klassen. Att få sätta 

in sin kunskap i meningsfulla sammanhang genom kommunikation och interaktion leder 

till ett lärande som är deltagande (Säljö, 2015). 

 

6.1.7 Delaktighet 
Forskning visar att livssituation hos människor med lindrig utvecklingsstörning påverkas 

lika mycket av omgivande miljö och stöd som av sin hjärnskada (Mineur, Bergh & 

Tideman, 2009). Enligt examensordningen ska speciallärare arbeta förebyggande, 

analysera och bidra till att undanröja svårigheter och hinder i lärmiljöer samt utveckla 
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miljöerna, individanpassa arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd samt samarbeta 

och samverka med andra yrkesgrupper (SFS 2017:1111). Utifrån intervjusvaren kan vi 

utläsa att lärarna i studien arbetar i samklang med examensordningen. Varken skollagen 

eller skolförordningen anger explicit begreppet delaktighet. I styrdokumenten betonas 

dock att skolans uppgift är att samtliga elever, oavsett individuella förmågor, ska kunna 

vara en del däri, vilket erfordrar en anpassad miljö i skolan (Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning, 2018a).  

En av lärarna i studien uttryckte vikten av att elevassistenterna fick en introduktion om 

vad kommande lektionens syfte och mål är för att på bästa sätt kunna stötta eleverna. 

Detta går i linje med den internationella forskningen av Doody och O Connor (2012), 

Selanikyo, Yalon-Chamovitz och Weintraubs (2017), Jorgensen och Lamberts (2012) 

samt Ojok och Wormnaes (2013) som lyfter vikten av regelbundet stöd från speciallärare 

till arbetslag. Även Jakobsson och Nilsson (2011) poängterar betydelsen av att arbetslaget 

är delaktiga i metoder, individuella mål, utvärderingar och tidsplaner.  

När eleverna själva sätter ord på vad delaktighet innebär är det att de får vara med, att de 

får bestämma, att de inte är utanför samt att de delar. Dessa svar stämmer till viss del med 

svaren från Bergström och Holms (2005) studie av elevers upplevelser av delaktighet. 

Förståelse och att ha roligt tillsammans uppgavs inte, av eleverna, i vår studie. Svar att 

delaktighet innebär delning, tror vi, kan tyda på en osäkerhet inför vad ordet betyder. Vid 

analys av resultatet ställer vi oss frågande till tillförlitligheten från ovanståendes elevers 

svar då de troligen saknar insikt i delaktighet. Å andra sidan behöver en okunskap av en 

begreppsdefinition inte betyda att eleverna ej kan svara på påståendena om delaktighet. 

Vi tycker oss urskilja aspekterna tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande 

och autonomi utifrån elevcitaten.  

Lärarnas definition av delaktighet stämmer till viss del överens med elevsvaren. Det 

lärarna mer påtalar är vikten av att eleverna blir lyssnade på och känner sig viktiga, de får 

vara med i val och metoder och vara aktiva i undervisningen. Lärarnas svar motsvarar 

forsknings definition av delaktighet. Vi tycker oss även utifrån lärarcitaten urskilja 

aspekterna tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande och autonomi. 

Avsaknaden av aspekten engagemang hos både elever och lärare, tror vi, kan bero på att 

denna aspekt är egenupplevd. Tillgänglighet och samhandling är enligt Szőnyi och 

Söderqvist Dunkers (2015) starkt förknippat med elevers engagemang. Vi tycker oss se i 
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intervjusvaren att lärarna arbetar brett med tillgängligheten, däremot mindre med 

samhandlingen.  

Lärare som på ett målmedvetet sätt skapar delaktighet bedriver undervisning som främjar 

samtliga sex aspekter av delaktighet, visar granskning av Skolinspektionen. På de 

granskade skolorna var det en majoritet av lärarna som arbetade aktivt för främjandet av 

tillgängligheten i undervisningen. Brister fanns främst till möjlighet till autonomi för 

eleverna men även i erkännande och samhandling (Skolinspektionen, 2018a). Autonomi, 

samhandling, engagemang och erkännande, uppgavs som aspekter lärarna i studien, ville 

utveckla. Olika lärare uppgav skilda aspekter.  

Relevans av studiens resultat kan användas till att informera SPSM:s delaktighetsmodell 

där okunskap råder. Genom kompetensutveckling om delaktighet och ständig utveckling 

av densamma, kan delaktigheten, för eleverna, inom grundsärskolan förbättras. Vår studie 

visar på att det främst är inom aspekterna autonomi, samhandling, engagemang som det 

behöver arbetas mer med. Centralt för det sociokulturella perspektivet är språk och 

interaktion, vilket också är förmågor som krävs för att bli samhällsmedborgare som klarar 

att göra aktiva val. 

 

6.2 Metod- och teorianalys 
Vår studies syfte var att studera hur elever inom grundsärskolan upplever sin delaktighet 

samt om och i så fall på vilket sätt eleverna upplever att deras delaktighet kan öka. Vi 

ville även studera hur en grupp speciallärare arbetar med elevers delaktighet. Då fann vi 

att kvalitativa data var att föredra framför en kvantitativ. Då elevers och speciallärares 

egna upplevelser av delaktighet ska tolkas och förstås är kvalitativa data att föredra (Fejes 

& Tornberg, 2009). Enligt Bryman (2011) hade kvantitativa data varit lämplig om vårt 

syfte varit att förklara något.  

Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och i det finns en del grundantagande 

som bör uppmärksammas i samband med våra tolkningar av resultatet. Vi är medvetna 

om att flera perspektiv och lärteorier såsom det relationella perspektivet, också kan bidra 

till gynnsam undervisning för delaktighet. Ett grundantagande, enligt Nilholm (2016), är 

att den sociala och språkliga interaktionen är betydelsefull i det sociokulturella 
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perspektivet och leder till ett antagande om att undervisningen bör ske i elevaktiva former. 

Dock finns även andra framgångsrika undervisningssätt. 

SPSM:s delaktighetsmodell har varit ett värdefullt redskap i denna studie. Dock var 

delaktighetsmodellen inte känd av samtliga lärare, som vi antagit, vilket fick 

konsekvenser främst i fråga om delaktighetsaspekten samhandling, då endast en lärare 

hade den klart för sig. 

Pilotstudien gjorde att vi upplevde oss väl förberedda och trygga med våra frågor. Där 

upptäckte vi att semistrukturerade frågor är att föredra, då vi kunde ställa fria frågor till 

främst eleverna. Vi ändrade vissa frågeformuleringar till påstående, vilket var lättare för 

eleverna att svara på. Vi diskuterade dilemmat att det var vårdnadshavarna som samtyckte 

till att deras barn deltog i studien, vilket gjorde det svårt att riktigt veta om eleverna, fullt 

ut, visste vad de deltog i. Därför informerade vi eleverna vid intervjutillfället angående 

studiens syfte och deras medverkan, samt frågade om de fortfarande ville delta. Enligt 

Bryman (2011) är det svårt att ge alla deltagarna all information som krävs, för att ta ett 

välgrundat beslut om att delta eller avstå. Enligt Kvale och Brinkmann (2015) är 

konfidentialitet ett etiskt osäkerhetsområde där anonymiteten skyddar de som blir 

intervjuade, men också ger forskaren fritt fram att tolka intervjupersonernas svar, utan att 

bli i motsagd. Med tanke på detta påstående, tycker vi att det är extra viktigt att tolka 

intervjuerna på ett sanningsenligt sätt. Repstad (2007) beskriver för- och nackdelar med 

att vara två eller fler intervjuare. Nackdel kan vara att intervjupersonen kan känna sig 

underlägsen och fördel kan vara att en person kan intervjua medan den andre för 

anteckningar och följer den icke verbala kommunikationen. Dessutom kan uppfattningar 

och tolkningar göras tillsammans, vilket vi upplevde var en styrka. Urvalet var 

representativt för studien, anser vi. Eleverna intervjuades parvis, vilket var en styrka i de 

flesta fall. Vid ett tillfälle hade vi förmodligen fått ut mer av en elev då hen svarade 

likadant som sin klasskamrat. Då vi försökte ställa frågan/påståendet först till eleven 

svarade hen vet inte, för att efter klasskamraten svar, upprepa samma svar. Detta hade 

kanske kunnat undvikits vid enskilda intervjuer eller om vi återkommit vid flera tillfällen 

och hunnit bygga relationer, vilket Molin (2004) tar upp vikten av. 

Studien har fört med sig diskussioner kring etiska ställningstagande, förutom de som 

tidigare diskuterats i studien. En obalans i maktställningen, där vi som intervjuare och 

författare, hade vid intervjutillfällena, då vi som vuxna ledde intervjuerna och ”visste 
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svaren” samt valde vilka citat som skulle användas, kunde följden bli att eleverna kände 

sig underlägsna, då eleverna fick klart för sig att de inte hade förståelse för hela 

delaktighetsbegreppet. För att undvika detta hade vi förankrat vad intervjun skulle handla 

om hos speciallärarna, som lovat förbereda eleverna om delaktighet. Innan 

intervjutillfällena hade vi samtalat och förberett hur vårt bemötande och handlande, skulle 

ske under intervjuerna. Några elever gav oss förtroenden och tog upp känslig information, 

under intervjuerna, som inte berörde studien. Informationen valde vi att inte delge någon 

annan eller att diskutera oss emellan. Enligt examensordningen ska speciallärare visa 

förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete samt ta 

hänsyn till etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna (SFS, 

2017: 1111).   

 

Frithiof (2007) skriver om svårigheter att få människor med utvecklingsstörning att 

medverka i studier och refererar till forskning av Nyqvist-Cech (1996). Där fanns ett 

bortfall på 49% utifrån 1500 tillfrågade människor med utvecklingsstörning, angående 

hur övertagande av särskola organiserats. Till skillnad från den studien hade vi ett litet 

bortfall av tänkbara elever, till vår studie. Nyqvist-Cechs studie byggde dock på 

enkätfrågor, inte intervjuer. Vi upplevde en mättnad i svaren, både från lärare och elever. 

Det hade dock varit relevant om vi återkommit till eleverna på högstadiet, vid upprepade 

tillfällen. Då kunde vi hunnit notera om något saknats vid någon intervju, som skulle varit 

intressant att följa upp, en viss form av relation kunde byggts upp, vilket denna 

intervjuform kräver. Bryman (2011) anser att det är fördelaktigt att återkomma till 

intervjupersonerna. Repstad (2007) menar att olika kvalitativa metoder som intervjuer 

och observationer kan kombineras i samma studie för att få mer dataunderlag och säkrare 

grund för tolkning, även för att undersöka om det intervjupersonerna säger stämmer med 

vad de gör. I samband med tillförlitlighet funderade vi på om det även skulle ingå 

observationer som metod i studien, det vill säga triangulering, vilket Bryman (2011) 

beskriver. Vi kom fram till att genom att fråga både elever och lärare i samma grupp och 

sedan beskriva den social verkligheten så utförligt som möjligt, skulle frågeställningarna 

kunna besvaras. Dessutom var tidsramen, för studien begränsad, och vi ansåg oss ha fått 

tillräckligt med material, så därför avstod vi observationer.  Även valet att endast 

transkribera de avsnitt som var av betydelse, för att få svar på forskningsfrågorna var ett 

val, från författarna, på grund av den begränsade tiden. Vi anser inte heller att detta val 
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har påverkat studiens resultat, något nämnvärt. Inte någon anmärkningsvärd skillnad 

kunde heller utläsas från de analyserade förda anteckningarna eller de transkriberade 

avsnitten, i fråga av vad de tillförde studien. För att minnas kroppsspråk och röstnyanser 

och inte missa något väsentligt, var det en styrka att vi båda var närvarande vid samtliga 

intervjuer och att vi i direkt anslutning samtalade om densamma.  

 

6.3 Specialpedagogiska implikationer och framtida forskning  
Vår studies omfattning är ringa så någon större praktisk betydelse och konsekvenser får 

studien inte. Däremot kan föreliggande studie bidra till att fler lärare blir nyfikna och vill 

ta del av delaktighetsmodellen och praktisera modellen i egen klass samt tydliggöra 

delaktighetsaspekterna för elever och kollegor.  

 

Intervjuade speciallärare kan, genom sin medverkan i studien, ha blivit mer upplysta och 

blivit inspirerade till att ta till sig delaktighetsmodellen, på ett djupare plan, för att sedan 

använda sig av modellen i sin profession. Eleverna i studien, kan efter sina intervjuer 

komma att visa nyfikenhet på delaktighet i klassen, vilket kan leda till givande samtal i 

klassrummen. När eleverna får en fördjupad förståelse för vad delaktighet innebär och till 

exempel får val från lärarna om vilka olika arbets- och redovisningssätt som är möjliga 

till ett ämnesområde, kan eleverna ta ställning och hävda sin rätt att vara delaktiga, i sin 

skolsituation.  Då samhandling och autonomi praktiseras kan resultatet bli ett större 

engagemang. Enligt examensordningen ska speciallärare ha insikt i aktuellt forsknings- 

och utvecklingsarbete samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande 

utveckla sin kompetens (SFS 2017:1111). 

 

Även i arbetslag med speciallärare och elevassistenter kan modellen med fördel studeras 

och praktiseras. Speciallärare kan handleda elevassistenter, så de får ta del av modellen 

och därigenom få en ökad inblick i när och varför de ska stödja eller när de ska inta en 

mer passiv roll. På så sätt får eleverna ett större handlingsutrymme, vilket kan leda till att 

elevernas engagemang växer. Enligt examensförordningen ska speciallärare vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare (SFS, 2017:1111). 
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Vid redovisning av denna studie för samtliga arbetslag, på författarnas skola, kan 

delaktighetsmodellen aktualiseras och diskuteras, för att därefter arbetas utefter, vilket i 

så fall kommer att innebära en ökad delaktighet, för eleverna på skolan. Rektor respektive 

specialpedagog och speciallärare kan bli inspirerade att lyfta delaktighetsmodellen i sina 

respektive yrkesprofessionsträffar, där personal från samtliga skolor i kommunen ingår. 

Detta kan bland annat leda till att specialpedagoger samt speciallärare tillsammans med 

rektorer tar med sig SPSM:s delaktighetsmodell och aktualiserar den på sina respektive 

skolor och då tillsammans med lärarna i sitt systematiska kvalitetsarbete analyserar och 

utvecklar sitt arbete med elevers delaktighet. Enligt examensförordningen ska 

speciallärare samarbeta och samverka med andra skolformer och yrkesgrupper samt vara 

insatt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete (SFS, 2017:1111). 

 

Då fler personer, inom skolan, granskar delaktighetsmodellen och får upp vikten av 

elevers delaktighet ur samtliga aspekter, leder det till ökad medvetenhet och handling från 

olika skolprofessioner. Vi anser att delaktighet, med största sannolikhet, på sikt kommer 

få en mer framträdande roll i samtliga skolans styrdokument. Därigenom kommer lärare 

att praktisera delaktighet som genererar att elever till framtida livet lär sig att ta ställning, 

veta sina rättigheter och påverka sin situation. Enligt examensförordningen ska 

speciallärare ta hänsyn till samhälleliga aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga 

rättigheterna (SFS, 2017: 1111).  I linje med examensförordningen beskriver Haug (2012) 

delaktighet som en demokratisk rättighet, i samhället. Förmågorna att kommunicera och 

samspela behöver tränas och utvecklas, för att öka individens delaktighet. 

 

För att säkerställa studiens resultat skulle det vara önskvärt om en mer omfattande studie 

kunde göras och då innefatta ett större antal elever och speciallärare från fler skolor och 

kommuner. Vi anser också att det vore intressant att intervjua fler elever och speciallärare, 

från fler stadier, ifrån lågstadiet till gymnasiet, för att se om resultatet skulle se ut på 

liknande sätt. Då tycker vi att även observationer ska finnas med för att få en bredare bild. 

Att involvera vårdnadshavare, för att ta del av deras syn på sina barns delaktighet i skolan, 

skulle också vara intressant att ta del av.  

 

Under studiens gång har frågor om samhandling, autonomi och engagemang varit i fokus, 

vilket vi önskar att det ska forskas vidare kring, utifrån elevens perspektiv. Detta för att 
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eleverna ska få tillgång till det styrdokument förmedlar. En intresseväckande fördjupning 

vore också att ta del av hur speciallärare skulle vilja arbeta för att deras elever ska få en 

ökad delaktighet. Svaren skulle kunna ge verktyg till hur detta angelägna arbete kan 

utvecklas för att träna elever inom grundsärskolan att bli mer delaktiga, ju äldre de blir.   

 

Forskning tar upp vikten av att involvera hela arbetslag för att främja delaktighet 

(Jakobson & Nilsson, 2016). Det vore därför också givande att även intervjua 

elevassistenter och synliggöra deras tankar kring elevers delaktighet och hur den kan öka, 

vilken förhoppningsvis också kan leda till en ökad samsyn på eleverna och arbetet i stort. 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att lyfta det till organisationsnivå och då 

intervjua rektorer för att få en ökad genomslagskraft till det viktiga arbetet kring elevers 

delaktighet. 

 

6.4 Slutord   
Vi arbetar idag på grundsärskolan, dels inriktning mot ämnen och dels inriktning mot 

ämnesområden. Vår upplevelse av att elevers delaktighet inte alltid tas tillvara på har 

styrkts genom studien, vilket vi vill ändra på för nuvarande och blivande elever. Vi ser 

vikten av att eleverna får en god grund för att göra egna val och därmed bli mer 

självständiga. Hur begreppet delaktighet i en grundsärskolekontext tolkas och speciellt 

för en grupp elever och speciallärare i grundsärskolan är vad vi genom vår kvalitativa 

studie belyser. Studien utgår från semistrukturerade intervjuer av tio högstadieelever och 

fyra speciallärare, inom grundsärskolan. Syftet var att låta eleverna beskriva hur de 

upplevde sin delaktighet i skolan samt om och hur deras delaktighet kan öka. 

Speciallärarna intervjuades om hur de arbetar med delaktighet i skolan. Under studiens 

gång har vi fått en fördjupad förståelse för begreppet delaktighet och hur det kan 

definieras och tolkas, på många olika sätt. Som teoretiska utgångspunkter, i studien, har 

vi utgått från det sociokulturella perspektivet och SPSM:s delaktighetsmodell. Det 

sociokulturella perspektivet har inspirerat skolans styrdokument, både nationellt och 

internationellt, då mycket av den pedagogiska forskningen utgår från just detta perspektiv 

(Wermeling, 2016). Enligt Säljö (2015) bygger det sociokulturella perspektivet på 

interaktion, samhandling och har språket i fokus i meningsfulla sammanhang, vilket vi 

anser stämmer överens med SPSM:s delaktighetsapekter. Phillips och Soltis (2014) 
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menar att den proximala utvecklingszonen, som beskrivs inom det sociokulturella 

perspektivet, är en viktig del för att utveckla elevernas lärande. SPSM:s 

delaktighetsmodell är utarbetad av Szőnyi och Söderqvist Dunkers (2015) utifrån Jansons 

delaktighetsmodell (2005). SPSM:s delaktighetsmodell utgår från de sex 

delaktighetsaspekterna; tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, 

engagemang och autonomi (Szőnyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Vi utarbetade 

intervjufrågor och påståenden knutet till de sex aspekterna, som eleverna och 

speciallärarna fick svara på under intervjuerna. Efter avslutade intervjuer gjordes en 

analys av svaren och svaren kodades och kategoriserades. Resultatet i studien visar att på 

forskningsfråga 1: Hur upplever eleverna i studien sin delaktighet, finns det några 

förbättringsområden och i så fall vilka? sammanfattas resultatet enligt följande: Eleverna 

upplever sin delaktighet som relativt god och förbättringsområden var enligt eleverna 

ringa. Redovisnings- och arbetsform framkom dock att eleverna önskade få mer 

inflytande över. Önskemål om konkretare introduktioner med fler exempel och bilder 

framfördes också. På forskningsfråga 2: Hur arbetar speciallärarna i studien med elevers 

delaktighet, finns det några förbättringsområden och i så fall vilka? sammanfattas 

resultatet enligt följande: Speciallärarna i studien arbetar med elevers delaktighet bland 

annat genom att ha en tydlig struktur och syfte, variera sin undervisning, använda sig av 

AKK och andra lärverktyg, berika flera sinnen, tillvarata elevernas intressen, skapa en vi-

känsla, bestämma par- och gruppindelningar och repetera på olika sätt. 

Förbättringsområden enligt speciallärarna är främst delaktighetsaspekterna autonomi, 

samhandling, erkännande och engagemang. 

 

Under studien har vi blivit än mer medvetna om att det krävs en målmedveten 

undervisning för att skapa en god delaktighet, för elever i grundsärskolan, där samtliga 

sex aspekter måste sammanlänkas med varandra. Wiliam och Lehay (2015) anser att 

elevers delaktighet i sitt lärande är centralt. För att elever ska få ett ökat lärande krävs en 

involvering och möjlighet till påverkan av undervisning gällande både genomförande och 

innehåll samt att eleverna ges tillfällen att uttrycka sin mening. I linje med Wiliam och 

Lehays (2015) forskning och vår studies resultat anser vi, att det är av största vikt, att 

eleverna får börja träna på sin delaktighet tidigt i livet, för att på bästa sätt kunna rusta 

dem till att bli delaktiga samhällsmedborgare, som kan göra aktiva val.  
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Bilagor 

Bilaga I Missivbrev med samtycke 

               

     Fakulteten för 

lärarutbildning 

 

 
 

 

 

 

2019-09-06 

Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Pernilla Eriksson och Anneli Lindquist och läser sista terminen på 

speciallärarprogrammet till speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning vid 

Kristianstad Högskola. I vårt avslutande examensarbete har vi valt att skriva om elevers 

delaktighet i grundsärskolan.  

Vi vill undersöka hur elever upplever sin delaktighet och om eleverna har några förslag på 

förbättringar till ökad delaktighet i skolan. För att få svar på våra funderingar kommer vi att i 

intervjuerna och observationerna som utgår från Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) 

delaktighetsmodell.  

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-

inkludering/delaktighet/delaktighetsmodellen/  

 

 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 
Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 
självständigt arbete under sin sista termin. I detta 
arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 
utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 
engagera studenterna under utbildningens gång. Till 
studien samlas ofta material in vid olika 
verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 
observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 
Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 
dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 
ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 
och vid behov få eventuella fel rättade. Det 
självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. 
När detta har blivit godkänt publiceras det i 
databasen DIVA  
https://www.hkr.se/om-
hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri
ng/ 

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/delaktighet/delaktighetsmodellen/
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/delaktighet/delaktighetsmodellen/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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Vi vänder oss till dig som är undervisande lärare i grundsärskolan för att höra hur ni arbetar  

med elevers delaktighet och vi vänder oss till elever inom grundsärskolan för att höra hur de 

upplever sin delaktighet i skolan.   

Under intervjuerna med eleverna kommer vi att anteckna och om eleven vill spela in. 

Intervjutiden beräknas till ca. 30 min. Vid intervjuer med lärare skrivs anteckningar eller 

ljudinspelning om de tillåter. Intervjutid med lärare beräknas till ca. 60 min. Observation sker i 

pågående verksamhet där vi antecknar den delaktigheten som vi ser. När studien är klar och 

examensarbetet godkänt kommer all data att raderas. 

Vi kommer under hela processen av vårt examensarbete följa Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

https://www.vr.se/. 

Detta innebär att  

- Att det är frivilligt att vara med. 

- Elever och lärare får när de vill säga att de inte längre vill vara med i studien. 

- I det examensarbetet som vi lämnar in finns inga namn på personer, namn på skolor 

eller kommuner med. 

- Materialet kommer enbart att användas av Pernilla Eriksson och Anneli Lindquist för 

aktuell studie och kommer att förstöras när denna är examinerad. 

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till oss. 

Med vänliga hälsningar 

Pernilla Eriksson           Anneli Lindquist 

………………………………………          …………………………………………… 

Studentens/studenternas underskrift/er 

Kontaktuppgifter: 

Pernilla Eriksson   Anneli Lindquist                                     

XXX-XXX XX XX   XXX-XXX XX XX 

   

Ansvarig handledare:                                                                                                                       

Johanna Lüddeckens                                                                                               

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

XXX-XXX XX XX 

 

https://www.vr.se/
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Samtyckesblankett till vårdnadshavare 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att mitt/vårt barn deltar i 

studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Barnets namn …………………………………………… 

 

Förskola/Skola …………………………………………. 

 

Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavare underteckna blanketten. 

 

Datum ………………. 

 

Vårdnadshavare 1  Vårdnadshavare 2 

…………………………………….. ………………………………………… 

 

Återlämnas till…………………….              senast den……………………………... 
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Samtyckesblankett för lärare 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort: …………………………..    Datum: ……………. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ………………………………………. 

 

Återlämnas till…………………………….        senast den………………………. 
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Bilaga II Intervjuguide speciallärare 
• Vilken är din yrkestitel? 

• Hur många verksamma år har du som lärare, inom särskolan? 

• Vad är delaktighet för dig? 

 

Tillhörighet  

• Hur arbetar du för att eleverna ska känna tillhörighet och bli accepterade i klassen, 

av övriga elever?   

 

Tillgänglighet  

• Hur underlättar du den fysiska miljön för eleverna i klassrummet/skolan?  

• Vilka alternativa verktyg och anpassningar använder du och gör för eleverna?  

• Om en elev inte förstår vad eleven ska göra, lära sig eller förstår vad en aktivitet 

går ut på, vad tror du att eleven gör då? Ber en vuxen om hjälp, ber en kompis 

om hjälp, struntar i det och försöker så gott eleven kan.  

• Hur hjälper du eleverna att förstå innehållet i lektioner och syfte med olika 

aktiviteter?      

• Vilka olika kommunikationssätt använder du?  

• Vad ger du för stöd för att eleverna ska förstå dolda sociala regler och koder?  

• Hur tas elevernas tankar och åsikter tillvara på?  

 

Samhandling  

• Vilket påstående stämmer bäst, under en normal skolvecka; Eleverna arbetar 

självständigt med vuxenstöd? Nästan alltid, ofta, sällan/ibland, nästan aldrig. 

• Vilket påstående stämmer bäst, under en normal skolvecka; Eleverna arbetar i par 

eller grupp? Nästan alltid, ofta, sällan/ibland, nästan aldrig. 
 

Erkännande  

• Är samtliga elever accepterade av andra elever?  

• Vem bestämmer par- och gruppindelningar?  
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Engagemang  

• Vilket påstående stämmer bäst på frågan: Upplever du att dina elever trivs i 

skolan? Nästan alltid, ofta, sällan/ibland, nästan aldrig. 

• Vilket påstående stämmer bäst på frågan: Upplever du att dina elever tycker att 

lektionsinnehållet/skolarbetet är meningsfullt och att dina elever känner att de lär 

sig? Nästan alltid, ofta, sällan/ibland, nästan aldrig. 

• Vilket påstående stämmer bäst på frågan: Upplever du att era elever är motiverade 

till att lära sig? Om inte, vad kan det bero på? Nästan alltid, ofta, sällan/ibland, 

nästan aldrig. 

• Hur lägger du upp lektionerna för att eleverna ska bli engagerade och motiverade 

till att lära sig?  

 

Autonomi  

• Vad får eleverna utöva inflytande över/bestämma på lektionstid? 

 

Delaktighet 

• Känner ni till SPSM:s delaktighetsaspekter?  

• Tycker du att dina elever är delaktiga enligt SPSM:s sex aspekter i 

undervisningskulturen? 

• Är det någon delaktighetsaspekt du skulle vilja utveckla, i så fall varför och hur? 

• Finns det något du vill lägga till? 
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Bilaga III Intervjuguide elever  
  

Tillgänglighet  

• Om du inte förstår vad du ska göra, lära dig eller förstår vad en aktivitet går ut 

på, vad gör du då? Ber en vuxen om hjälp, ber en kompis om hjälp, struntar i det 

och försöker så gott du kan.  

• Hur skulle det kunna bli bättre?  

• Upplever du att de vuxna i skolan förstår vad du vill säga och lyssnar på dig? 

• Lyssnar och förstår ni elever varandra? Ge exempel  

• Om inte, hur skulle det kunna bli bättre?  

 

Samhandling  
• Vad tycker du stämmer bäst av följande påståenden; Vi samarbetar Nästan alltid, 

ofta, sällan/ibland, nästan aldrig 

• Vad tycker du stämmer bäst av följande påståenden; Vi arbetar självständigt 

Nästan alltid, ofta, sällan/ibland, nästan aldrig 

• Vilket tycker du är bäst; att arbeta själv eller tillsammans med kompis/ar?   

 

Erkännande  

• Känner du att du får vara med på allt som klassen gör i klassrum/raster  

• Tycker du att alla elever i din klass får vara med i olika aktiviteter och på 

raster?  

• Om inte/ hur skulle det kunna bli bättre?  

 

Engagemang  

• Vad tycker du stämmer bäst av följande påstående; Jag trivs i skolan? Nästan 

alltid, ofta, sällan/ibland, nästan aldrig. 

• Vad tycker du stämmer bäst av följande påstående; Jag känner att 

lektionsinnehållet/skolarbetet är meningsfullt/jag lär mig saker. Nästan alltid, 

ofta, sällan/ibland, nästan aldrig. 
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• Vad tycker du stämmer bäst av följande påstående; Jag tycker att 

lektionsinnehållet/skolarbetet gör så att jag blir motiverad/intresserad av att lära 

mig mer? Nästan alltid, ofta, sällan/ibland, nästan aldrig. 

• Får du vara med och välja/bestämma hur du vill lära dig? Exempelvis film, 

samtala, bilder, läsa, lyssna, arbeta självständigt eller tillsammans med kompis  

• Får du vara med och välja/bestämma hur du vill redovisa det ni lärt er?  

• Om inte, hur skulle det kunna bli bättre?  

 

Autonomi  

• Vad får du vara med och bestämma över i skolan?  
• Hur skulle det kunna bli bättre?  

 

Delaktighet 

• Vad är delaktighet för dig? 

• Ge exempel på situationer där du är delaktig/skulle vilja vara mer delaktig.  
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