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Sammanfattning 
Elever är experter över sin egen skolsituation (Skolverket, 2014) och har en lagstadgad rätt att 
uttrycka sina åsikter om sin egen skolgång (Unicef, 2018). Syftet med studien är att öka 
kunskapen om gymnasieelevers delaktighet i pedagogiska utredningar och upprättande av 
åtgärdsprogram genom att synliggöra elevens egna perspektiv. I denna kontext definieras 
delaktighet som en informell samspelsprocess där eleven upplever möjlighet att påverka sitt 
handlade och inflytande i aktiviteter och beslutsprocesser. 

Det empiriska materialet grundar sig på sju kvalitativa intervjuer som bearbetades utifrån 
ett fenomenologiskt och holistiskt perspektiv. Resultatet analyserades genom en tematisk 
analys och därefter genom Bronfenbrenners ekologiska systemteori.  

Ur resultatet framträder en komplex sammanflätning av en rad olika förhållanden som på 
olika sätt påverkar elevens upplevda delaktighet. En slutsats är att elever påverkas av sin 
omgivning, både direkt av sin närmiljö och indirekt av de olika faktorer som påverkar elevens 
skolgång och livssituation. Ytterligare en slutsats är att eleverna upplever att delaktigheten i 
utredningar och processen runt de åtgärder som fattas gällande elevens skolgång är viktig och 
är direkt kopplad till relationen med lärare, specialpedagoger och kommunikation däremellan. 
Specialpedagogens roll framträder som särskilt viktig för elevens syn på delaktighet, vilket 
styrker studiens relevans inom det specialpedagogiska området.  

 
Nyckelord: Bronfenbrenner, delaktighet, inflytande, pedagogisk utredning, specialpedagogik, 
åtgärdsprogram 

  



Authors 
Simon Lindh och Nisan Nalbantic 

 
Title 
“The Key to Getting Help Is to Be a Part of the Help” - A Study of Upper Secondary School 
Students' Participation in Pedagogical Mappings and Individual Educational Plans. 

 
Supervisor 
Ann-Elise Persson 

 
Assessing teacher 
Lotta Leden 
 
Examiner 
Daniel Östlund 

 
Abstract 
Students are experts of understanding their own education (Skolverket, 2014) and are legally 
entitled to express their opinions concerning their own education (Unicef, 2018). The purpose of 
this study is to increase the knowledge about student participation for upper secondary school 
students in relation to pedagogical investigations and individual educational plans by making the 
students’ own perspective visible. In the context of this study, participation is defined as an 
informal process of interaction where the students experience opportunities to influence their 
education by taking part in decision making and participation in educational activities.  

The empirical material is based on seven qualitative interviews that were processed 
using a phenomenological and holistic perspective. The results were initially analyzed through a 
thematic analysis and then through Bronfenbrenner’s ecological systems theory. 

The result shows a complex intertwining of a number of different factors that affected the 
students’ perceived participation in different ways. The conclusion shows that students are 
affected by their surroundings, both directly by their immediate environment and indirectly by 
various factors that affect the students’ education and environment. An additional conclusion is 
that the students experience participation as an important part of pedagogical investigations and 
the processes surrounding the measures taken regarding the students’ education. This is 
directly linked to their relationship to teachers, special educators and their shared 
communication. The role of the special educator appears to be particularly important for the 
students’ view of participation, which strengthens the relevance of this study in the field of 
special education.  
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1. Inledning 

Sedan barnkonventionen trädde i kraft som lag 1 januari, 2020 har barnets egna perspektiv i 

skolan satts i ett nytt ljus. Lagen tydliggör att Sverige som stat står skyldig att försäkra sig om att 

barn får uttrycka sina åsikter fritt i samtliga frågor som rör barnet (Lag om Förenta nationernas 

konvention om barnets rättigheter [SFSR], 2018). I skollagen (SFS 2020) tydliggörs skolans 

skyldighet att inkludera elever och elevers rätt till inflytande över utbildningen. I Skolverkets 

(2014) allmänna råd går det att läsa att god delaktighet från eleven och vårdnadshavare är en 

framgångsfaktor för god utveckling för eleven som beskrivs som en expert över sitt eget lärande.  

I ovannämnda lagstiftande dokument fastställs barns rätt till delaktighet på olika sätt. 

Szöniy och Söderqvist (2015) menar att begreppet delaktighet har en bred och tolkningsbar 

definition. Författarna efterlyser en gemensam begreppsförståelse inom elevhälsans 

tvärprofessionella team och presenterar en modell där delaktighet är ett övergripande begrepp 

som innefattar inflytande och inkludering.   

Samtidigt visar rapporter och forskningsstudier att skolan har svårigheter att skapa 

delaktighet för eleverna.  Heiskanen, Alasuutari och Vehkakoski (2019) visar att delaktighet 

främst har ett symboliskt värde och att elevernas synpunkter bedöms utifrån en kritisk hållning. 

Pedagogerna har dessutom svårt att frångå sin egen föreställning om hur ett problem ska lösas i 

överläggningar med elever (Aspan, 2009).  Elvstrand (2009) kommer fram till liknande resultat i 

sin studie och konstaterar att elever önskar större inflytande i frågor som rör deras skolsituation 

och vid beslutsfattande. Dessa resultat bekräftas i Skolverkets rapport (2015) som visar att elever 

i behov av särskilt stöd upplever lägre grad av inflytande och får det svårare att bli delaktiga.   

Specialpedagogens roll blir därmed högst väsentlig för att främja elevers utveckling ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. I högskoleförordningen (SFS, 1998) går det att läsa att 

specialpedagogen förväntas kunna arbeta självständigt när det kommer till barn i behov av 

särskilt stöd. Specialpedagogen ska också göra bedömningar “...med särskilt beaktande av de 

mänskliga rättigheterna,” kunna analysera svårigheter på “...organisations-, grupp- och 

individnivå,” ha förmågan att “...genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer... 

[och] ...stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer.” Szöniy och Söderqvist 

(2015) menar att specialpedagogen har en viktig roll i att lyfta fokus från individen och förändra 
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miljöer där möjligheter till delaktighet är begränsad. En gemensam begreppsförståelse av 

delaktighet inom skolans tvärprofessionella team stärker dessutom kommunikationen med elever 

och vårdnadshavare eftersom utgångspunkten blir kontextuell.  

Denna studie kommer att belysa elevers upplevelse av delaktighet i pedagogiska 

utredningar för elever i behov av särskilt stöd och upprättandet av åtgärdsprogram. Studien 

kommer inte rikta sig mot färdiga åtgärdsprogram eller processen som fortsätter efter det att ett 

åtgärdsprogram har skrivits. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att öka kunskapen om gymnasieelevers delaktighet i pedagogiska 

utredningar och upprättande av åtgärdsprogram genom att synliggöra elevens egna perspektiv. 

De frågor som ligger till grund för denna studie är följande: 

● Hur upplever elever sin delaktighet i utformandet av pedagogiska utredningar och 

upprättandet av åtgärdsprogram? 

● Vilka faktorer påverkar elevers möjligheter till delaktighet utifrån deras egna upplevelser, 

i utformandet av pedagogiska utredningar och upprättandet av åtgärdsprogram?  

 

1.2 Begrepp 

1.2.1 Delaktighet 

I vår studie väljer vi att se på delaktighet som en samspelsprocess som görs mellan individer i 

pedagogiska utredningar och i utformandet av särskilt stöd. Elevers delaktighet tolkas utifrån 

Thomas (2007) definition; deltagande i en aktivitet och delaktighet i beslutsprocesser. 

Enochsson och Minten konstaterar i Skolverkets rapport (2015) att perspektiven oftast 

överlappar varandra i skolans arbete. Eftersom vårt intresse är att belysa elevers uppfattningar av 

delaktighet utgår vi även från Molins (2004) begrepp informell delaktighet och Szöniys och 

Söderqvist (2015) begrepp autonomi. Det förstnämnda avser en subjektiv upplevelse av 

acceptans och tillhörighet i ett sammanhang och autonomi handlar om elevers möjligheter att 
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påverka sitt handlande och utöva inflytande. Vidare tar vår studie avstamp i den definition som 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2020) presenterar;   

Begreppet delaktighet används i betydelsen "att vara en del av", vilket omfattar mer än till exempel enbart 

inflytande. Delaktighet har även innebörden av att höra till, både i betydelsen av en egenupplevd känsla och 

att faktiskt ges förutsättningar till att finnas med i samma aktiviteter som andra i gruppen. 

 

1.2.2 Pedagogisk utredning 

I skollagen (SFS 2020) står det att när det för en skola framkommer att en elev är på väg att inte 

nå de lägsta kravnivåerna för respektive kurs eller ämne så ska en utredning upprättas. Syftet 

med utredningen är att undersöka om en elev är i behov av särskilt stöd och om utredningen 

pekar på detta ska ett åtgärdsprogram upprättas där det särskilda stödet ska tydliggöras. I de 

allmänna råden (Skolverket, 2014) går det att läsa att utredningen ska vara uppdelad i två delar; 

kartläggning och pedagogisk bedömning. I skollagen och i de allmänna råden nämns enbart 

begreppet utredning, men Skolverket (2021) använder i andra sammanhang begreppet utredning 

av en elevs behov av särskilt stöd. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2021) använder 

begreppet pedagogisk utredning och utan att göra någon skillnad mellan begreppen kommer vi i 

denna studie i första hand använda begreppet pedagogisk utredning. 

 

1.2.3 Åtgärdsprogram 

I skollagen (SFS 2020) går det att läsa att åtgärdsprogram utformas för alla elever som är i behov 

av särskilt stöd. Särskilt stöd är en mer omfattande typ av stödinsats än extra anpassningar och 

måste dokumenteras i ett åtgärdsprogram där det ska framgå vilket typ av stöd eleven ska få ta 

del av, hur stödet ska tillgodoses, vem som är ansvarig och hur detta ska utvärderas. Det framgår 

även att både eleven och vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet att vara delaktig i utarbetandet 

av ett åtgärdsprogram. Åtgärderna grundas på resultatet från bedömningen i den pedagogiska 

utredningen. Några exempel på särskilt stöd är “...regelbundna specialpedagogiska insatser i ett 

visst ämne, till exempel med en speciallärare under en längre tid, placering i en särskild 

undervisningsgrupp [eller] enskild undervisning.” (Skolverket, 2021).   
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2. Styrdokument 

I skollagen (SFS 2020) går det att läsa att skolans utbildning syftar till att ge elever 

förutsättningar att inhämta kunskaper och värden. Skolan ska ta hänsyn till elevers olika behov 

och därefter ska adekvat stöd och stimulans ges så att de kan utvecklas så långt det är möjligt. 

När en elev inte lyckas uppfylla de kunskapskrav som finns till följd av en funktionsnedsättning 

ska skolan ge stöd som syftar till att motverka de konsekvenser som sker som ett resultat av 

elevens funktionsnedsättning. Skolverkets allmänna råd (2014) tydliggör att detta innebär att stöd 

ska ges oavsett om en elev når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller inte. Vidare skriver 

Skolverket i de allmänna råden att det är huvudmannen som ansvarar över resursfördelningen 

och att det är av vikt att huvudmännen för dialog med rektorerna och därefter fördelar resurserna 

med hänsyn till skolans olika behov. Därefter är det rektorns ansvar att se till att lärare och övrig 

skolpersonal har de rätta resurserna för att kunna arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd. 

Rektorn ansvarar även över att resurserna på en specifik skolenhet fördelas med elevernas olika 

förutsättningar och behov i åtanke.  

Ett första steg när en elev inte når sina förväntade mål är att se över elevens 

studiesituation genom att undersöka hur den aktuella elevgruppen fungerar och hur de olika 

lärmiljöerna är organiserade, skriver Skolverket (2014). Om lärmiljön inte ger eleven rätt 

förutsättningar att lyckas och att uppfylla de förväntade kunskapskraven så behöver skolan förse 

eleven med mer individanpassat stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd. Skolverket 

(2014) tydliggör även att hela utredningen, alltså kartläggningen och den pedagogiska 

bedömningen, ska fokusera på anpassning av lärmiljöer och de metoder som skolan använder sig 

av för att “...skapa förutsättningar för den enskilda eleven.” (s. 31). “Särskilt stöd handlar, till 

skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer ingripande karaktär som 

normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den 

ordinarie undervisningen.” (s. 11.). I de allmänna råden (Skolverket, 2014) står det att 

bedömningen för när extra anpassningar eller särskilt stöd ska ges görs av lärare och övrig 

skolpersonal gällande hur väl eleven utvecklas mot kunskapsmålen och de kunskapskrav som 

minst ska uppnås. Elever kan dock vara i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd även i de 
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fall då de uppnår dessa kunskapsmål eller kunskapskrav om till exempel eleven visar andra 

svårigheter, såsom funktionsnedsättningar, psykosocial problematik, psykisk ohälsa eller något 

liknande. Även återkommande eller långvarig frånvaro är en anledning till att särskilt stöd kan 

behövas upprättas. Skolverket poängterar dock att åtgärdsprogram i första hand handlar om 

elevers utveckling mot kunskapsmålen. Det innebär att exempelvis trakasserier eller kränkande 

behandling inte är anledning till ett åtgärdsprogram utan ska hanteras och dokumenteras på annat 

sätt, om inte dessa förhållanden riskerar att påverka elevens förutsättningar att nå 

kunskapskraven.  

Det framgår i skollagen (SFS 2020) att stödåtgärder ska ges skyndsamt till eleven. Det 

går också att läsa att när extra anpassningar är genomförda, men är otillräckliga som stöd, så ska 

rektor “...se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska 

även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.” (SFS 2020). Utredningen 

som genomförs “...syftar till att ge skolan ett tillräckligt underlag för att förstå varför eleven har 

svårigheter i skolsituationen och vilka stödinsatser som skolan behöver sätta in.” (Skolverket, 

2014, 13). Vidare förklarar Skolverket att det inte finns några krav på hur omfattande 

utredningen behöver vara, men att det behöver anpassas till ärendets natur. I regeringens 

proposition Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (Sveriges riksdag, 2009) går 

det att läsa att en utredning inte alltid behöver vara omfattande utan kan i vissa fall göras snabbt 

och enkelt. Om det i slutet av utredningen framgår att det finns ett behov av stöd har skolan som 

skyldighet att utarbeta ett åtgärdsprogram så att eleven får det stödet. Skolverket (2014) 

poängterar att utredningar och åtgärdsprogram som genomförs behöver göras på ett sätt som tar 

hänsyn till elevens integritet eftersom utredningar och åtgärdsprogram som genomförs i statliga 

eller kommunala skolor blir allmänna handlingar även om utlämnandet av denna dokumentation 

behöver göras efter en sekretessprövning.  

Skolverket (2014) understryker att lärare har en skyldighet att uppmärksamma tidiga 

signaler som indikerar att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Dessa 

behov kan bli synliga i elevens klassrum av lärare, men även i andra sammanhang såsom i 

hemmet, vilket tydliggör vikten av god kommunikation mellan skola, eleven och 

vårdnadshavare.  
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2.1 Specialpedagogisk kompetens och elevhälsa 

Det framgår även i skollagen (SFS 2020) att specialpedagogisk kompetens ska finnas tillgänglig. 

I de allmänna råden (Skolverket, 2014) framgår det att elevhälsans stöd behöver förstärkas om 

stödinsatser i form av extra anpassningar inte har väntad effekt och det kan även bli aktuellt att ta 

hjälp av extern specialistkompetens. Det finns dock tillfällen då den specialpedagogiska 

kompetensen inte behöver vara en del av en utredning, men Skolverket poängterar att detta 

enbart ska ske i undantagsfall när det är uppenbart att den typen av kompetens är överflödig. 

Vidare skriver Skolverket att “i samband med en mer grundlig utredning är det viktigt att skolan, 

utöver personal med specialpedagogisk kompetens, även involverar andra delar av elevhälsan för 

att få en helhetsförståelse av situationen,” (s. 28) och ger exempel på “...skolläkare, 

skolsköterskan, psykologen eller kuratorn på skolenheten” (s. 28) och poängterar att sådan 

kompetens även kan vara extern. Det krävs dock inte en diagnos för att ett specifikt typ av stöd 

ska ges och en diagnos innebär inte att en elev automatiskt är i behov av särskilt stöd. Skolverket 

(2014) förklarar att skolan inte kan “...avvakta med att sätta in särskilt stöd, med hänvisning till 

att en kompletterande extern utredning ska göras.” (s. 29).Vidare förklarar Skolverket att det 

finns tillfällen då vårdnadshavare och elev själva kan ta med sig extern kompetens som stöd för 

att utarbeta ett åtgärdsprogram. Det framgår dock inget krav på skolan att uppmuntra eller föreslå 

denna typ av åtgärd. Skolverket tydliggör att det alltid är skolan som är beslutsfattare gällande 

åtgärderna.  

 

2.2 Elevens delaktighet i styrdokument  

“Eleverna är själva experter på sin egen skolsituation och deras åsikter kring utformningen av 

åtgärdsprogrammet är av stor betydelse för att det ska lyckas.” (Skolverket, 2014, s. 36).  

 

Vid sidan av vad skollag och Skolverket skriver om är det viktigt att ta i beaktning det som står i 

barnkonventionen (Unicef, 2018), artikel 12, som sedan 1 januari 2020 är en del av svensk lag 

(Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter [SFSR], 2018). Där går det att 

läsa att när kommunikation rör barnets administrativa förfaranden så ska Sverige som stat 
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“...tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla 

frågor som rör barnet.” (s. 18). Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) beskriver 

hur skolan bör arbeta med elever som är i behov av särskilt stöd och utgår från att “varje barn har 

en grundläggande rätt till undervisning och måste få en möjlighet att uppnå och bibehålla en 

acceptabel utbildningsnivå.” (s. 11). Elevens egna delaktighet nämns inte specifikt i 

deklarationen, men den uppmanar till att föräldrar, lokalsamhället och handikappsorganisationer 

är en del av den övergripande delaktigheten genom att medverka i “...uppbyggnaden av 

utbildningsutbudet för barn och vuxna med särskilda behov…” (s. 12). 

Gällande processen kring utredningar och specifikt upprättandet av åtgärdsprogram står 

det i skollagen att “eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett 

åtgärdsprogram utarbetas.” (SFS 2020). Skolverket (2014) skriver att det är “...betydelsefullt att 

lärare och övrig skolpersonal informerar och samverkar med eleven och elevens 

vårdnadshavare…” (s. 25) om extra anpassningar, eftersom det inte fattas något formellt beslut 

gällande dessa. Vidare poängterar Skolverket att det är viktigt att elevens och vårdnadshavarens 

kunskaper och erfarenheter tas till vara och lyssnas på. I Särskilt stöd i grundskolan skriver 

Skolverket (2011) att “...föräldrars aktiva medverkan vid utarbetande av åtgärdsprogram har stor 

betydelse för måluppfyllelse.” (s. 49). Denna kontakt med vårdnadshavare behöver göras 

skyndsamt och ger möjlighet till att “...samverka kring behovet av att göra en utredning för att ta 

reda på vari elevens svårigheter i skolsituationen består samt vilka eventuella behov av särskilt 

stöd eleven har.” (s. 25). I dessa sammanhang föreslår Skolverket att de kan ge skolan “...sin syn 

på skolsituationen, elevens styrkor och svårigheter samt komma med egna förslag till åtgärder.“ 

(s. 36). Skolverket nämner utvecklingssamtalen som ett av flera tillfällen då denna typ av 

informationsutbyte kan genomföras. De skriver “samtalen är också viktiga tillfällen för eleven 

och elevens vårdnadshavare att få ge uttryck för sina tankar och funderingar.” (s. 25). Skolverket 

skriver även att denna typ av information inte får fördröjas för att vänta in ett utvecklingssamtal 

och att det finns tillfällen då eleven bör ges möjlighet att uttrycka sin bild av sin studiesituation 

utan en närvarande vårdnadshavare. Vidare framgår det att det är skolans skyldighet att upplysa 

elevernas vårdnadshavare med information “...om vad extra anpassningar och särskilt stöd 

innebär.” (s. 26). I samband med detta kan skolan ge information om processerna kring 
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utredningar och åtgärdsprogram och att ett beslut i ett åtgärdsprogram går att överklaga. När det 

kommer till elever med annat modersmål än svenska “...är det viktigt att samarbeta med en 

person som kan ge språkligt stöd, för att få en så god bild som möjligt av elevens skolsituation 

och eventuella behov av särskilt stöd.” (Skolverket, 2014, s. 29). 

Om en vårdnadshavare inte skulle acceptera att en utredning om behov av särskilt stöd 

ska genomföras poängterar Skolverket (2014) att en utredning ska göras ändå, om en elev är i 

behov av det. “Skolan behöver i dessa fall fortsätta sina ansträngningar att förklara varför det är 

viktigt att göra en utredning, och försöka skapa tillit till skolans professionella bedömning av att 

elevens eventuella behov av särskilt stöd behöver utredas.” (s. 30). Däremot behöver skolan 

vårdnadshavares medgivande när det kommer till psykologiska, medicinska och i de flesta fall 

sociala utredningar. Skolverket skriver att när det kommer till beslut om åtgärdsprogram ska 

detta meddelas till eleven och vårdnadshavare, likaså beslut som innebär att åtgärdsprogram inte 

ska upprättas. Vårdnadshavare till omyndiga elever och “...elever som har fyllt 16 år har 

möjlighet att överklaga ett beslut inom tre veckor från det datum då hon eller han har fått ta del 

av detta.” (Skolverket, 2014, s. 35). Vidare föreslår Skolverket att elever och elevers 

vårdnadshavare gynnas av att få besked om särskilt stöd en tid innan det formella beslutet fattas 

för att i lugn och ro kunna förhålla sig till de beslut som ska fattas. “I de fall där eleven, elevens 

vårdnadshavare och skolan har olika uppfattningar om åtgärderna är det rektorn som ansvarar för 

att försöka få till stånd ett fungerande samarbete,” (s. 36). Dock kan skolan alltid fatta beslut om 

åtgärdsprogram oavsett vilka åsikter elever och vårdnadshavare har gällande detta, men som 

nämns ovan, så kan beslutet därefter överklagas.  

Sammanfattningsvis beskrivs god delaktighet och kommunikationen med hemmet som 

framgångsfaktorer. I styrdokumenten tydliggörs skolans skyldighet att samla information från 

alla håll där elevens och vårdnadshavares perspektiv är viktiga beståndsdelar. Eleven beskrivs 

som en expert på sitt eget lärande och välfungerande kommunikation mellan eleven och skolan 

är en lagstadgad rättighet för eleven i samtliga situationer. Det nämns även specifikt gällande 

upprättandet av åtgärdsprogram. Skolverket (2014) skriver även om delaktighet i koppling till 

uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram, men eftersom syftet i denna studie är riktat mot 
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utredningar och enbart upprättande av åtgärdsprogram utelämnas övrig information gällande 

detta.  
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3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Nedan beskrivs begreppet delaktighet mer ingående, därefter relationellt och kategoriskt 

perspektiv, inkludering följt av tidigare forskning inom studiens aktuella område. 

 
3.1 Delaktighet 

Delaktighet är ett centralt begrepp i denna studie och kan vid första anblick uppfattas som ett 

konkret begrepp, men vid en närmare undersökning framträder begreppet som mångfacetterat 

och rymmer flera perspektiv och olika tolkningar. Gustavsson (2004) menar att begreppet 

delaktighet har utvecklats som ett politiskt-ideologiskt begrepp som fått olika betydelse i olika 

sammanhang. Genom att studera begreppets användning inom olika områden kan vi få syn på 

dess innebörd (Gustavsson, 2004). 

I Thomas (2007) forskningsöversikt av delaktighet urskiljs två huvudsakliga 

användningar av begreppet; generellt deltagande i en aktivitet och delaktighet i beslutsfattande. 

Diskussioner om alla människors rätt till deltagande i aktiviteter har förts i förhållande till 

grupper som befinner sig i utanförskap. I slutet av 1960-talet fördes handikappolitiska 

diskussioner om segregationsproblemen i samhället och integrering blev ett officiellt mål som 

även fick följder i utbildningspolitiken. Elever med olika former av funktionshinder blev föremål 

för specialpedagogiska insatser och integrerades i den reguljära undervisningen (Gustavsson, 

2004).  

Att integrera elever med olika funktionshinder visade sig ha benägenhet att befästa ett 

nytt slags utanförskap som begränsade elevers deltagande i aktiviteter. Det skedde en 

miljörelativ vändning inom handikappolitiken på 1980-talet som innebar att den omgivande 

miljön fick större uppmärksamhet (Ahlberg, 2015). Möjlighet till delaktighet var beroende av 

samspelet mellan individens förmåga och omgivningens anpassningsförmåga. Inkludering blev 

istället det begrepp som användes för att belysa social delaktighet i anpassade skolmiljöer och 

exkludering blev ett sätt att tala om utanförskap i skolan. Gustavsson (2004) menar att 

inkluderingsbegreppet har tillfört nya aspekter som synliggör delaktigheten i skolmiljön och 

menar vidare att inkludering lever sida vid sida med delaktighet.   

Utifrån den andra förståelsen av begreppet delaktighet är det främst studier som utifrån 

ett barnrättsperspektiv har undersökt utsatta barns delaktighet i beslutsfattande. Gällande detta 
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menar Thomas (2007) att det finns ett värde i att olika åsikter kommer till tals, inte bara för 

själva beslutet, utan för att skapa förståelse för demokratiska processer. Davis och Hill (2006) 

menar att social inkludering innebär en passiv form av delaktighet, medan delaktighet i 

beslutsfattande anger en aktiv form av delaktighet. Molin (2004) skriver att FN:s standardregler 

för människor med funktionsnedsättningar och deras rätt till delaktighet och jämlikhet har haft 

stort inflytande på handikappolitiken. I hans begreppsanalys delas standardreglerna i olika 

kategorier, där förutsättningar för delaktighet och praktisk handling utgör två viktiga områden. 

Molin menar att individens vilja och förmåga till delaktighet utgör interna förutsättningar och 

inbegriper alltså individuella faktorer. Externa förutsättningar för delaktighet avser tillgängliga 

fysiska och sociala miljöer, regler och normer m.m. som möjliggör delaktighet. I Molins (2004) 

begreppsanalys av delaktighet görs även en distinktion mellan intrapersonell delaktighet, som tar 

sin utgångspunkt i individuella egenskaper, och interpersonell delaktighet som utgår från 

processen som sker mellan individen och omgivningen.  

I processen att definiera begreppet delaktighet framgår flera faktorer som kan hänföras 

både till personen själv, samspelet och den omgivande miljön, som viktiga. Almqvist, Eriksson 

och Granlund (2004) argumenterar för att delaktighet även innehåller en upplevelsedimension. 

De menar att betydelsen av upplevt engagemang och motivation betonas i pedagogisk forskning 

och handlar om hur elever upplever sina erfarenheter av delaktighet i skolan. Molin (2004) gör i 

detta avseende en distinktion mellan formell och informell delaktighet. Individer kan formellt 

tillhöra en grupp, till exempel en skolklass. Informell tillhörighet handlar istället om en subjektiv 

upplevelse av acceptans och tillhörighet, och avser såväl det vardagliga samspelet mellan elever 

som det mellan lärare och elever. För att kunna säkerställa att en individ är delaktig måste 

samspel och aktivitet i skolans verksamhet kompletteras med en upplevelsedimension.  

Molin (2004) för resonemang om vilka kriterier som kan ställas på uppfylld delaktighet 

utifrån begreppets komplexa natur. Det finns en fara med alltför allmänna formuleringar som kan 

ge en diffus uppfattning av vad begreppet egentligen refererar till. En snäv definition har istället 

fördelen att den blir mer preciserad och avgränsad. Nackdelen med en snäv definition blir att det 

går att hitta former av delaktighet utanför definitionen. Molin (2004) föreslår istället definition 

av begreppets ytterligheter för att kunna tala om minimal delaktighet och maximal delaktighet. 

Den första förståelsen utgår från att minst en form av delaktighet uppträder i ett sammanhang. 
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För att tala om maximal delaktighet måste flera dimensioner av delaktighet uppnås samtidigt. I 

Molins definition omfattas delaktighet av en interaktion mellan individ och omgivning, subjektiv 

upplevelse av delaktighet samt interna och externa förutsättningar som möjliggör delaktighet.   

Szöniy och Söderqvist (2015) föreslår i skriften Delaktighet- ett arbetssätt i skolan, 

utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten, användning av delaktighetsmodellen för att 

täcka in begreppets olika dimensioner. Modellen har flera gemensamma drag med Molins (2004) 

begreppsdefinition av delaktighet men tillför även två andra aspekter; engagemang och 

autonomi. Szöniy och Söderqvist (2015) definierar engagemang som en egenupplevd aspekt av 

delaktighet som påverkar individens lust att delta utifrån upplevelsen av tillhörighet och att vara 

accepterad i ett sammanhang. Med autonomi menar författarna elevers möjligheter att påverka 

sitt handlande och utöva inflytande. Szönyi och Söderqvist skriver att elevers tillgång till 

information och handlingsutrymme är viktigt för de ska kunna avgöra vilka valmöjligheter som 

finns och uppleva känsla av autonomi.  

 

3.2 Relationellt och kategoriskt perspektiv 

Inom det specialpedagogiska forskningsfältet intar forskarna olika perspektiv på skolsvårigheter 

som får konsekvenser för synen på elever i behov av särskilt stöd. Emanuelsson, Persson och 

Rosenkvist (2001) gör en uppdelning mellan ett kategoriskt och ett relationellt perspektiv. I ett 

kategoriskt perspektiv framstår skolsvårigheter som en del av individens egenskaper och det är 

eleven som bär ansvar för svårigheterna. I ett relationellt perspektiv ses istället elevens 

svårigheter i relation till den omgivande miljön och placeras utanför individen.  

Adelswärd och Nilholm (1999) framhåller att en elevs identitet skapas i interaktion och 

samspel med omgivningen. I institutionella samtal som förs inom skolan pågår ett 

identitetsarbete som sällan betraktar elevers svårigheter ur ett relationellt perspektiv. Författarna 

menar vidare att eleverna har en relativt klar uppfattning om de möjligheter och begränsningar 

som är närvarande i relationen med lärarna. Eleverna lär sig under samtalet hur de bör agera och 

uppträda på önskvärt sätt. Det leder till att de professionella ”pratar fram” en bild av elevens 

identitet.   
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Asp-Onsjö (2006) menar att skolans utformande av särskilt stöd innefattar en beskrivning 

av eleven som vanligtvis placerar eleven i en viss kategori. Svårigheterna ses främst som bundna 

till elevens egenskaper och får en generaliserande effekt. Det innebär att elever med diagnoser 

behandlas på liknande sätt och utan hänsyn till individuella skillnader. Asp-Onsjö konstaterar att 

elever har begränsat inflytande, trots motsatta intentioner i styrdokumenten. Hennes studie visar 

att elever och föräldrar har svårt att värja sig mot de institutionella behoven och hävda en annan 

ståndpunkt. Hon efterfrågar större medvetenhet om elevers begränsade inflytande och det 

ojämlika förhållandet för att öka personalens lyhördhet för elevers röster.  

Isaksson, Lindqvist och Bergström (2006) kommer fram till liknande resultat i sin studie 

av svenska åtgärdsprogram, men tillför även andra intressanta aspekter. Deras studie visar att det 

kategoriska perspektivet är mest framträdande i beskrivningen av elevers svårigheter. Samtidigt 

verkar det vara vanligare att föreslå anpassningar av skolmiljön i rekommenderade åtgärder för 

eleverna. Författarna drar slutsatsen att de föreslagna åtgärderna i deras studie möjligtvis kan ses 

som skolans arbete för inkludering ur ett relationellt perspektiv.    

 

3.3 Inkludering 

Begreppet inkludering har funnits i flera hundra år enligt Haug (2017), och Nilholm (2009) 

förklarar att begrepp som integration och mainstreaming fick fäste under mitten av förra seklet 

inom specialpedagogiken då det syftade på hur elever i behov av särskilt stöd kunde bli delaktiga 

i ordinarie undervisningsmiljöer. Ahlberg (2015) skriver att under 1960-talet riktades kritik mot 

segregering som kan kopplas ihop med den ideologiska förändringen som skedde med 

målsättningen om att alla människor skulle delta i samhället. Begreppet En skola för alla fick sitt 

fäste i Sverige i och med Lgr 80 vilket skiljde sig markant från differentialpedagogiken som 

präglat skolan under tidigt 1920-tal. Nilholm (2009) skriver att ett missnöje fanns till en början 

kring integration eftersom denna typ av integrering ofta handlade om fysisk integrering snarare 

än faktisk delaktighet. Haug (2017) förklarar att det var dock först på 1970-talet som den 

verkliga förändringen skedde i USA och senare i Europa när fokus förändrades från integration 

till inkludering. Inkludering har därefter varit ett svårdefinierat begrepp, men det finns konsensus 
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mellan internationella organisationer när det kommer till att definiera begreppet som 

kännetecknas av ”...fellowship, participation, democratization, benefit, equal access, quality, 

equity and justice…” (Haug, 2017, s. 1) av olika organisationer såsom “...UNICEF, UNESCO, 

the Council of Europe, The United Nations and the European Union...” (Haug, 2017, s. 1). 

Nilholm (2009) förklarar att begreppet inkludering fick sitt internationella genombrott genom 

Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) som fastslog riktlinjer för hur olika nationer bör 

arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Vid den här tiden fanns det dock viss otydlighet 

gällande begreppen då integrering används som en översättning av inclusive education och det 

talades om elever med särskilda behov istället för elever med behov av särskilt stöd vilket gör en 

viss skillnad i huruvida barnet är bärare av problemet eller i behov av anpassad lärmiljö.  

Nilholm (2009) skriver att inkluderingsbegreppet skiljer sig från integrering genom att 

“...helheten förändras från att vara en normaliseringspraktik för avvikande elever till att ta sin 

utgångspunkt i vad man ibland beskriver som elevers naturliga olikhet.” (Nilholm, 2009, s. 90). 

Detta innebär att begreppet inkludering handlar om långt mer än bara fysisk integrering. 

Definitionen av inkludering är enligt Nilholm inte helt uppenbar eftersom olika forskare gör 

försök att lägga beslag på definitionen. Han definierar själv det inkluderande perspektivet på 

följande sätt; att “...skolan bör utformas utifrån den naturliga variation som finns bland barn, 

snarare än att “avvikande” elever ska integreras i strukturer som inte är anpassade för dem.” (s. 

97). Asp-Onsjö (2006) gör en skillnad på olika typer av inkludering och pratar om rumslig, 

social och didaktiskt inkludering. Rumslig inkludering syftar till huruvida eleven är fysiskt 

närvarande och vistas i samma rum som sina klasskamrater eller inte. Social inkludering handlar 

om elevers upplevelser i förhållande till sin tillhörande elevgrupp och huruvida eleven upplever 

social gemenskap eller inte, vilket inte nödvändigtvis behöver innebära att eleven är rumsligt 

inkluderad. Didaktisk inkludering handlar om i vilken utsträckning eleven inkluderas genom det 

pedagogiska metoderna och materialen som används i undervisningen.  

Haug (2017) menar dock att i praktiken så styrs elevens inkludering ofta av frågan kring 

var eleven ska vara, snarare är hur eleven ska undervisas. Vidare förklarar Haug att effekten av 

inkludering i högsta grad bör ifrågasättas. Delvis på grund av att resultaten inte alltid tyder på att 

inkludering är fördelaktigt för alla elever, men han menar att det finns moraliska aspekter av 
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inkludering som bör tas i beaktning och därmed spelar inlärningseffekten mindre roll. Han menar 

även att effekten av inkludering är beroende på lärares egna kunskap om elevernas specifika 

problembild.  

Den samlade bilden av inkludering från begreppets introduktion till idag har ett tydligt 

fokus på undervisningssituationer och klassrummet som lärmiljö. Likaså när de gäller de äldre 

närbesläktade begreppen segregering och integrering. Det går dock att se en tydlig koppling 

mellan elevers delaktighet i pedagogiska utredning och inkluderingsbegreppet. Ett exempel som 

synliggör kopplingen mellan delaktighet och inkludering är genom det Nilholm (2009) skriver; 

att det i Sverige finns forskare som föredrar begreppet delaktighet framför inkludering. I samma 

linje menar Gustavsson (2004) att inkludering lever sida vid sida med delaktighet.   

 

3.4 Tidigare forskning 

I följande avsnitt redovisar vi nationell och internationell forskning som behandlar elevers 

delaktighet i relation till pedagogiska utredningar och särskilt stöd. I vår sökning av tidigare 

forskning har vi främst funnit internationella studier som skriver om student participation. 

Eftersom delaktighet är ett mångfacetterat begrepp som rymmer flera perspektiv och olika 

tolkningar väljer vi att även ta med litteratur och forskning som utgår från svensk skolkontext 

och är relevant för vår studie.  

 

3.4.1 Tolkning av delaktighet 

Sagen och Ytterhus (2014) menar att befintlig litteratur om elevers delaktighet kan delas i två 

olika huvudgrupper; barnrättsperspektiv och delaktighet som medel för förbättrade skolresultat. 

Studier som utgår från ett barnrättsperspektiv belyser barns medborgerliga rättigheter och 

lagstadgade rätt till självbestämmande. Dessa studier är mer frekventa i pedagogisk forskning i 

förhållande till forskning som undersöker delaktighet som ett medel för att förbättra elevers 

skolresultat. Sagen och Ytterhus menar att barnkonventionen har haft en viktig roll i skolans 

arbete med inkludering och delaktighet. Samtidigt finns fortfarande svårigheter att implementera 

intentioner och skyldigheter i det praktiska arbetet på skolan. Författarna visar att elever med 
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särskilda behov utesluts från att utöva inflytande i målinriktade aktiviteter av betydelse för deras 

inlärning. Rätt till inflytande begränsas istället till att handla om vardagliga beslut om vem man 

ska utföra en uppgift med och var detta ska ske, vilket Sagen och Ytterhus benämner som 

spontant inflytande. I studien efterfrågas istället elevers synpunkter och inflytande i processen att 

identifiera svårigheter, sätta upp nya mål och komma överens om utvecklingsstrategier.   

   

3.4.2 Delaktighet i praktiken 

Heiskanen, Alasuutari och Vehkakoski (2019) undersökte elevers delaktighet genom att göra en 

dokumentanalys av 287 pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram från fem olika skolor i 

Finland. Intertextualitet användes som teoretisk ram för att belysa hur elevers, föräldrars och 

specialisters röster blev epistemologiskt positionerade i åtgärdsprogrammen. I studien framgick 

det att elevers uttalanden citerades ordagrant medan föräldrarnas synpunkter skrevs i form av: ” 

mamman berättar att hennes son…”. När specialister kom med utlåtanden, refererades 

informationen till deras för och efternamn och yrkesmässiga titel.  Författarna menar att skolans 

professioner i sina beskrivningar av skolsvårigheter visar en positiv hållning till informationen 

från specialister och ett avståndstagande till föräldrars och elevers uttalanden. Heiskanen, 

Alasuutari och Vehkakoski konstaterar att elevers delaktighet främst har ett symboliskt värde i 

processen att utforma ett åtgärdsprogram och att pedagoger bedömer giltigheten av elevers 

synpunkter utifrån en kritisk hållning. I studien fastslås att skolans professioner har ett starkt 

ägarskap av åtgärdsprogrammen och använder specialisters yrkesmässiga kunnande för att 

rättfärdiga sina intentioner trots att styrdokumenten understryker vikten av elevers och föräldrars 

synpunkter och delaktighet.  

Asp-Onsjö(2006) presenterar i sin studie det dubbla samtalet som utgår från att skolor 

ofta arbetar med ett back-stage- och front-stage-perspektiv som är ett arbetssätt som begränsar 

elevers och vårdnadshavares inflytande. Hon noterade att processen kring upprättande av 

åtgärdsprogram ofta sker i två faser. I den första fasen så träffas inblandad personal där de 

tillsammans diskuterar elevens problembild. Här diskuteras olika åtgärder som ska hjälpa eleven 

och vem som är ansvarig för respektive åtgärd. Oavsett vilka åsikter de olika lärarna och 

eventuellt annan personal har i början av mötet så når de oftast en gemensam uppfattning eller en 

uppfattning som accepteras av alla deltagare i mötet. I det här stadiet så rättar sig vanligtvis mer 

oerfaren personal efter den som har mer erfarenhet eller anses ha mer kunskaper om elever i 
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behov av särskilt stöd, vilket ofta är en specialpedagog. När en uppfattning är enad flyttar mötets 

innehåll fokus till att diskutera begrepp och argumentationer i syfte att presentera detta för elev 

och vårdnadshavare. I detta fasadarbete, som Asp-Onsjö (2006) uttrycker det, görs tydliga 

ansträngningar för att skolan ska framstå som en organisation som kan sin sak och går att lita på. 

Vidare förklarar Asp-Onsjö att personalens slutsatser presenteras för elev och vårdnadshavare i 

syfte att få med dem på den linje och med de åtgärder som skolan föreslår. Hon beskriver den 

mest kritiska punkten som “...kategoriseringen av eleven eller hur problematiken ska förstås, 

eftersom det i sin tur utgör en förutsättning för de åtgärder som sedan vidtas.” (s. 198). Asp-

Onsjö tydliggör dock att personalens intentioner inte är att medvetet vilseleda vårdnadshavare 

eller elev utan att “...de institutionella behoven kommer att väga tungt i en komplex verksamhet 

som skolan där ett flertal intressen ställs mot varandra.” (s. 198).  

 

3.4.3 Delaktighet i lagstiftning  

Shevlin och Rose (2010) undersökte lagstiftande dokument i England och Irland som behandlar 

barns rätt till delaktighet och inflytande. Efter att ha undertecknat globala FN-avtal rörande barns 

rättigheter har många regeringar varit aktiva i att försöka återspegla andan i dessa dokument 

inom egna lagstiftningar. I Storbritannien har Special Educational Needs Code of Practice 

(DfES, 1994) satt nationella riktlinjer för arbetet med elevers delaktighet. Lagstiftningen, har 

enligt Shevlin och Rose dock visat sig vara svår att omsätta i praktiken. De hänvisar till enkäter 

som visar att skolpersonalen redan tidigt hade svårigheter att omsätta lagstiftningen till effektiv 

skolpraxis (Rose, McNamara & O’Neil 1996). Att stödja elever i målsättning, självvärdering och 

planering av skolarbete visade sig vara en utmaning. Shevlin och Rose menar att många skolor 

har gjort framsteg under de senaste åren med att utveckla innovativa strategier för att stärka 

barns delaktighet. Men samtidigt poängterar författarna att de lagstiftande intentionerna endast 

kommer nå sina mål om lärare får fortsatt stöd i att utveckla lärande- och bedömningssituationer 

som främjar delaktighet.  

Shevlin och Rose visar att barns rätt till delaktighet även kan begränsas i lagstiftningen 

och förstärka traditionella paternalistiska mönster. Ett exempel är artikel 12 i barnkonventionen 

(Unicef, 2018) som ger utrymme för tolkning av vem som är kapabel att ha inflytande över sitt 

liv. “Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to 

express those views freely in all matters affecting the child.” (s. 18). Författarna menar att 
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dokument som rör barns delaktighet, måste kontinuerligt granskas och omtolkas under tiden som 

vår förståelse och kunskap om delaktighet ökar. 

Thuresson och Quennerstedt (2020) kommer fram till liknande resultat i sin 

forskningsöversikt av 40 primärstudier som undersökt elevers inflytande i svenska skolor.
1
 De 

identifierar fyra teman i svensk forskning, där pedagogers betydelse för inflytande utgör ett 

viktigt fundament. I skollagen står det att ”barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 

De ska fortlöpande aktiveras till att ta aktiv del i arbetet”. (SFS 2020). Samtidigt konstaterar 

författarna att svenska lärare uttrycker osäkerhet kring hur elevinflytande ska begripliggöras och 

förverkligas i skolans arbete. Danell (2006) visar i sin studie att lärare i ett arbetslag kan uppvisa 

påtagliga skillnader gällande hur de tänker om elevinflytande och i vilken grad elever ska ha 

inflytande. Enligt Aspán (2009) har lärare även svårt att frångå sin egen föreställning om hur ett 

problem ska lösas i överläggningar med elever. Studier som undersökt elevers uppfattningar om 

inflytande överensstämmer med ovannämnda slutsatser. Elvstrand (2009) visar i sin studie att 

elever önskar större inflytande i frågor som rör deras skolsituation, vilket beskrivs i mer detalj 

under 3.4.4 Elevperspektiv nedan, och Smith (2007) konstaterar att elever upplever att deras 

synpunkter inte tas hänsyn till vid beslutsfattande.   

Danell (2006) diskuterar inflytande ur ett maktperspektiv och kommer fram till att 

pedagogernas maktposition hänger samman med läroplanens styrning. Även om elevers 

inflytande i utbildningen fastställs i skollagen, har pedagoger fortfarande makt att tolka och sätta 

villkor för inflytandet. Samtidigt uppvisar lärare osäkerhet kring hur de ska lyssna mer till elever 

och hur inflytande ska förverkligas. King (2017) undersökte lärarnas syn på elevers och 

föräldrars delaktighet i åtgärdsprogrammen. Hon genomförde en enkätstudie med 165 lärare, 

åtföljt av kvalitativa intervjuer med lärare och föräldrar i fem olika fokusgrupper. King 

konstaterar att lärare ibland har svårt att avgöra när föräldrars delaktighet är uppnått eller inte. 

Majoriteten (96.3%) av lärarna i hennes studie upplevde att föräldrarna var delaktiga, medan 

resultatet från studien visade att föräldrarna upplevde det motsatta.  

Thuresson och Quennerstedt (2020) menar att lärarkåren till stor del saknar en 

professionell grund i arbetet med inflytande och delaktighet i skolan. De menar vidare att skolans 

professioner behöver stöd i att utveckla undervisnings- och bedömningsmetoder som uppmuntrar 

                                                 
1
 Thuresson & Quennerstedt (2020) översätter det engelska begreppet participation till inflytande. I vår 

studie är delaktighet ett övergripande begrepp, där inflytande ingår. Se 3.1 Delaktighet.  
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till delaktighet. Författarna efterfrågar därför en förstärkning av lärares professionella grund 

genom utbildning, såväl grundläggande lärarutbildning som fortbildning. 

 

3.4.4 Elevperspektiv 

Ett annat tema som Thuresson och Quennerstedt (2020) identifierar i sin 

forskningsöversikt och som är av betydelse för vår studie är barn/elevperspektiv på inflytande. 

Det finns flera studier som har undersökt elevers delaktighet och hur elever agerar för att få 

inflytande i pedagogiska situationer. Elvstrand (2015) har i sin studie ambitionen att 

uppmärksamma barnets perspektiv och visar att en skolas övergripande värden har stor betydelse 

för elevens delaktighet. Insamling av data utgjordes av observationer i klassrummet med 

efterkommande intervjuer och informella samtal med eleverna på Torpskolan under en två-års-

period. Hon förklarar att olika arbetslag kan ge olika förutsättningar för delaktighet och ger 

exempel på ett arbetslag inom Torpskolan som utgick från att skolan var en plats för alla elever 

och att elevernas erfarenheter och intressen sågs som en utgångspunkt för deras utveckling. 

Pedagogerna strävade mot att göra eleverna till demokratiska och kompetenta medborgare. 

Dessutom ansåg arbetslaget att det var väsentligt att ge eleverna demokratiska erfarenheter och 

kompensera dem för eventuella svårigheter. Det framgick att dessa värderingar framhölls av 

pedagogerna, vilket hade positiv effekt på elevernas möjlighet att påverka sin skolgång, även om 

det också framträdde vissa svårigheter för skolan, såsom att hitta logistiska lösningar för fysisk 

integrering. Vidare förklarar Elvstrand att elevens egna perspektiv är högst väsentligt, inte minst 

gällande den sociala delaktighet som hon lyfter som viktig. Hon beskriver också skolan som 

knuten till andra aspekter i elevens liv såsom genom vad som händer på internet eller hemma hos 

en skolkamrat.  

Elvstrand (2015) beskriver en annan aspekt av delaktighet och menar att eleverna 

kontinuerligt förhandlar om inflytande i klassrummet. Studien visar att elever för uthålliga 

samtal och överläggningar med lärare och på detta sätt förhandlar om inflytande. Det visade sig 

dock att elevernas möjligheter att förhandla skiljde sig mellan olika lärare då vissa var mer 

benägna att uppmuntra elever till att föra denna typ av samtal. Denna variation blev mer tydlig i 

de skolor där lärarbyten var mer frekventa.  

Elvstrand understryker att elevers förmåga att argumentera är av stor betydelse om 

förhandlingarna ska bli framgångsrika. Likaså är relationen med lärarna betydelsefull ur 
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elevernas perspektiv. Hon förklarar att ur elevens perspektiv så är pedagogen den som 

bestämmer om inflytande ska tillåtas eller inte, men att andra faktorer såsom läroplanen också 

påverkar. Den typ av inflytande som beskrevs av eleverna rörde dock främst formell påverkan 

såsom genom att lämna förslag i en postlåda eller påverkan som rörde elevens raster, läxor eller 

tillfällen som skiljde sig från ordinarie undervisning. Det fanns dessutom individuella faktorer 

som påverkade inflytandet då vissa individer förhandlade frekvent medan andra aldrig 

förhandlade. Denna individuella faktor kunde kopplas till elevernas mod att uttrycka sig, men 

också till social delaktighet då de elever som var exkluderade på ett socialt plan oftast förblev 

tysta i klassrummet.  

Devine (2004) visar i likhet med Elvstrand att vardaglig interaktion och kontakt med 

lärarna öppnar möjligheter för elever att utöva inflytande. Inflytandet är desto mer begränsat i 

formella samtal, som kontrolleras av de vuxna. Graden av inflytande förhandlas fram under 

strukturella former och är beroende av elevers förmåga att vara språkligt aktiva och använda ett 

språk som harmoniserar med pedagogernas. Att inta en tyst position i formella samtal begränsar 

enligt Öhm (2005) elevernas utrymme att påverka skeenden i skolan. Flera forskare (Elvstrand, 

2009; Lanå, 2015, Thornberg, 2008) visar att tillgången till delaktighet påverkas av elevers 

verbala och sociala förmågor i skolsammanhang.  

Markström (2015) undersökte hur elever upplevde delaktighet i kommunikationen mellan 

skolan och hemmet med fokus på dokumentation. Hans forskning visar att eleverna, som gick i 

årskurs 6, spelade en viktig roll för kommunikationen med hemmet även om de inte alltid 

upplevde att de var delaktiga i alla processer. Eleverna uttryckte ofta att de upplevde sig som 

medlare mellan hem och skola, vilket satte eleverna i besvärliga dilemman. De upplevde också 

att de inte hade så mycket kontroll över innehållet i vad som diskuterades. Vissa elever beskrev 

att de upplevde det som positivt att föräldrarna fick information, medan andra inte ville att 

föräldrarna skulle delta och upplevde sig kritiserade och sårbara. Vissa upplevde också att 

dokumenten kunde göra föräldrarna oroliga i onödan och att de bättre själva kunde hantera 

informationen med läraren. Vissa elever valde att skydda sina föräldrar genom att inte delge 

dokumenten till dem. Markström förklarar att barnen var beroende av vuxna och de blev både 

objekt och subjekt i processen av dokumentation och upplevde krav från flera håll. 

Anmärkningsvärt är att elever som var i behov av särskilt stöd i högre grad beskrev sig själva 

som objekt. Eleverna var medvetna om dokumentationens betydelse och betydelsen av 
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föräldrarnas medverkan för att kunna få hjälp i skolan. Dessa processer ledde enligt författaren 

till ett identitetsskapande där eleverna blev tvungna att positionera sig som objekt.       

Markström (2015) konstaterar att kravet på dokumentation har stärkts i kommunikationen 

mellan välfärdsstatens institutioner och dess medborgare. I en skolkontext används 

dokumentation i samband med bedömning och i kommunikationen mellan skolan och 

föräldrarna. Markström undersöker i sin studie elever som går i årskurs 6, men kravet på 

dokumentation framgår även som en lagstadgad skyldighet på gymnasiet (Skollag [SFS], 2020). 

Därför menar vi att studien har relevans för vårt undersökningsområde.   

 

3.4.5 Faktorer för delaktighet 

En studie från Rose (2012) visar att variationen var större inom en skola än mellan olika skolor 

när det kom till delaktighet. Studien, som genomfördes på Irland, undersökte föräldrars 

delaktighet och noterade att det fanns en stor variation i vilken utsträckning olika lärare 

inkluderade föräldrar i utredningsprocessen
2
. Alla skolor utom en ansåg dock att föräldrarnas roll 

var viktig när det kommer till utredningsprocessen. När det kommer till elevernas delaktighet 

framgick det att denna aspekt var av mindre vikt då endast två av tio skolor hade funderat över 

hur ökad elevdelaktighet skulle gå till.  

 En annan faktor till att delaktigheten bland elever i utredningar kan variera 

förklaras av Wiliams-Diehm, Brandes, Chestnut och Haring (2014) som i sin studie visar att det 

finns en skillnad mellan de olika samhällstyperna (rural, urban, and suburban) och 

elevdelaktighet i USA. Studien innehöll svar från 159 deltagare som på olika sätt arbetar med 

elever i utredningar (IEP) kring bland annat student collaboration och student participation. 

Gällande påståendet om att elever ibland eller alltid samarbetade i IEP:erna så visade rural 

teachers 18% högre resultat än suburban teachers och 64,9% högre än urban teachers. Utifrån 

denna studie bör därför även samhällstyp adderas som en faktor som kan spela roll för elevers 

delaktighet.  

 

                                                 
2
 Eng. IEP (Individual educational plan). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Motivet till vårt val av teori grundar sig i vår ambition att ta oss an delaktighet ur ett holistiskt 

perspektiv och granska elevens upplevelse av begreppet ur ett perspektiv som omfattar mer än 

bara den omedelbara närmiljön. Nedan beskrivs vårt val av teori mer ingående.  

 

4.1 Ekologisk systemteori 

Den teoretiska utgångspunkt som står i centrum för vår studie är Bronfenbrenners (1979) 

systemteori som ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv syftar till att beskriva eleven och dess 

utveckling i relation till de olika miljöer som den vistas i. Hwang och Nilsson (2009) påpekar 

likheterna med Vygotskij, då teorin fokuserar på den relation som finns mellan samhället och 

individen. Denna teori lämpar sig väl till syftet i vår studie då vi önskar att granska elevens 

perspektiv som en del av ett större system. Vi utgår från att eleven påverkas av alla 

omständigheter och miljöer den befinner sig i och i linje med Bronfenbrenner så utgår vi från 

“...att barn konstruerar sin egen verklighet i samspel med miljön.” (Gunnarsson, 1999, s.15).  

Svensson (2009) beskriver ekologisk systemteori
3
 med ett fokus på att människan är 

påverkbar och aktiv sett ur samspelet mellan miljön och individen. Nilholm (2018) beskriver 

samma teori med ett fokus på helhet, snarare än delarna. Med ekologisk systemteori tar forskaren 

ett holistiskt perspektiv och granskar de system som eleven finner sig i. Ur ett skolperspektiv 

handlar det om att se eleven som en del av flera aspekter; klassrummet, föräldrars delaktighet, 

skollag och så vidare. Nilholm skriver om Bronfenbrenners teori som delar systemteorin i olika 

system som alla står i relation till elevens utveckling. Bronfenbrenner delar in det i fyra system 

med olika nivåer; mikro-, meso-, exo- och makrosystem. Hwang och Nilsson (2007) beskriver 

systemen med en grafisk modell (s. 54.) som synliggör en individs relation till de system den 

befinner sig i (se figur 1). Den första nivån, mikrosystem, omfattar den kontext och närmiljö där 

eleven är närvarande, exempelvis, kamratgruppen, sångkören, skolan och liknande. Hwang och 

Nilsson (2009) beskriver dessa mikronivåer som speciellt viktiga när ett barn växer upp och 

börjar skolan, eftersom barnet då hamnar i nya konstellationer av människor och barnet får fler 

                                                 
3
 Svensson (2009) använder dock begreppet utvecklingsekologi för att beskriva Bronnfennbrenners teori. 
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“...repertoarer av roller och relationer...” (s. 53). Individens upplevelse av ett mikrosystem 

påverkas av interaktionen mellan aktörerna och individens förväntningar på aktörer som kopplas 

till en roll i samhället. Vidare förklarar Gunnarsson (1999) att detta i sin tur innebär att varje elev 

har en unik upplevelse av sin skolgång eftersom ingen relation, roll eller interaktion är identisk 

en annan. Nilholm (2018) skriver att Mesosystem har ett fokus på de förväntningar som finns i 

kontakterna mellan olika närmiljöer, alltså relationerna mellan de olika delarna i mikrosystemen. 

Det kan handla om arbetslag inom skola, kommunikationen mellan skola och hem eller 

kopplingar till elevhälsan. Hwang och Nilsson gör en tydlig koppling till skolan och skriver, “hur 

en elev fungerar i skolan styrs inte bara av det som sker i skolan utan även av hur familjen 

fungerar och vilka kamrater eleven har.” (s. 53). Exosystem innebär det som påverkar eleven 

även om denne inte är närvarande i systemet, skriver Nilholm, till exempel beslut inom skolan, 

politiska beslut på lokalnivå, skolans arbetsklimat för lärare eller skolans finansiella möjligheter. 

Makrosystem handlar om “...övergripande samhällelig nivå med lagar, ekonomi och politik” (s. 

64) såsom skollag, allmänna råd, deklarationer och så vidare. Hwang och Nilsson (2009) nämner 

även familjepolitik, levnadsstandard och andra kulturella faktorer som en del av makrosystemet.  

De ger även exemplet om hur barn på 50-talet påverkades av att kvinnorna kom ut i arbetslivet 

och hur föräldraförsäkringen gav barn andra förutsättningar än tidigare. Nilholm förklarar att 

Bronfenbrenner därefter utvecklade två tillägg till sin teori senare i livet. Det ena är biologisk 

nivå som las till i mikronivån och det andra var tidsaspekten som han kallade chronosystemet. 

Hwang och Nilsson (2007) skriver att chronosystemet är en viktig del eftersom förändringar kan 

ske för en individ över tid som påverkar de andra nivåerna, såsom sjukdomar i familjen, 

nytillkomna syskon, nya konstellationer i grupper eller något annat. Chronosystemet riktar sig 

också mot tidsmässiga förhållanden till individen och samhället eftersom individens ålder och 

samhällets tidsålder påverkar hur en individ exempelvis upplever sin skolmiljö.  
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Figur 1. 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Kommentar: från Utvecklingspsykologi (Hwang 

& Nilsson, 2007, s. 54.). Våra justeringar: Chronosystem istället för kronosystem, förskola 

istället för dagis. 

Svensson (2009) beskriver att Bronnfennbrenner fokuserar mest på de två första nivåerna 

när det kommer till barns utveckling; mikro- och mesonivå. Hon skriver att “det är de aktiviteter, 

roller och relationer som barnet kommer i direkt kontakt med som har störst betydelse för 

utvecklingen.” (s. 124). Det är även viktigt att se på hur de relationer, roller och aktiviteter som 

eleven kommer i kontakt med utformas över tid. “Därför är vad och hur man gör i barnets 

närmiljö ytterst betydelsefullt för barnets verklighetsuppfattning.” (s. 125). Det innebär att 

relationen med exempelvis föräldrar, syskon och vänner har stor vikt. Skolans närmiljöer, såsom 



31 

 

klassrum, klasskamrater, könsfördelning, tiden olika grupper vistas tillsammans och så vidare är 

lika betydelsefulla. På mesonivå flyttas fokus över till exempelvis krav, kontakter, förväntningar. 

På exonivå läggs istället fokus på ekonomi, utemiljö, ideologier i elevens omgivning, 

kommunalpolitik och så vidare. Därefter, på makronivå, styr alltså politiska lagar och regler, 

arbetsmarknad, och så vidare.  

Sammanfattningsvis innebär ekologisk systemteori att elevens upplevelser påverkas av 

hela elevens miljö, från mikronivå till makronivå. Genom detta perspektiv framgår därmed en 

bild av eleven som är knuten till fler faktorer än det direkt synliga och närvarande i elevens 

närmiljö.         
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5. Metodbeskrivning 

I denna del redogörs metodologiska överväganden, urval, genomförande, bearbetning av analys 

av data, trovärdighet och autenticitet och forskningsetiska överväganden.  

 

5.1 Metodologiska överväganden 

I inledningsfasen av vårt arbete fastslog vi att vi skulle undersöka elevens egna upplevelser med 

inspiration ur fenomenologin och med ett holistiskt angreppssätt som, enligt Kvale och 

Brinkmann (2017), pekar på intresset av att studera intervjupersonens upplevelser och 

perspektiv. Denna insikt gjorde att vi valde intervjustudie som metod istället för vår initiala idé 

som innebar innehållsanalys av åtgärdsprogram, eftersom det skulle flytta fokus från elevens 

perspektiv till en objektiv och formell beskrivning av elevens problembild bortom elevens egna 

upplevelser. Syftet med studien blev att öka kunskapen om gymnasieelevers delaktighet i 

pedagogiska utredningar och upprättande av åtgärdsprogram genom att synliggöra elevens egna 

upplevelser. I relation till detta syfte och våra forskningsfrågor valde vi att använda oss av en 

kvalitativ metod med ett abduktivt angreppssätt genom att kombinera ekologisk systemteori och 

elevernas berättelser. Med abduktion menar Bryman (2018) att forskaren samlar kunskap om de 

människor eller de kontexter han eller hon undersöker, material samlas in och forskaren drar 

därefter slutsatser utifrån deltagarnas upplevelser. “Det avgörande steget vid abduktion är att 

forskaren, efter att ha beskrivit och förstått verkligheten utifrån deltagarnas upplevelser, måste 

komma fram till en samhällsvetenskaplig redogörelse för den sociala verkligheten på grundval av 

dessa perspektiv.” (s. 478). Bryman förklarar att det finns en klar likhet med induktion, men att 

vid abduktion så utgår forskaren från deltagarnas upplevelser, synsätt och perspektiv.  

 Eftersom vår undersökning genomfördes under pandemins tredje våg under vårterminen 

2021 möttes vi av utmaningar redan under valet av metod. Vi valde att genomföra samtliga 

intervjuer digitalt och all kontakt med inblandade elektroniskt. Under processens gång upplevde 

vi att mejlkontakten med rektorer från slumpvist utvalda gymnasieskolor resulterade i negativa 

svar eller inga svar alls. Vi ändrade vår strategi och vände oss till specialpedagoger/speciallärare 

och olika personliga kontakter och fick till slut tag i våra elever som beskrivs i mer detalj under 
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5.2 Urval. För att analysera datan på ett ändamålsenligt och strukturerat sätt valdes tematisk 

analys som tillvägagångssätt som beskrivs i detalj under 4.4 Bearbetning av analys av data.  

 

5.2 Urval 

Ett tidigt ställningstagande i vår studie var att undersöka elevens egna upplevelser, delvis på 

grund av att delaktighet till stor del är en subjektiv upplevelse (Molin, 2004), men också 

eftersom att vi upplever att forskningsunderlaget som undersöker elevens upplevelser är 

förhållandevis svagt. Vi valde att intervjua elever som själva hade genomgått en pedagogisk 

utredning och riktade oss initialt mot elever med åtgärdsprogram, men valde därefter att intervjua 

elever som genomgått en pedagogisk utredning oavsett om den resulterade i ett åtgärdsprogram 

eller inte. Denna förändring genomfördes på grund av bristande deltagarantal och eftersom vårt 

syfte är att undersöka gymnasieelever med utredning så bedömde vi att förändringen skulle ha 

liten påverkan på vårt resultat. Vi valde att fokusera på gymnasieungdomar främst på grund av 

att vi upplevde att ålder påverkade elevens förmåga att uttrycka sig kring dessa frågor och ställde 

lägre krav på oss att formulera våra frågor på ett förenklat sätt för att eleven skulle förstå, vilket 

annars potentiellt skulle kunna förflytta oss bort från begrepp som vi upplever som väsentliga. 

Kvale och Brinkmann (2014) problematiserar även om maktförhållandet mellan barn och vuxen, 

något som vi önskade att undvika. Vidare skriver de om vikten av att åldersanpassa frågorna för 

barnets ålder, något vi valde att göra till viss del eftersom våra deltagare trots allt vara så unga 

som 16 år. Ytterligare ett skäl till att vi valde att intervjua gymnasieungdomar var att åldern 

gjorde det logistiskt enklare då vi inte behövde komma i kontakt med elevens vårdnadshavare.  

Vi kontaktade ca 70 gymnasieskolor
4
 i hela Sverige och vi gjorde ingen skillnad på 

kommunal eller fristående verksamhet. Fyra skolor valde att samarbeta med oss, vilket innebär 

att vårt urval grundar sig på vad David och Sutton (2017) beskriver som ett tillgänglighetsurval 

och det Bryman (2018) beskriver som bekvämlighetsurval eftersom vi inte gjorde någon gallring 

av de skolor som erbjöd sig samarbeta med oss. Åtta elever mellan 16 och 19 år, fem flickor och 

två pojkar, valde att delta i studien varav sex hade eller hade haft åtgärdsprogram och en hade 

                                                 
4
 Det exakta antalet är svårt att återge eftersom våra skolledarkontakter vidarebefordrade vår information 

till sina rektorskollegor inom sina kommuner och koncerner.  
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genomgått en pedagogisk utredning som resulterade i att inte upprätta åtgärdsprogram. Den 

åttonde deltagaren räknades som bortfall på grund av att det framgick i starten av intervjun att 

eleven vare sig hade genomgått en utredning eller hade ett åtgärdsprogram. Storleken på vårt 

urval grundar sig på samma sätt utifrån tillgänglighet som visade sig tydligt begränsat av ett antal 

anledningar. Under tiden för studien var gymnasieskolorna helt eller delvis förflyttade till 

distansundervisning på grund av den rådande pandemin, medan elever med behov av särskilt 

stöd (de elever vi i första hand riktade oss mot) undantogs för dessa regler och skolans krav att 

försäkra sig om att just dessa elever fick rätt till sitt lagstadgade stöd var därmed mycket högt. En 

rektor svarade att han hade elever till förfogande, men att han inte kunde flytta deras fokus från 

sin skolgång till en studie, ens under 30 minuter som vi önskade. Bryman (2018) skriver att 

“beslut om urvalsstorlek brukar […] alltid utgöra en kompromiss mellan tid, pengar, behovet av 

precision och ett flertal andra faktorer…” (s. 238) och dessa faktorer har påverkat oss i vårt val 

av antal deltagare. Kvale och Brinkman (2014) förklarar att ett deltagarantal kan vara både för 

litet och för stort och de beskriver på ett simplistiskt sätt hur många deltagare en studie bör ha. 

“Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta.” (s. 157). Med 

dessa utgångspunkter upplevde vi att sju elever var ett tillräckligt och lämpligt antal för att våra 

frågor skulle kunna besvaras och vårt syfte skulle kunna uppnås utifrån den tid och de resurser 

som var till vårt förfogande. 

 

5.3 Genomförande 

För att planera vår studie utgick vi från Kvale och Brinkmanns (2014) sju stadier. Utöver deras 

punkter la vi till punkten pilotstudie och tog bort punkten verifiering som grundar sig i reliabilitet 

och validitet. Den sistnämnda punkten är inte mindre viktig för oss, men är inte en del av vår 

kronologiska process utan genomsyras av hela vårt arbete (se 5.5 Trovärdighet och autenticitet).  

Nedan beskrivs våra sju stadier först i korta drag och därefter mer ingående. 

1. Tematisering
5
. Under detta steg formulerade vi vår utgångspunkt grundat på syfte och 

frågeställning och definierade väsentliga begrepp. 

                                                 
5
 Ej att blanda ihop med 6. Analys. 
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2. Planering. Vi påbörjade arbetet med vår intervjuguide och kom i kontakt med åtta elever 

(varav ett bortfall) som ställde upp som deltagare.  

3. Pilotstudie. En pilotstudie genomfördes med en före detta elev som genomgått 

pedagogisk utredning ca fyra år tidigare, följt av en utvärdering.  

4. Intervju. En intervjuguide (se bilaga 1) färdigställdes. Cirka 30 minuters intervjuer 

planerades, genomfördes och spelades in. 

5. Utskrift. Intervjuerna transkriberades ordagrant vilket resulterade i över 20,000 ord.  

6. Analys. Materialet analyserades genom en tematisk analys och resulterade i fem olika 

teman. 

7. Rapportering. Sammanställning i resultatet av arbetet. 

Vårt första steg blev att formulera vår utgångspunkt, grundat på syfte och frågeställning. 

Därefter konkretiserade vi vår process och skapade en semi-strukturerad intervjuguide (bilaga 1) 

som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som “...ett manus som mer eller mindre strängt 

strukturerar intervjuns förlopp.” (s. 172).  Vi valde att dela upp delaktighetsbegreppet i 

intervjuguiden i fyra partitioner: 

● Styrdokument, vars fokus var att undersöka och jämföra elevens upplevelser med aktuella 

styrdokument  

● Pedagogisk utredning, vars fokus var riktat mot den initiala processen av kartläggning 

och sedan pedagogisk bedömning   

● Åtgärdsprogram, vars fokus var riktat mot framtagandet av särskilt stöd 

● Övrigt, där vi ställde övriga frågor som inte föll väl in i de resterande kategorierna   

Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att man bör ta hänsyn till analysstadiet redan i 

förberedelsefasen vilket innebär att vi granskade vår intervjuguide utifrån vilka potentiella svar 

vi kunde tänka oss och vi strävade mot att frågorna skulle “...stimulera till en positiv interaktion, 

hålla samtalet flytande och få intervjupersonen att tala om sina upplevelser och känslor […] 

Frågorna bör vara korta, lätta att förstå och befriade från akademisk jargong.” (s. 173). Vi valde 
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dock att behålla våra mest essentiella termer såsom pedagogisk utredning, åtgärdsprogram med 

flera, men begreppen förklarades även med andra ord.  

Inför intervjuerna genomförde vi en pilotstudie med syfte att pröva vår intervjuguide och 

se hur användbara våra frågor var. Bryman (2018) menar att fördelen med en pilotstudie är att 

eventuella problem med instruktioner och frågor synliggörs i ett tidigt skede. En lärdom som vi 

tog med oss var att förtydliga frågorna och anpassa språket som användes i intervjun, så att det 

var begripligt för våra respondenter. Under pilotstudien fick vi även möjlighet att träna på vår 

roll som intervjuare, vilket gav oss säkerhet inför de kommande intervjuerna.   

Efter pilotstudien och förfinandet av intervjuguiden förberedde vi två olika missivbrev 

som skickades till berörda skolledare och elever. Det ena brevet riktade sig mot rektorer (bilaga 

2) och det andra brevet riktade sig till elever (bilaga 3). När vi fick kontakt med våra 

respondenter planerades intervjuerna.  

Ett första steg av intervjun genomfördes med inspiration från vad Kvale och Brinkmann 

(2014) kallar orientering som innebär att intervjuaren förklarar situationen och processen för den 

som ska bli intervjuad och ger möjligheten till att ställa eventuella frågor. Inför varje intervju 

informerades respondenterna om studiens konfidentialitet, informationen från bilaga 3 

upprepades och samtycke bekräftades muntligt utifrån bilaga 4 med tillägg gällande inspelning 

och lagring av intervjumaterialet. Eleverna fick reda på att intervjuerna skulle handla om 

delaktighet i förhållande till pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram, men mottog inte 

frågorna i förväg. Intervjuerna tog ca 30 minuter vardera och genomfördes via Google Meet med 

kamera och mikrofon. Under intervjun utgick vi från Kvale och Brinkmanns tankar kring aktivt 

lyssnande, vilket innebär att intervjuaren noggrant lyssnar till svarens innehåll för att kunna ställa 

rätt typ av följdfrågor när behovet uppstod. 

Intervjuerna transkriberades därefter inom en vecka från att de spelades in och lästes av 

båda författarna. Efter en första genomläsning lästes materialet upp högt en gång av båda 

författarna tillsammans i samband med den tematiska analysen. 
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5.4 Bearbetning och analys av data 

Bryman (2018) beskriver tematisk analys som en av de vanligaste angreppsmetoderna när det 

kommer till kvalitativ data och kan ses i många andra metoder, såsom diskursanalys, 

innehållsanalys, grundad teori och narrativ analys. Tematisk analys innebär att författaren 

formulerar teman av den insamlade datan. Bryman hänvisar till Ryan och Bernard (2003) samt 

Braun och Clarke (2006) som konkretiserar vad teman kan sägas vara enligt följande: 

● En kategori som identifieras av analytikern utifrån hans eller hennes data 

● Temat är kopplat till forskningens fokus (och sannolikt även till forskningsfrågorna) 

● Det bygger på koder som identifierats i utskrifter och/eller fältanteckningar 

● Det förser forskaren med en grund för en teoretisk förståelse av hans eller hennes data 

som kan utgöra ett teoretiskt bidrag till litteraturen på det aktuella området. (Bryman, 

2018, s. 703) 

I denna studie har vi utgått från punkt 1 och 3, alltså att teman identifieras av analytikern utifrån 

den tillgängliga datan och att koder identifieras av transkriberade utskrifter. För att ytterligare 

skapa tydlighet och synliggöra vår process har vi valt att använda oss av Framework som 

Bryman (2018) beskriver “...går ut på att utforma ett index över centrala teman och delteman, 

vilka sedan representeras i en matris…” (s. 704) eller tabell, likt ett kalkyldokument, i vilken 

forskaren placerar korta fragment av data i relevanta celler. Vi har dock valt att endast använda 

Framework som en arbetsmetod och valt att presentera vår analyserade data i löpande text. 

Vi har även inspirerats av Ryan och Bernard (2003) när det kommer till att identifiera 

teman. De skriver att forskaren håller utkik efter följande detaljer: repetitioner, lokala typologier 

eller kategorier, metaforer och anatologier, övergångar, likheter och skillnader, språkliga 

kopplingar, saknade data och teorirelaterat material. Bryman (2018) skriver att repetition 

sannolikt är det kriterium som används mest frekvent för att identifiera mönster och i 

förlängningen teman. Repetition i sig är dock inte ett tillräckligt kriterium om det inte står i 

relation till studiens syfte och forskningsfrågor.  

Vid sidan av dessa områden för att identifiera teman har vi utgått från Brymans (2018) 

sex steg och tagit fram följande procedur: 

1. Genomläsning av valda delar av materialet 

 2. Inledning av kodning 
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3. Utveckling av kodning till delteman 

4. Utveckling av delteman till teman 

5. Etikettering av teman 

6. Undersökning av kopplingar och samband mellan begrepp 

7. Notering av insikter som har uppstått 

8. Säkerställning av att kunna försvara sina teman 

Bryman (2018) poängterar att även om dessa punkter har en nummerordning så behöver de inte 

alltid följas kronologiskt.  

För att skapa struktur i vår matris valde vi att färgkoda varje intervju och dela upp varje 

bit av transkriberad data under en eller flera passande koder som därefter kategoriserades in i 

delteman och sedan till fem olika teman. Dessa teman, delteman och beskrivningarna av koderna 

går att se i detalj i bilaga 5. Kodningen gjordes av båda författarna samtidigt via videosamtal och 

delad skärm, vilket gav oss möjlighet att diskutera varje transkriberad bit av text och resonera 

kring betydelsen innan vi kodade textraden. I figur 2 synliggörs exempel på hur vi genom 

färgade celler kunde skilja på olika intervjuer och placera de under specifika koder.  

   

Koder Bli lyssnad på Förtroende till specialpedagog 

 

Ja, jag tror också just att för 

att[...] 

Men man känner ju sig mer 

bekväm[...] 

 Nej, som jag har sagt jag har[...] 

Eh, sen så försöker ju läraren, min 

speciallärare[...] 

Figur 2. 

Exempel från tematisk analys och framework. Citaten i figuren är exempel och skrivs inte ut i sin 

helhet.    
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5.5 Trovärdighet och autenticitet 

För att etablera och bedöma kvaliteten i kvalitativa undersökningar, föreslår Guba och Lincoln 

(1994) precisering av begreppen tillförlitlighet och autenticitet. Det är motsvarigheter till 

begreppen reliabilitet och validitet, som är vanligt förekommande i kvantitativa studier. En viktig 

del av studiens tillförlitlighet rör trovärdigheten. Om den sociala verkligheten kan beskrivas på 

många olika sätt blir trovärdigheten i den beskrivning som forskaren kommer fram till avgörande 

för hur mottaglig den blir i andras ögon. Att skapa trovärdighet inbegriper att forskningen följt de 

regler som finns och att resultaten rapporteras till de studerande som kan bekräfta att forskaren 

uppfattat den sociala verkligheten på rätt sätt.  

Bryman (2018) skriver om den kritik mot kvalitativa undersökningar som har framförts i 

fråga om forskarens förförståelse och subjektiva roll, vilket kan underminera studiens 

trovärdighet. Det finns, enligt Kvale och Brinkmann (2014), en risk att vissa informanter får 

större utrymme och uppfattas som nyckelinformanter gällande elevers delaktighet. Utifrån denna 

aspekt anser vi att det är en fördel att undersökningen genomfördes av två forskare. Vi beslutade 

i startskedet av vår studie att vi skulle bearbeta alla studiens delar tillsammans. Allt 

bakgrundsmaterial i form av begreppsdefinitioner, styrdokument, tidigare forskning och liknande 

skrevs i samråd, vilket innebär att när ett textstycke skrevs lästes det högt genom videosamtal 

och innehållet diskuterades och justerades. Simon tog initialt ett större ansvar gällande 

styrdokument och Nisan ett större ansvar gällande definitionen av begreppet delaktighet. Teori 

och metodologi delades också mellan författarna även om Simon tog ett större initialt ansvar 

gällande detta medan pilotstudien genomfördes av Nisan. Inför genomförandet av våra intervjuer 

beslutade vi att dela upp antalet intervjuer mellan varandra. Vi läste initialt allt transkriberat 

material på egen hand och genomförde därefter analysen tillsammans för att minska risken till 

feltolkning som beskrivs under 5.4 Bearbetning och analys av data. Hela resterande 

skrivprocessen gällande resultatdelen och diskussionsdelen genomfördes med delad skärm via 

videosamtal, vilket gav förutsättningar till att föra diskussioner om eventuellt subjektiva 

tolkningar som vi utmanat varandra i.  

En annan viktig aspekt av tillförlitligheten, avser studiens pålitlighet. Det innebär att 

forskaren säkerställer att det finns en fullständig och tillgänglig redogörelse för 

undersökningsprocessens olika faser med beskrivning av val av undersökningspersoner, tillgång 
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till fältanteckningar, intervjuutskrifter och beslut rörande analysen. Vi har gjort ordagranna 

transkriberingar av intervjuerna och beskrivit arbetsgången och analysen systematiskt. Bryman 

(2018) menar att informationen underlättar en bedömning i vilken utsträckning teoretiska 

slutsatser är berättigade och i vilken mån beskrivningar av en kontextuell miljö kan vara 

överförbara till andra miljöer. Agnafors och Levinsson (2019) för resonemang om en studiers 

generaliserbarhet och kommer fram till att många undersökningar inte lämpar sig för 

generaliseringar. Detta konstaterande, som är vanligt förekommande i många examensarbeten, 

kan istället underminera en kvalitativ studies potentiella kunskapsbidrag. Dessa tankar har vi haft 

med oss under studiens gång och tänkt att även om våra resultat om elevers delaktighet inte kan 

generaliseras till andra verksamheter, kan lärdomar utifrån vår studie bidra till att perspektivera 

teorin genom att tillföra en ny aspekt som faller inom ramen för elevers delaktighet. Studien kan 

bidra till att medverkande personer får en bättre förståelse av sin sociala situation och den sociala 

miljö som de verkar i, vilket är en del av Gubas och Lincolns (1994) kriterier på studiens 

autenticitet.  

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

De etiska riktlinjerna, skrivna av Vetenskapsrådet (2002), finns för att skydda deltagare i 

forskningen. Vi har under studiens gång tagit hänsyn till de etiska riktlinjerna, vilket i vår 

intervjustudie med ungdomar mellan 16–19 år har inneburit en försäkran om samtycke och 

anonymitet och lagring av data. Information om studiens syfte och de etiska kraven framkom i 

missivbrevet som mejlades ut till deltagarna och gavs även under intervjutillfället. För att skydda 

informanterna valde vi att avidentifiera både intervjupersoner och skolor. Vi ställdes inför ett 

etiskt dilemma om huruvida pedagogerna på de berörda skolorna som även delgavs information, 

möjligen kunde identifiera enskilda deltagare och om det kunde få negativa konsekvenser 

framöver. Kvale och Brinkmann (2014) menar att om information som publiceras, eventuellt kan 

kännas igen av andra, bör deltagarna godkänna att informationen lämnas ut. Vi anser dock att 

identifiering av våra deltagare är osannolik eftersom att kön och ålder är konfidentiell 

information. Att datainsamlingen har gjorts i olika kommuner minskade även risken för 

identifiering av deltagarna. Kvale och Brinkmann menar vidare att informanterna under intervjun 

och efteråt kan komma till insikt om att avbryta deltagandet. Samtyckeskravet hade därför 
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särskilt betydelse under studiens gång. Informanterna tillfrågades både under och efter 

intervjuerna om de önskade att fortsätta sitt deltagande. Nyttjandekravet har också uppfyllts med 

försäkran om att det insamlade materialet inte ska användas i andra sammanhang och kommer 

därefter att raderas. 
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6. Resultatbeskrivning 

För att besvara våra forskningsfrågor gällande hur elever upplever sin delaktighet och vilka 

faktorer som påverkar deras möjligheter till delaktighet, redovisas de teman som har identifierats 

i samband med en tematisk analys nedan. Materialet presenteras tema för tema och vävs samman 

med citat från intervjuerna. Eleverna som intervjuades kallas “elev 1”, “elev 2” och så vidare och 

när personliga pronomen används så har vi valt att använda begreppet “hen” av två skäl; för det 

första är könsaspekten irrelevant och för det andra finns det en ökad risk för att konfidentialiteten 

hotas då antalet manliga deltagare var endast två.  

 

6.1 Elevers upplevelser av processen 

6.1.1 Upplevelse av delaktighet i utredningen  

Samtliga intervjupersoner berättar att de har upplevt sig delaktiga i pedagogiska utredningar och 

uttrycker att det är en viktig del för att skapa förståelse för varje individs särskilda 

förutsättningar. Möten med specialpedagogen är av stor betydelse där eleven får ge uttryck för 

sin syn på skolsituationen. 

Så jag känner att jag är aktiv och jag är glad över att de [specialpedagogen] tar initiativ att fråga mig och inte 

tvärt om för jag har ofta inte… jag skulle säga nonchalans eller jag vet inte om det är rätt ord, apatisk ibland 

[...] jag försöker liksom bara följa med flowet (elev 4).     

Elev 1 uttrycker att en viktig del av delaktighetsaspekten utgörs av specialpedagogens 

kommunikation och tillvägagångssätt att förklara processen för hen: 

...att jag fick sitta med i möten och det var hela tiden att vi hade kommunikation mellan mig och 

specialpedagogen […] dels att jag gjorde många tester och sånt. Men även att hon förklarade hur det gick och 

så här mer ingående. Så man kände sig hela tiden delaktig (Elev 1).  

Elev 7 upplever dock att det är problematiskt när lärarna inte kommer med återkoppling och 

förklarar deras syn på situationen. ”Sen självaste tankar och så hade de i utredningen och 

kartläggningen höll de mest för sig själva och jag fick inte veta så mycket om hur det gick.”   
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6.1.2 Upplevelse av delaktighet i utformandet av åtgärderna 

Intervjupersonernas upplevelse av delaktighet i åtgärderna visar en komplex bild som påverkas 

av individernas önskemål om förslag på åtgärder, bemötande av pedagogerna samt 

organisatoriska förutsättningar.   

Elev 1 berättar att det oftast är hen som kommer med förslag och att eleven upplever sig 

delaktig eftersom skolan tar hänsyn till hens önskemål, även om det slutligen är ett gemensamt 

beslut. Hen berättar vidare att upplevelsen av delaktighet visar sig i skolans åtagande till de 

förslag som hen har kommit med. Elev 3 menar istället att det är skolan som lägger fram förslag, 

men att hen trots det upplever sig delaktig. ”…när de liksom ger ett förslag så får jag prata kring 

det och ge mina åsikter kring det. Om jag inte tycker om det så kommer de med ett annat förslag, 

så vi bollar idéer och det tycker jag om”.  

Flera intervjupersoner tar organisatoriska förutsättningar på skolan i beaktande i deras 

syn på delaktighet i åtgärderna. Det handlar om obligatoriska kurser på gymnasiet som de inte 

kan undantas ifrån, vilket de har förståelse för. Elev 4 uttrycker även förståelse för lärarnas 

arbetssituation. 

Det som jag är begränsad över är just [...] det här med praktiska saker. Det går inte, till exempel, läraren är 

fullt upptagen och [...] hon drunknar i arbete just nu så det är inte hennes fel.          

Elev 6 skildrar dock en dyster bild av sin delaktighet i åtgärderna. Eleven beskriver att hen 

inledningsvis tillfrågades om förslag på åtgärder men att hen inte fick gehör hos lärarna.   

Jag skrev ner en lista som min mentor skickade ut till alla lärare och lärarna typ skämtade bort det som att 

hen ska väl göra som alla andra. Det var typ som att lärarna inte accepterade att jag hade svårigheter med 

saker som man inte hade tänkt på.  

 

6.1.3 Syn på delaktighet  

Samtliga intervjupersoner understryker betydelsen av delaktighet i sin skolsituation.  Elev 1 talar 

om kontrollbehov och menar i likhet med Elev 3 att hen måste veta vad som sker kring hen och 

vilka beslut som tas. Elev 1 framför också att det är viktigt att vara en del av processen och 
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beslutsfattandet, och beskriver det på följande sätt: “Jag tror att nyckeln till att få hjälp är att vara 

en del av hjälpen”.  

Självkännedom är en återkommande faktor som framträder i fråga om synen på 

delaktighet. Elev 2 uttrycker att: ” det är ju en själv det handlar om. Det är ju typ min framtid” 

och elev 5 berättar om liknande upplevelser ”…alltså jag känner ju mig själv bäst och jag vet ju 

vilka metoder som funkar för mig bäst och där får man ju bara prova sig fram vad som är bäst, 

det som känns bäst för en själv.”    

Samtidigt kan delaktighet även upplevas som ansträngande av vissa elever. Elev 2 

upplever att det är energikrävande att delta i möten och förklara vilka anpassningar som hen 

behöver, även om det i slutändan leder till positiva resultat. Elev 3 uttrycker att processen är 

långdragen med flera uppföljningsmöten och framträder kluven i sin syn på processen:  

Njae, alltså jag gillar att vara med på de här mötena som vi har, men ibland så känner jag bara att det verkar 

som att det är en så lång process. Alltså jag tycker oftast i alla fall, det känns ändå bra och viktigt att vi har 

dem, men jag tror inte vi behöver ha de så regelbundet som vi har. För jag känner jag har det under kontroll.     

 

6.1.4 Hopp och förtvivlan 

I intervjuerna framträder synen på delaktighet och behovet av att ha kontroll över 

skolsituationen, nära förknippat med känslor av hopp eller förtvivlan. Elev 1 berättar att hens 

”värld gick sönder” när rektorn beslutade att vissa anpassningar av matematikkursen 

inledningsvis inte kunde genomföras. Elev 3 uttrycker att det under en period blev för mycket i 

skolan och att allt ”kraschade” och elev 2 berättar att hen försökte bara ”överleva året”. När 

elever upplever sig lyssnade på sker en förändring i deras upplevda delaktighet som ger uttryck 

för hopp inför framtiden. 

Nu kan jag säga såhär, jag gillar matte. Jag har aldrig kunnat säga det i mitt liv, men nu kan jag säga, jag 

gillar matte. Så jag klara tre kapitel äntligen och nu har jag bara tre kvar, så det finns en ljus i tunneln liksom 

(Elev 1).   

Det har gett mig en mer positiv inställning till hela skolgången för att innan så kände jag bara att okej men 

allt hopp är borta jag kommer inte få nån examen [...] Sen hängde jag med på allting på lektionerna och 
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absolut, jag kände en stor lättnad. Det var verkligen som att en stor sten ramla av mig för att jag kände att jag 

klarar visst av att ta examen. Jag behöver inte gå om eller plugga på Komvux (Elev 5).   

Elev 7 upplever dock fortfarande sin delaktighet som begränsad och känslan av att vara lyssnad 

på uteblir.  

Jag har haft väldigt många år av helvete i skolan och jag är såhär väldigt framåt med vad jag tänker acceptera 

och det finns en gräns, och jag känner nu vet jag vad jag behöver för hjälp och det finns ingen som hjälper 

mig.  

 

6.2 Relationen med skolpersonal 

Det finns en rad andra faktorer som påverkar elevernas upplevelser av delaktighet och ett centralt 

tema som visat sig i våra intervjuer är relationen med skolpersonal. Det framgår i våra intervjuer 

att elever som beskriver dessa relationer som goda, fungerande och respektfulla har också en god 

bild över de åtgärder skolan har använt sig av, medan de elever som upplever att relationen inte 

har varit god också har en negativ bild av sina åtgärder, sin skola och till stor del sin skolgång 

som helhet.  

 

6.2.1 Relationen med specialpedagogen 

De mest centrala relationer bland våra intervjupersoner är kontakten med specialpedagoger och 

kontakten till lärare. Det framgår bland vissa intervjupersoner att själva kontakten eller rent av 

personen har en positiv effekt.  

Det är som världens bästa människa, alltså det är verkligen som en ängel som sitter framför mig och bara, jag 

ska hjälpa dig, jag ska lösa alla dina problem. Och det gör hon (skratt). Specialpedagogen, när jag ser henne 

så blir jag så här väldigt varm i hjärtat och får positiva tankar (Elev 1).  

Elev 4 berättar på samma sätt om sin goda relation till sin specialpedagog och beskriver att 

“...hon är som min mentor nu som jag liksom pluggar med varje dag. Hon vet ju ytterst bra. Hon 

vet att jag behöver rutiner.” Det framgår också av elev 4 att det är en högst personlig relation där 

specialpedagogen hela tiden sätter positiv press för att hen ska lyckas. “Hon gör det av ett gott 

skäl,” förklarar elev 4 och avslutar med att beskriva sin upplevelse av relationen. “En person till 

en annan. Inte lärare till elev.” Vidare nämner elev 1 att förtroendet för specialpedagogen också 
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grundar sig i titelns natur och att specialpedagogen har en förståelse som överträffar andra lärare 

och även elevens egna föräldrars förståelse. Det uppkom överhuvudtaget inga exempel på dåliga 

relationer till specialpedagoger i våra intervjuer.  

Andra gånger när relationen med specialpedagogen nämns så är elevens fokus mer på 

kommunikationen mellan specialpedagog och lärare och ofta även med specialpedagogen som 

mellanhand till resterande personal.  

Vi, jag och specialpedagogen, skickade ut lite mail, jag skickade till vissa lärare och hon pratade med några 

lärare så här för att stämma av, är det okej innan hon gav mig ett godkännande att jag skulle kunna studera 

hemifrån (Elev 5). 

I samma linje beskriver beskriver elev 1 specialpedagogens roll som en medlare till andra lärare.  

Specialpedagogen snackar mycket med matteläraren, så det blir liksom att hon är medlaren mellan oss för jag 

känner inte att jag får något ut av att snacka med matteläraren. Medan när jag snackar med henne så för hon 

fram mina tankar (Elev 1). 

När elev 1 ombeds förklara i mer detalj varför relationen är så god och varför kommunikationen 

fungerar så väl svarar hen följande: 

Det är nog för att hon alltid har lyssnat på mig, du vet, typ nyckeln till att jag ska skaffa tillit till henne är att 

hon lyssnat, och inte bara lyssnat men även gjort handlingar. Det är inte bara ord, hon har verkligen visat 

konkreta saker där hon vill att det ska bli bättre för mig. Och där känner jag att tilliten skapades, att hon gav 

mig ljus i tunneln och satt med mig och pratade och skrattade, det var skönt. Inte bara någon som säger: du 

borde kunna detta (Elev 1). 

 

6.2.2 Relationen med lärare 

Relationen med lärare beskrivs både som positiv och negativ bland våra elever. I de fall då 

relationen med lärare har varit haltande har specialpedagogens roll framträtt som viktigare, något 

som elev 1 beskriver. “Alltså, det blev typ att kommunikationen blev mellan specialpedagogen 

och matteläraren för att, jag tror inte min mattelärare förstod riktigt.” Ett annat exempel på hur 

relationen med lärare har påverkats av specialpedagogens insatser beskrivs av elev 5, som 

förklarar att specialpedagogen lämnat information till berörda lärare och hur relationen med 

lärare därefter har stärkts. 
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Jag har även märkt att till exempel min svenskalärare, där har jag legat efter med uppgifter sen tidigare, och 

de uppgifter som vi har nu då är kompletterande till de andra och då har hon stämt av i dokumentet när vi 

sitter och jobbar och frågat om jag behöver hjälp. Så jag har ändå upplevt att de har varit väldigt stöttande i 

det här (Elev 5). 

När det kommer till negativa upplevelser av delaktighet i skolan handlar elevernas svar främst 

om två områden; bristande kommunikation och bristande förståelse. Gällande det förstnämnda, 

bristande kommunikation, beskriver eleverna hur deras upplevelser av delaktighet hade kunnat 

förändras genom en så enkel sak som ett telefonsamtal.  

De hade kunnat ringa mig. Kollat lite, kanske hur man mår efter att jag hade varit på sjukhus. De hade 

självklart kunnat ringa när jag inte var i skolan, kunnat ha den här kontakten med mig, så att det inte blir att 

man är hemma och sen kommer man till skolan och tar det där, att man håller det färskt (Elev 2). 

I samma linje beskriver elev 4 att upplevelsen av delaktighet tydligt präglats av otillräcklig 

mängd kommunikation såväl som bristande kvalitet av information mellan lärare och elev. 

 Elev 2 beskriver att ansvaret att skapa förståelse upplevs ligga hos eleven själv. “Inte så 

lätt, har det inte varit, att få lärarna att förstå, ta hänsyn.” Elev 2 tillägger senare “nej, det kändes 

inte som om att de lyssnade på mig. Det har alltid varit en fight där vuxna människor försöker 

tala om att man inte är som alla andra.”  

 I de fall där relationen och kommunikationen till lärarna har fungerat väl framgår det 

också att upplevelsen av delaktighet blir mer positiv.  

Alla lärare var positivt inställda till det så länge jag mådde bra av det och det gick jättebra så att jag tycker att 

de har tagit stor hänsyn till mitt mående och att jag skulle göra det som kändes bäst för att klara min skolgång 

(Elev 5). 

I samma linje beskriver elev 3 att sina upplevelser av delaktighet präglats av huruvida elevens 

åsikter tillåts komma fram eller inte.  

Jag vill fortfarande vara med. Jag känner när det är beslut som handlar om mig och min skolgång, då vill jag 

vara med. Och ha nåt att säga till om [...] de brukar ofta fråga vad jag tänker om det här och när de lägger upp 

ett förslag så får jag säga vad jag tänker om det. (Elev 3). 
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6.2.3 Att bli förstådd och lyssnad på 

En del av delaktighetsaspekten som framkom i våra intervjuer är upplevelsen av att bli förstådd 

och lyssnad på. Elev 4 beskriver denna aspekt med tydlighet. “Om det skulle vara så att jag blev 

mött på ett dåligt sätt och inte blev lyssnad på så skulle jag tappa motivationen att göra 

utredningen till att börja med.” Elev 6 beskriver inte bara upplevelsen av sin utredning utan hela 

sin skolgång som präglad av avsaknad att bli lyssnad på.  

Nej, som jag har sagt jag har ju kapaciteten att klara av skolarbete det är bara det att det har varit svårt när 

man inte har haft... ah skolan har kommit med ursäkter, det här går inte att fixa, det här går inte att lösa och 

man har bara känt att man har blivit så här bortsedd från alla andra och så vet man att alla andra har fått hjälp 

också så det känns som att man har blivit bortglömd. 

Samma elev fortsätter med att beskriva hur i utredningsfasen barn och ungdomspsykiatrin blev 

inblandad i skolprocessen och de fattade beslut om att skriva en lista tillsammans med elevens 

mentor som sedan skulle skickas till lärarna på skolan. Eleven beskriver sin upplevelse på 

följande sätt. “Men sen så var det så här att många lärare tänkte att jag är en sån som klarar av 

allting, varför ska hen behöva det här?”. Till frågan om skolpersonalen vetat vad som är bäst för 

eleven jämför elev 6 sin nuvarande skolgång på gymnasiets introduktionsprogram med sina 

tidigare upplevelser på högstadiet. 

Alltså, jag tror de har vetat eftersom jag har varit väldigt framåt och jag har varit väldigt klar med vad jag 

behövde hjälp och det har bara varit att vuxna människor inte har tagit det seriöst. Det märker man skillnad 

nu när man går här att man får ju liksom sin röst hörd och det känns som att lärarna tar det mer seriöst och de 

lyssnar och tar tag i sakerna som man behöver hjälp med. 

Även elev 2 beskriver liknande bild som präglats av en upplevelse av att inte vara lyssnad på. 

Ja, det har gjort mycket till att jag inte vill vara med eftersom det känns som om ingen tar mig på allvar. Så 

då känner jag som tonåringar säger: Äh, men skit i det typ, det händer ju ingenting. Det är väl bara att försöka 

överleva genom det här året och sen gå vidare till nästa (Elev 2). 

Andra upplevelser som elev 4 beskriver kännetecknas av förståelse för lärarnas situation och 

även om det inte alltid blev som eleven önskade framgick känslan av att vara lyssnad på tydligt. 

“Ja! Självklart går det inte alltid att liksom åtgärda, men jag tycker de lyssnade respektfullt och 

tog [mina åsikter] i åtanke.” I samma linje beskriver elev 3 sin situation så här: 
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Ja, jag kände mig väldigt lyssnad på [...] som till exempel för en vecka sen så frågade jag om jag kunde slippa 

en timme på schemat, för att jag ansåg liksom att den inte var nödvändig och inte värd min tid (skratt), [...] 

men hon förklarade det på ett så bra sätt att jag kände mig liksom inte dum för att jag hade funderat över 

detta. Så att jag känner mig trygg med att komma med såna här saker. 

 

6.3 Miljön i och utanför skolan 

6.3.1 Familjens betydelse  

I intervjuerna framträder familjens roll som betydelsefull i utredningsarbetet och upprättandet av 

åtgärdsprogrammet, vilket i sin tur påverkar elevers delaktighet i processen. Elev 1 berättar att 

hens bror spelade en avgörande roll.   

För att min bror och jag satt och räknade matte och han är 30 år, så det är skillnad. Och då sa han verkligen så 

här, alltså hen måste utredas. Det går inte, hen kan verkligen inte. Och han är duktig i matte så det leder 

liksom till att det var jag som fick söka mig till den hjälpen. Hade jag inte sökt, hade jag nog suttit kvar.  

I andra fall var det istället vårdnadshavare som antog en aktiv roll i möte med skolpersonal. Flera 

elever upplever trygghet i att föräldrarna är närvarande och visar stöttning.  

Ja, alltså det enda de har sagt att jag får göra det som känns bäst för mig […] Jag tror jag har haft väldigt 

stöttande föräldrar, de vill bara att jag ska göra det som känns bäst för mig. Tidigare när vi hade möten så var 

de väldigt stöttande hela vägen och hjälpte mig (Elev 5).  

Elev 4 beskriver även att hens föräldrar tillfrågades om förslag på åtgärder som skulle 

underlätta skolsituationen. ”…precis när jag fick diagnosen, frågade de mina föräldrar, vad tror 

ni hen behöver? Och då gav de så här; jo hen behöver rutiner och så, så de var delaktiga i 

processen”.  

Samtidigt kan vårdnadshavares deltagande i möten med skolpersonal även upplevas som 

begränsande av vissa elever. Elev 1 upplever att dessa möten blir mer strukturerade och att det 

kan vara svårt för hen att uttrycka sina tankar.  

Alltså när föräldrar är med, det är inte så att de kommer bita mig (skratt). Men man känner ju sig mer bekväm 

för till exempel, specialpedagogen den vet att okej det finns det problem som ens föräldrar kanske inte är lika 

utbildade inom det. 
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Elev 4 berättar även att hen är mer frispråkig i möten där vårdnadshavare inte är närvarande. 

”Alltså, när jag pratar själv med dem, då känns det lite mer spontant och pratar mer fritt om vad 

jag verkligen tänker på.”  

 

6.3.2 Lärmiljön 

I intervjuerna framkommer att Coronapandemin och beslutet om distansundervisning på 

gymnasiet, förstärkte vissa elevers upplevelse av begränsad delaktighet. Elev 4 berättar att 

anpassning av lärmiljön med möjlighet att sitta i ett avskilt rum i skolan har varit en nödvändig 

åtgärd för att klara studierna. Men den rådande situationen med pandemin har påverkat 

skolgången på ett negativt sätt då förutsättningarna i hemmiljön är andra.   

Jag pluggar inte hemma på grund av sömnsjukdomen och jag hinner inte göra något hemma så därför 

behöver jag istället ett ställe att alltid vara på [eleven är i behov av ett speciellt klassrum]. Sen var det när 

Coronan startade för då var jag hemma hela tiden och då presterade jag ännu sämre på grund av 

koncentrationssvårigheter.  

Elev 5, som under andra omständigheter var delaktig i beslutet om att studera hemifrån innan 

pandemins utbrott, ser både fördelar och nackdelar med distansundervisningen. Det var positivt 

för hens mående att slippa stressen i klassrummet, men samtidigt uppstår svårigheter med att 

hänga med i undervisningen och få hjälp av lärarna.  

Speciellt när vi studerade på distans också, samtidigt som det var skönare för mitt mående så var det ju 

väldigt svårt att hänga med och förstå när man inte fick samma hjälp via distansen [...] Men jag slapp i alla 

fall stressen i klassen och kunde få ro hemma.  

Utmärkande för elev 5 var hens delaktighet i att förändra klassrumsmiljön i ett tidigt skede, innan 

distansundervisning blev aktuellt. Hen berättar om samtal med rektorn och trivselenkäter i 

skolan, där flera elever framförde att studieron i klassrummet var oroande. Hens upplevelse är att 

det inte blev bättre med tiden: 

Antingen så fixar vi studieron i klassen eller så fixar vi att jag kan studera hemifrån. Och då var det ju lättare 

att jag kunde studera hemifrån än att fixa den här studiemiljön som redan har varit i tre år i klassen.     
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De andra eleverna berättar om lärmiljöns betydelse i skolan och skildrar sin delaktighet i 

föreslagna åtgärder, utanför klassrumsmiljön. Elev 7 berättar att möjligheten att sitta i ett avskilt 

rum var en del av hens anpassade studiegång. Bristen på delaktighet och förståelse för vad detta 

skulle innebära framträder tydligt i intervjun:  

Och då sa de att vi har något som heter anpassad studiegång som du kan gå om du behöver hjälp för att arbeta 

och få studiero [...] Det är mycket mer tystare, det är personer från hela skolan som går bara för att sitta i ett 

rum eller sal där det är tyst [...] Men det var mer att man satt i ett hörn och väntade ut dagen.    

 

6.4 Kategoriskt och relationellt perspektiv 

I våra intervjuer synliggjordes både ett relationellt och kategoriskt perspektiv när det kommer till 

elevens syn på sig själv såväl som elevens syn på olika aspekter av skolan. Fem av de sju elever 

vi intervjuade beskrev med tydlighet hur de själva var bärare av problem som var anledningen 

till att de var i behov av en utredning eller särskilt stöd. Nedan följer fem olika utdrag av 

kategorisk karaktär där eleverna ger svar till varför de är i behov av en utredning. 

Jag hade lite svårt i matte och oavsett hur mycket jag pluggade så lyckades jag aldrig. Alltså jag kunde 

plugga tre veckor innan ett prov, men det gick aldrig in i mitt huvud, det fastnade aldrig. (Elev 1). 

Jag har ju alltid haft lite problem med skolan. Jag föddes med två fysiska fosterskador som gjorde att jag har 

mått väldigt dåligt i mitt liv. Jag har ju växt upp på sjukhus och missat skolan. (Elev 2). 

Jo, det var för att jag hade väldigt mycket press på mig själv och det var liksom, jag hade redan problem i 

andra kurser, men det var liksom inget som var, inget där jag saknade kunskap om, så det var inget problem. 

[...] Jag hade redan svårt för matten i ettan och det blev inte alls bättre i tvåan så det blev en stor tyngd på 

mina axlar som vi behövde ta bort. (Elev 3). 

Det första var att jag fick en diagnos för narkolepsi i mitten på år två [...] och man hade märkt att mina betyg 

hade gått betydligt sämre och gått ner en del och man hade märkt att jag sover hela tiden så då tror jag att det 

började utredningen efter att jag hade fått [...] min diagnos började man liksom tänka hur ska jag [...] kunna 

anpassa. (Elev 4). 

Jag tänker mig att det har varit mycket med depression och ångest och ett problem att känna sig säker inom 

skolan och därför har jag fått just det här extra behovet och hjälp och stöd och såna saker. (Elev 7). 
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I samtliga svar ovan framträder en tydlig syn på sig själv som bärare av ett problem med hel eller 

delvis avsaknad av relationen till elevens lärmiljö. Två av eleverna lade ett stort fokus på sin 

medicinska diagnosbild som anledning till sina utmaningar i skolan. Elev 7 beskriver: “Jag 

tänker mig att det har varit mycket med depression och ångest och ett problem att känna sig 

säker inom skolan och därför har jag fått just det här extra behovet och hjälp och stöd och såna 

saker.” På liknande sätt beskriver elev 4 sin situation. “Jag missuppfattade en uppgift eller jag 

missuppfattade en del av det för jag hade grottat in mig på fel saker och det skulle jag påstå idag 

att det har att göra med min autismdiagnos.” Tre andra elever beskriver hur deras kontakt med 

barn och ungdomspsykiatrin eller sin psykolog blev anledning till att deras problembild togs på 

allvar. Elev 6 beskriver det så här. “Det var inte förens i nian ungefär då jag fick en kontakt med 

BUP som de började ta tag i saker.” En av dessa elever beskriver att det var skolan som 

initierade kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin.  

Ja, då var det ju att skolan frågade först varför jag inte var på skolan och då tog de ju kontakt med morsan 

och då fick vi ju gå till någonstans i [stad i Sverige] och gå till BUP där de gjorde en utredning och då så fick 

jag se en terapeut och vi pratade lite där och då kom de fram till att han mår inte bra (skratt). Och då sa de att 

vi har något som heter anpassad studiegång som du kan gå om du behöver hjälp för att arbeta och få studiero 

(Elev 7). 

Vid ett tillfälle under intervjun avviker elev 4 från sitt svar och berättar för den som intervjuar; 

“Får jag bara påpeka en grej? Gällande hur jag upplever saker socialt kan vara lite svårt ibland 

för jag har en, vad säger man, lindrig autism. [...] Vilket gör att... ta det [jag säger] med en nypa 

salt för jag är inte lika bra på att uppskatta… till exempel, betedde de sig väl, njae - jag tycker det 

men…”. Det eleven uttrycker är hens upplevelser skulle vara mindre värda på grund av sin 

neuropsykiatriska svårighet.  

 

6.4.1 Insikt om att alla är olika 

Under intervjuerna framträdde bland några elever också en bred förståelse för att alla elever är 

olika och att denna insikt i sin tur har stor påverkan på den upplevda delaktigheten. Elev 6 
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uttryckte att hen inte kände sig delaktig i processen och kopplar denna upplevelse till att lärarna 

inte respekterar att hen skiljer sig från klasskamraterna.  

Jag tror att [...] skolan hade svårt att sätta sig in individmässigt i att [jag] har svårt med det här istället för att 

jämföra [mig] med alla andra. Den här personen behöver kanske mer eller mindre hjälp än alla andra, de såg 

inte det så. De satt och jämförde mig mycket med, alltså alla andra klarar ju av det här varför gör inte du det? 

Man bara, ah du förstår väl att alla är inte likadana? (Elev 6). 

Elev 5 beskriver att hen upplevde sig delaktig och förklarar att det grundar sig i att hen gavs 

möjlighet att prova olika lösningar samtidigt som skolan respekterade att varje elev är 

annorlunda.  

Absolut att man kan prova någonting men alla individer mår ju olika beroende på olika saker, alltså olika 

faktorer påverkar ju mig på olika sätt. Så om det påverkar mig på ett sätt så påverkar det någon annan på 

annat sätt. (Elev 5).  

 

6.5 Tidens betydelse 

Ytterligare ett perspektiv som har framträtt är tidens betydelse för elevens delaktighet. Elev 3 

beskriver hur mognaden hade betydelse för de beslut eleven väl fattade. 

Jag var väldigt motstridig till [hjälpen] iallafall för ett år sen tillbaka. Det här hade jag aldrig kunnat tänka 

mig. Jag hade sagt nej på direkten. Men nu, ja jag har blivit lite mognare och jag har kommit väldigt långt på 

vägen och [jag] vet bättre så att kommit till insikt vad jag liksom faktiskt behöver och vad som är bra för mig. 

Så att det känns väldigt bra och jag känner mig trygg i beslutet nu (Elev 3).  

Likaså beskriver elev 4 att tiden har haft väsentlig påverkan på sin delaktighet och envishet.  

Ja, alltså det kan ju diskuteras lite för att man kan argumentera för att jag verkligen behövde den hjälpen i 

ettan redan, men samtidigt så hade jag inte tagit emot den alls. [...] Jag är jätteenvis och jag var ännu mer 

envis då, och jag ville inte skära ner på mina kurser. Jag ville inte göra några förändringar. Så på så sätt så 

tror jag att min hjälp kom i rätt tid då jag var villig att acceptera den. 

Bortsett från elev 3 och 4 som gör tydliga kopplingar till sin personliga utveckling när det 

kommer till att få hjälp i tid så uttrycker de andra deltagarna att allt från att det gick i hög fart; 



54 

 

“Jag snackade med min mentor, förklarade situationen, så sa hon att hon kunde, link me up 

liksom, med vår specialpedagog och sen efter det gick det bra och snabbt.” (Elev 1) till att det 

hela gick allt för långsamt. “Det tog en stund att försöka få igenom allt det här. Så nej, jag fick 

inte hjälp i tid.” (Elev 2). Ungefär hälften av intervjudeltagarna upplevde att det gick tillräckligt 

snabbt och de resterande för långsamt.  

 Elev 4 upplevde inte att hjälpen kom i tid men att det var grundat i yttre 

omständigheter som när eleven mottog sin diagnos och när distansundervisningen påbörjades i 

samband med den rådande pandemin.  

Jag skulle vilja säga är att stor del av min diagnos kom lite sent, men även när jag hade fått min diagnos så 

tog det lite tid innan jag kunde, eh vad heter det nu, med Corona och det, det började med distansutbildningen 

går inte riktigt för mig [...]. Det tog väldigt lång tid innan jag fick kontakt. Så jag skulle säga nej, det skulle 

jag inte säga, men det är till stor del av att jag fick en sen diagnos (Elev 4). 
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7. Analys, sammanfattning och slutsatser 

Nedan presenteras en analys av studiens resultat utifrån Bronfenbrenners (1979) teori med fokus 

på de system som har relevans i förhållande till vårt resultat, nämligen mikrosystem, mesosystem, 

exosystem och chronosystem, som går att se i figur 2. Även makrosystem har en påverkan på 

eleven genom exempelvis skollag, kursstrukturer och normer inom skolan, men eftersom våra 

intervjuer inte resulterade i svar gällande detta system i större utsträckning uteblir de ur vår 

analys nedan. Vår uppfattning är dock att även om inte makronivån framträdde genom elevernas 

röster så påverkas de indirekt av alla de regleringar och riktlinjer som beskrivs i 2. Styrdokument.

 

Figur 2. 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell med de system som framträtt i vårt resultatet med 

inspiration från Utvecklingspsykologi (Hwang & Nilsson, 2007, s. 54.). 
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7.1 Mikrosystem 

Studiens resultat visar att elevens upplevelse av delaktighet påverkas av flera faktorer inom dess 

närmiljö, det som Bronfenbrenner (1979) benämner som mikrosystem. Familjen utgör ett 

mikrosystem som präglas av aktiviteter och relationer som påverkar elevens upplevelse av 

delaktighet i pedagogiska utredningar och upprättande av åtgärdsprogram. Det är främst elevens 

vårdnadshavare som intar en central roll i mikrosystemet, men kan även i vissa fall innehas av ett 

syskon. Ett annat betydelsefullt mikrosystem omfattar skolan och dess lärmiljö som i samband 

med den rådande situationen med Coronapandemin har ändrat förutsättningarna för elevernas 

syn på delaktighet. Det framgår att elev 5, som var delaktig i beslut om att studera hemifrån 

innan pandemins utbrott, inte ser negativa följder i fråga om upplevd delaktighet. För andra 

elever tycks konsekvenserna av pandemin och hemundervisning ha påverkat den upplevda 

delaktigheten på negativt sätt, då förutsättningarna i mikrosystemet har ändrats. Eftersom 

pandemin även har haft en indirekt påverkan på eleven bortom elevens egna fysiska närvaro 

tolkar vi pandemin som en del av exosystemet strukturella skolförändringar (se 7.3 

Exosystemet).  

Relationen med specialpedagogen och annan skolpersonal visar på en annan viktig del av 

mikrosystemet skola. Hwang och Nilsson (2009) menar att interaktionen mellan aktörerna inom 

ett mikrosystem påverkar hur systemet utformas och upplevs av individen. Upplevelsen påverkas 

även av individens förväntningar på en position eller roll i samhället, som i detta fall en 

specialpedagog eller någon annan i skolpersonalen innehar. Vår tolkning är att elever som 

upplever sig delaktiga i pedagogiska utredningar och upprättande av åtgärdsprogram beskriver 

dessa relationer inom mikrosystemet som goda, fungerande och respektfulla. Elevens förtroendet 

för specialpedagogen grundar sig även på förväntningar att professionen erhåller kunskaper om 

elevens behov som överstiger föräldrarnas förståelse. 

Elevens relation till skolpersonalen har i vår studie visat sig vara central för upplevelsen 

av delaktighet. Kontakten med specialpedagogen är en viktig påverkansfaktor som delas av flera 

elever i vår studie. Relationen med specialpedagogen definieras av kontinuerlig kommunikation, 

försvarande av elevens intressen och förståelse för elevens skolsituation. Det leder i sin tur till en 

positiv upplevelse av delaktighet. I de fall då relationen med undervisande lärare har varit 
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haltande har specialpedagogen även haft en viktig funktion som medlare, vilket för elev 1 har 

inneburit att hens upplevelse av delaktighet alltjämt är positiv. För både elev 4 och 6 har 

kommunikationen mellan mikrosystemet skola och individen varit haltande, vilket i sin tur har 

resulterat i en upplevelse av bristande delaktighet. 

  Vår tolkning är att sjukhuset framträder som ett viktigt mikrosystem för elev 2, som på 

grund av sitt hälsotillstånd inte har kunnat gå till skolan. Elev 2 beskriver hur hela elevens liv har 

präglats av sjukhusvistelser och hur delaktigheten har påverkats på flera olika sätt. Ett sådant sätt 

var att hens mamma tog över kontakten med skolan och elevens påverkan på sin skolgång 

uteblev. Vidare uttrycker elev 2 också hur hens fysiska placering i sjukhusmiljö begränsade 

delaktigheten genom att lärarna aldrig kommunicerade med eleven, trots att eleven bara vara ett 

telefonsamtal bort. Sjukhusvistelserna får även en indirekt påverkan och därför väljer vi att även 

tolka dessa som en del av exosystemet sjukvård (Se 5.3 Exosystemet). Hwang och Nilsson (2009) 

menar att mikronivåerna är särskilt viktigt för barn som växer upp och hamnar i nya 

konstellationer av människor. I detta fall utgörs dessa konstellationer av sjukhuspersonal och en 

miljö som skiljer sig från mikronivån skola. Elevens förväntningar på professionerna i skolan 

uppfylls heller inte, då bristande kommunikation upplevs vara en avgörande faktor för bristande 

delaktighet. Vår tolkning är att samspelet mellan eleverna och mikrosystemen som de verkar i 

påverkar i fortsättningen deras syn på sin delaktighet i utredningsarbetet och upprättandet av 

åtgärdsprogrammet.  

 

7.2 Mesosystemet 

Utifrån Bronfenbrenners (1979) definition av mesosystem, tolkar vi familjens möte med 

skolpersonal som en interaktion som knyter samman två mikrosystem: familj och skola. I dessa 

möten byggs relationer som är avgörande för elevens utveckling och upplevelse av delaktighet. 

Denna upplevelse återspeglas i det samspel som sker mellan hem och skola, vilket resulterar i en 

positiv eller negativ syn på delaktighet. Elever vittnar om familjens roll som betydelsefull i möte 

med skolpersonal, där föräldrarna är närvarande och visar stöttning. Familjens roll består i att 

både uppmärksamma svårigheter i skolan och komma med förslag på åtgärder som ska 

underlätta skolsituationen. Att relationen mellan mikrosystemen även kan ha negativ innebörd, 
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visar sig för elev 4 som upplever begränsningar i sin kommunikation med skolpersonal då 

vårdnadshavarna är närvarande.  

Nilholm (2018) menar att mesonivån utgörs av mikrosystemens relationer till varandra 

som är av betydelse för individen. Denna relation beskrivs av elev 2 som har växt upp på sjukhus 

och missat stora delar av skoltiden. Den telefonkontakt som uteblev är en del av individens 

koppling till mikrosystemet sjukhus (se 7.1 Mikrosystem), men också en koppling på mesonivå 

mellan mikrosystemen skola, hem och sjukhus. Elev 2 berättar om bristande kommunikation och 

bristande förståelse hos skolpersonalen, vilket har påverkat hens syn på delaktighet. 

 

7.3 Exosystemet 

Det framträder en rad ytterligare aspekter som påverkar elevens upplevda delaktighet i det som 

Bronfenbrenner (1979) kallar exosystemet och det som Nilholm (2018) förklarar är det system 

som påverkar eleven även om eleven inte nödvändigtvis är fysiskt närvarande i det. Ett antal 

olika aspekter i exosystemet lyfts fram av eleverna under intervjuerna med direkt eller indirekt 

påverkan av deras upplevda delaktighet. Ett exosystem som blir synligt bland elevernas svar är 

strukturella skolförändringar som bland annat innefattar lärarbyten, lokalförändringar och 

scheman. I intervjuerna framgår det att detta system på olika sätt begränsade eller möjliggjorde 

elevernas delaktighet. Exempel på detta är hur elev 4 beskriver att schematekniska förändringar 

gjorde att eleven upplevde sig lyssnad på och att hens svårigheter blev förstådda. Ett exempel på 

hur lokalförändringar har påverkan på den upplevda delaktigheten är när elev 7 beskriver hur hen 

blev förflyttad från en plats till en annan som en åtgärd, men upplevde att sina problem kvarstod 

och att skolan inte hade förstått hens svårigheter.  

En annan aspekt inom exosystemet är pandemins påverkan, vilket även har betydelse på 

mikronivå, men då på ett mer direkt sätt (se 5.1 Mikronivå). Elev 3 beskriver hur hens pappa och 

kuratorn föreslog sjukskrivning som en åtgärd, men hur distansundervisningen kom emellan och 

eleven gavs aldrig möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågan eftersom hen istället ofrivilligt fick gå 

på distansundervisning. 

Två andra exosystem som framträder i resultatet är av medicinsk karaktär, nämligen  

barn och ungdomspsykiatrin och sjukvård. Det sistnämnda är ett system som har stor påverkan 
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på elevens upplevda delaktighet även om påverkan ibland är indirekt. Här ingår diagnos, 

medicinering och sjukhusvistelser. Det sistnämnda har en koppling till mikrosystemet sjukhus 

(Se 7.1 Mikronivå) och listas även här på grund av den indirekta påverkan på skolan som 

beskrivs av elev 2 som talar om att hen alltid har varit frånvarande och behandlats annorlunda på 

grund av sina många sjukhusbesök. Gällande diagnos beskriver både elev 1 och 4 exempelvis 

hur lärare inte upplevs som särskilt insatta i de olika svårigheter som eleverna genomgår, men att 

en diagnos skapar legitimitet och att deras problem togs mer på allvar när en diagnos 

konkretiserades. Barn och ungdomspsykiatrin framträder i tre olika intervjuer och har en tydlig 

påverkan på elevens upplevelse av delaktighet. Eleverna beskriver hur kontakten med barn och 

ungdomspsykiatrin (BUP) blev anledning till att deras problembild togs på allvar. Upplevelsen 

av delaktighet ökade inledningsvis för elev 6, då beslut fattades av BUP om att skriva en lista på 

åtgärder tillsammans med elevens mentor. Elev 7 berättar om liknande upplevelse, då kontakten 

med BUP var anledningen till att anpassad studiegång upprättades. 

 

7.4 Chronosystemet 

Ytterligare ett system som Hwang och Nilsson (2007) beskriver som viktigt är chronosystemet 

som påverkar de resterande systemen och riktar sig mot tidsmässiga förhållanden. I vårt resultat 

blir det tydligt att tiden har en väsentlig betydelse för eleverna som vi har intervjuat. Två 

aspekter som har en koppling till varandra är elevens ålder och personlig utveckling. Elev 3 

förklarar att hen hade varit motstridig och sagt nej direkt om en utredning startades tidigare, men 

att mognaden har förändrat eleven. I samma linje beskriver elev 4 hur hen med åldern har blivit 

mer uttrycksfull och hur hens personliga utveckling i form av envishet har förändrats till mer 

positiv med tiden. 

 Vidare är tiden för hjälp av stor betydelse för eleven och även detta kan kopplas till 

chronosystemet. Elev 1 beskriver att hjälpen kom omedelbart vilket korrelerar med en känsla av 

delaktighet medan elev 2 beskriver att hen inte fick hjälp i tid, vilket i sin tur påverkar hens 

upplevelser.  
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7.5 Sammanfattning och slutsats 

Ur vårt resultat och vår analys framträder en komplex bild av elevens upplevda delaktighet som 

präglas av ett holistiskt synsätt. De svar som eleverna i vår studie har gett oss är alla unika och 

varje intervju kännetecknas av en komplex sammanflätning av en rad olika förhållanden som på 

olika sätt påverkar elevens upplevda delaktighet. Utifrån vårt resultat går det att dra slutsatsen att 

elevers delaktighet påverkas av deras omgivning, både direkt i sin närmiljö och indirekt av de 

olika faktorer som påverkar elevens skolgång och livssituation. Vidare går det att dra slutsatsen 

att de elever som vi intervjuade upplever att delaktigheten i utredningar och processen runt de 

åtgärder som fattas gällande elevens skolgång är viktig och är direkt kopplad till relationen med 

lärare, specialpedagoger och kommunikation däremellan.  
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8. Diskussion 

Diskussionsavsnittet består av två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. Först diskuteras 

metodens lämplighet utifrån studiens syfte och frågeställningar och om metoden är 

ändamålsenlig. Sedan kopplar vi studiens resultat och analys till tidigare forskning och litteratur 

inom ämnesområdet. På så vis sätts studien i ett vidare perspektiv. Avsnittet avslutas med 

framtida forskning och slutord med specialpedagogiska implikationer.    

 

8.1 Metoddiskussion 

Det angreppssätt och den metod vi valde för att uppnå vårt syfte att öka kunskapen om 

gymnasieelevers delaktighet i pedagogiska utredningar och upprättande av åtgärdsprogram 

genom att synliggöra elevens egna perspektiv upplever vi som framgångsrik. Genom våra 

intervjuer har vi samlat relevant data och breddat den kunskap som vårt syfte efterfrågar. Under 

intervjuerna upplevde vi dock att den tydliga skillnad som Skolverket (2014) beskriver kring 

extra anpassningar, utredningar, kartläggningar, pedagogiska bedömningar, upprättande, 

utformande, uppföljningar och utvärderingar av åtgärdsprogram visade sig vara svår för eleverna 

att skilja på. Till våra frågor kring huruvida de var delaktiga i utredningar respektive utformandet 

av åtgärderna fick vi svar som gång på gång visade att eleverna inte kunde skilja på de olika 

delarna av processen. Denna begreppsförvirring hade dock ingen stor påverkan på våra 

slutsatser, men det är en viktig poängtering att vi inte kan skilja på elevernas delaktighet i 

utformandet av pedagogiska utredning eller deras delaktighet i besluten kring åtgärderna. Det 

fanns tillfällen då elever beskrev kartläggningsdelen av utredningen och uppföljning av sitt 

särskilda stöd utan att göra någon större skillnad på begreppens innebörd.  

Vi tydliggör i vår metod att vi tog inspiration av en fenomenologisk ansats vilket innebär 

att vi utgår från elevernas upplevelser och perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2017). Vi tar därmed 

inte ställning till huruvida elevernas subjektiva berättelser skildrar verkligheten eller inte. Vi 

anser oss oförmögna att göra en sådan distinktion eftersom vi inte har deltagit i de möten och 

situationer som eleven beskriver, men i förhållande till våra slutsatser är det perspektivet 

irrelevant då vi strikt förhåller oss till elevernas upplevelser. Om vi hade haft mer tid hade det 
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varit intressant att bredda studiens syfte och även intervjua lärare, specialpedagoger, 

familjemedlemmar och andra professioner inom olika mikrosystem såsom sjukvården för att 

också inkludera deras perspektiv och göra en jämförelse för att utöka den holistiska bild som 

framträder kring eleven.   

Väl i analysstadiet blev det tydligt att intervjuernas svar främst kretsade kring de nivåer 

som Bronfenbrenners (1979) benämner som mikronivå, mesonivå, exonivå och chrononivå. Den 

resterande nivån makronivån fick därmed mindre utrymme. Hwang och Nilsson (2009) skriver 

visserligen att mikronivån är speciellt viktig när det kommer till barns uppväxt eftersom barnen 

hamnar i nya konstellationer med nya roller och relationer, vilket stödjer den riktning och fokus 

vår studie har. Det hade dock varit ett intressant ställningstagande att utforma vår intervjuguide 

med större fokus på makronivå. 

 Att genomföra en intervjustudie som riktar sig mot gymnasieelever med åtgärdsprogram 

under en tid då en pandemi råder visade sig vara en större utmaning än vi hade förutspått. Med 

facit i hand hade det varit en bättre väg att gå att först säkra deltagarna innan metoden 

konkretiseras, även om vi efter en lång tid av intensivt sökande hittade våra deltagare.  

 En oväntad, men intressant påverkan av våra intervjuer var att några intervjupersoner 

beskrev att de upplevde sig berikade av intervjuprocessen. De frågor vi ställde gav 

intervjupersonerna ett nytt perspektiv på deras skolgång och de beskrev att de kunde se sin 

skolgång i ett nytt ljus. Detta går i linje med Gubas och Lincolns (1994) argument att 

medverkande personer kan få en bättre förståelse för sin sociala situation eller miljö som de 

verkar i. Eftersom vi inte har studerat denna påverkan närmare bör detta dock enbart ses som en 

intressant observation då det är svårt för oss att vidare analysera vilken påverkan detta hade på 

intervjupersonerna i förlängningen.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Nedan besvaras studiens frågor om hur elever upplever sin delaktighet i utformandet av 

pedagogiska utredningar och upprättandet av åtgärdsprogram och vilka faktorer som påverkar 

elevers möjligheter till delaktighet. Vi har valt att diskutera dessa frågor under följande tre 

rubriker; Miljön i och utanför skolan, Elevers inflytande och Delaktighet, ett komplext begrepp. 
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8.2.1 Miljön i och utanför skolan  

Skolverket (2014) understryker lärarnas skyldighet att uppmärksamma elevers behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd, men implicerar att dessa behov även kan upptäckas i andra 

sammanhang, såsom hemmet. I vår studie framträder betydelsen av kommunikation mellan 

skolan, eleven och hemmet som betydelsefull för att både uppmärksamma elevers behov, men 

även för att stötta elever under tiden som extra anpassningar eller särskilt stöd är aktuellt. 

Vårdnadshavare har en central roll, även om studien visar indikationer på att denna roll kan 

innehas av ett syskon eller annan närstående.  

Skolverket (2014) skriver även att elever bör ges möjlighet att uttrycka sin bild av sin 

studiesituation utan en närvarande vårdnadshavare och bland de tillfrågade eleverna i denna 

studie upplevde majoriteten att de gavs den möjligheten. Vår studie överensstämmer till viss del 

med den bild som Markström (2015) presenterar om elever som upplever sig sårbara i möten 

med skolan där vårdnadshavare är närvarande. Vissa elever upplevde begränsningar i sin egen 

kommunikation och hade svårigheter att vara frispråkiga om sina svårigheter i skolan. Dessa 

möten blev mer strukturerade och eleverna upplevde att föräldrarna inte var lika insatta i 

svårigheterna i skolan. Vår studie visar i likhet med Markström, att sårbara elever inte vill göra 

föräldrarna oroliga i onödan och att de själva kan hantera informationen med läraren.   

  Skolverket (2014) framhåller att eleverna är experter på sin egen skolsituation och att 

deras åsikter kring utformningen av åtgärdsprogrammet är av stor betydelse för att det ska 

lyckas, men samtidigt är skolan alltid beslutsfattare gällande åtgärderna. I vår studie framträder i 

huvudsak en positiv syn gällande elevers upplevelser av delaktighet i utredningsarbete och 

upprättande av åtgärdsprogram. Vår studie stämmer till viss del överens med Adelswärd och 

Nilholms (1999) bild av det kategoriska perspektivets framträdande roll i synen på elevens 

svårigheter. Dock framgår detta för mindre än hälften av eleverna som medverkat i studien, 

vilket visar en mer positiv bild än den som författarna presenterar. Vårt resultat visar även att 

föräldrar intar en aktiv roll och kan ses som en kritik mot den bild som Asp-Onsjö (2006) 

presenterar om elevers och föräldrars svårigheter att värja sig mot skolans institutionella behov 

och hävda en annan ståndpunkt. I detta avseende överensstämmer vår studie främst med 

Isakssons, Lindqvists och Bergströms (2006) slutsatser om att det kategoriska perspektivet är 
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mer framträdande i skolans beskrivningar av elevers svårigheter. I vår studie handlar det dock 

om elevernas egna beskrivningar om sina svårigheter som karaktäriseras av ett kategoriskt 

perspektiv. Samtidigt ser vi att det är vanligare att föreslå anpassningar av skolmiljön i 

rekommenderade åtgärder, vilket visar på det relationella perspektivets betydelse i likhet med 

Isaksson, Lindqvist och Bergström.  

  Vår studie visar en mer komplex bild än det som presenteras av Adelswärd och Nilholm 

(1999) och Asp-Onsjö (2006). Elevers upplevelse av delaktighet påverkas under hela processen 

av deras individuella önskemål, bemötande av pedagogerna, organisatoriska förutsättningar på 

skolan och andra kringliggande faktorer i elevens livssituation. Med stöd av Bronfenbrenners 

(1979) ekologiska systemteori har vi synliggjort ett antal olika system som i sin tur har en rad 

olika delar som spelar roll för elevens delaktighet. På mikronivå har vi identifierat skola, familj 

och sjukhus under vilka det finns en rad olika kontakter och kommunikationsmönster i samspel 

med individen. Dessa tre system, förklarar Nilholm (2018), rör den kontext och närmiljö där 

eleven är närvarande och är enligt Hwang och Nilsson (2009) speciellt viktiga för elever i skolan. 

Vår studie pekar på liknande slutsats och framförallt att relationen och kommunikationen till 

lärare och specialpedagoger inom mikrosystemet skolan är essentiell i förhållande till elevers 

upplevelser av delaktighet. De andra mikrosystemen som framträder; familj och sjukhus, har 

varierad betydelse, men är onekligen av stor betydelse för flera elever i vår studie. Vidare ur 

mesonivå, som Nilholm förklarar rör förväntningarna och relationerna mellan dessa mikronivåer, 

framträder ett viktigt kommunikationsnätverk som också har väsentlig påverkan på elevernas 

upplevda delaktighet. Kommunikationen mellan sjukhus och skola såväl som möten mellan skola 

och hemmet är några av de aspekter av mesonivå som framträder ur vårt resultat. Vidare har vi 

tolkat ett antal aspekter på exonivå, som Nilholm förklarar innebär det som eleven inte kommer i 

direkt kontakt med, men som ändå har påverkan. Här framträdde strukturella förändringar på 

organisationsnivå. I detta system synliggjordes lärarbyten, lokalförändringar och schematekniska 

förändringar. Dessutom ser vi påverkan av elevens sjukhusvistelse även på exonivå, deras 

medicinering, påverkan av den rådande pandemin och av barn och ungdomspsykiatrin. Utöver 

detta har vi adderat chrononivån som visar att även tiden för utredningarna eller åtgärderna är av 

väsentlig betydelse, delvis på grund av att elevens ålder spelar in men även den personliga 
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utveckling som eleven genomgår. Detta komplexa nätverk av kommunikationer, relationer och 

miljöer som framträdde ur vårt resultat upplever vi som mer komplex än den bild som 

presenteras av Adelswärd och Nilholm (1999) och den som presenteras av Asp-Onsjö (2006).  

  

8.2.2 Elevers inflytande 

Vår studie visar i likhet med Sagen och Ytterhus (2014) att elevers inflytande till viss del 

begränsas i målinriktade aktiviteter som har betydelse för deras inlärning.  En minoritet av de 

svarande har begränsat inflytande i processen att identifiera svårigheter och det är först när 

kontakten med Barn och ungdomspsykiatrin har etablerats som deras svårigheter togs på allvar. 

Samtidigt visar vår studie att elevers delaktighet inte endast begränsas till det som Sagen och 

Ytterhus kallar för spontant inflytande. De flesta elever i vår studie uppger att de, utöver 

delaktighet i vardagliga beslut, även har haft inflytande i processen att identifiera svårigheter, 

sätta upp nya mål och komma överens om utvecklingsstrategier. Vi ställer oss även kritiska till 

Heiskanen, Alasuutari och Vehkakoskis (2019) uppfattning om att elevers delaktighet främst har 

ett symboliskt värde. Författarna menar att giltigheten av elevers synpunkter bedöms utifrån en 

kritisk hållning av pedagogerna. Vår studie visar en komplex bild av elevens kommunikation 

med skolans personal, där relationen med specialpedagogen kan förstärka elevens upplevelse av 

delaktighet trots bristande kommunikation med undervisande lärare och mentor. 

Specialpedagogen kan även ha en roll som medlare i kommunikationen till andra lärare, vilket 

gör att elevens upplevelse av att bli lyssnad på och delaktig alltjämt är positiv.  

Asp-Onsjö (2006) menar att processen kring upprättande av åtgärdsprogram präglas av 

ett fasadarbete och att pedagogerna oftast når en gemensam uppfattning innan mötet med elever 

och vårdnadshavare, för att framstå som en enad front. I vår studie präglas kommunikationen 

med specialpedagogen av försvarande av elevens intressen och förståelse för elevens 

skolsituation. Studien visar därför på betydelsen av relationen med en pedagog, som kan ha 

avgörande betydelse för elevens upplevelse av delaktighet. Möjligtvis tyder våra resultat på att 

skolpersonalen inte har uppnått en gemensam uppfattning i diskussioner om elevens 

problembild, vilket gör att specialpedagogen får en särskild ställning i elevens syn på 

kommunikationen med övrig skolpersonal och upplevelse av delaktighet.   



66 

 

Elvstrand (2015) menar att elever för uthålliga samtal och överläggningar med lärare och 

på så vis förhandlar om inflytande. Författaren menar vidare att inflytandet är desto mer 

begränsat i formella samtal och är beroende av elevers förmåga att argumentera och vara 

språkligt aktiva. Enligt Aspan (2009) har lärare även svårt att frångå sin egen föreställning om 

hur ett problem ska lösas i överläggningar med elever. I likhet med Elvstrand och Aspan visar 

vår studie att elev 6 och elev 7 har haft begränsat inflytande i formella samtal med pedagogerna. 

Elev 6 skildrar hela sin skolgång som präglad av avsaknad att bli lyssnad och det är först när 

kontakt med Barn och ungdomspsykiatrin etablerats som hens problematik togs på allvar. 

Samtidigt visar Devine (2004) att vardaglig interaktion och kontakt med lärarna öppnar 

möjligheter för elever att utöva inflytande. Vår studie visar i likhet med Devine att de elever som 

har vardaglig kontakt med pedagoger och definierar kontakten som en högst personlig relation, 

även har en positiv syn på sin delaktighet. När denna kontakt uteblir visar vår studie i likhet med 

Elvstrand att eleverna har svårt att utöva inflytande i formella samtal. 

 

8.2.3 Delaktighet – ett komplext begrepp  

I litteraturgenomgången skildrade vi delaktighetsbegreppets olika tolkningar och menar i likhet 

med Gustavsson (2004) att delaktighet är ett mångfacetterat begrepp. Utifrån Thomas (2007) 

tolkning har vi definierat delaktighet som följande: generellt deltagande i en aktivitet och 

delaktighet i beslutsfattande. I förhållande till denna tolkning kan elevers deltagande i 

pedagogiska utredningar och upprättande av åtgärdsprogram, tolkas som en del av elevers 

delaktighet. När det gäller beslutsfattandet framhåller Skolverket (2014) att eleverna är experter 

på sin egen skolsituation, men samtidigt är skolan alltid beslutsfattare gällande åtgärderna. För 

att belysa elevers upplevelse av delaktighet under hela processen, bestämde vi oss för att även ta 

med andra definitioner som ryms inom begreppet och på så sätt fördjupa vår förståelse. I vår 

studie inkluderades Molins (2004) definition av informell delaktighet, som handlar om en 

subjektiv upplevelse av acceptans och tillhörighet i det vardagliga samspelet mellan elev och 

lärare. Szöniy och Söderqvist (2015) tillför även en annan aspekt till delaktighetsbegreppet och 

menar att elevens tillgång till information och handlingsutrymme är viktigt för att de ska kunna 

avgöra vilka valmöjligheter som finns och uppleva känsla av autonomi.  Ovan kan man utläsa att 
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delaktighet är ett komplext begrepp som rymmer flera aspekter. Vårt resultat överensstämmer 

med begreppets komplexa natur, vilket gör att vår studie både bekräftar och går emot tidigare 

forskning beroende på vilken tolkning av delaktighet som är mest framträdande. Vår studie visar 

exempelvis att elevers upplevelse av delaktighet kan påverkas av bristande kommunikation med 

undervisande lärare, vilket Heiskanen, Alasuutari och Vehkakoskis (2019) beskriver som 

symboliskt värde. Men samtidigt förblir upplevelsen av delaktighet alltjämt positiv när en nära 

relation till specialpedagogen finns till hands och i förlängningen förstärker elevens upplevelse 

av acceptans och tillhörighet, vilket Molin (2004) kallar informell delaktighet.  

Avslutningsvis kan man konstatera att vår studie är en kritik mot tidigare forskning och 

litteratur som ger entydiga beskrivningar av elevers upplevelse av delaktighet, som antingen 

positiv eller negativ. Vi menar att den komplexa bild som framträder i vår studie är en reflektion 

av begreppets komplexa natur och i förlängningen en reflektion av de kringliggande system som 

har påverkan på eleven. Molin (2004) föreslår utifrån denna problematik en definition av 

begreppets ytterligheter, för att kunna tala om minimal delaktighet och maximal delaktighet. För 

att uppnå minimal delaktighet, måste minst en form av delaktighet uppträda i ett sammanhang. 

För att tala om maximal delaktighet måste flera dimensioner av delaktighet uppnås samtidigt. 

Det är en intressant aspekt som i framtida studier kan komma åt problematiken med begreppets 

komplexitet och enligt vår mening bättre svara mot de beskrivningar som elever gör av sina 

upplevelser av delaktighet.  

 

8.3 Framtida forskning 

Våra resultat är inspirerade av ett fenomenologiskt perspektiv och grundar sig enbart i elevens 

synsätt. Som vidare forskning vore det intressant att jämföra elevers delaktighet med både skola 

och vårdnadshavares perspektiv. Genom att även granska de skriftliga dokument som finns 

tillgängliga, såsom pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram skulle ytterligare ett perspektiv 

framträda. Ytterligare ett sätt att forska vidare är att granska delaktighet ur en mer specifik 

definition av begreppet, såsom Molins (2004) defintion av minimal och maximal delaktighet.  

 



68 

 

8.4 Slutord och specialpedagogiska implikationer 

Den komplexa bild av delaktighet som framträtt i denna studie har visat sig både lärorik och 

praktiskt användbar för lärare och annan personal inom skolan. Det breda sätt att definiera själva 

begreppet har lärt oss att inte dra för snabba slutsatser i våra yrkesroller gällande huruvida en 

elev är delaktig eller inte eftersom det finns en rad olika aspekter som behöver granskas innan ett 

sådant påstående kan bekräftas. Vi har lärt oss att inte utgå från att det är tillräckligt att på 

organisatorisk nivå erbjuda ett möte där eleven är fysiskt närvarande för att denne ska uppleva 

sig delaktig. För att verklig delaktighet ska besannas behöver skolan undersöka en rad olika 

aspekter, såsom elevens relation till specialpedagog, lärare, lärmiljön, familjen, sjukvården, barn 

och ungdomspsykiatri, tidens påverkan och allt annat som kan vara en tänkbar påverkan i varje 

elevs unika liv. Ur egna erfarenheter har vi noterat hur skolans vilja att vara lösningsfokuserad 

ofta förbiser elevens delaktighet och i de fall då intentionen är att inkludera eleven i en 

utredningsprocess resulterar det ofta i ett eller enstaka möten för att samla information ur elevens 

perspektiv. Vi anser att elevens perspektiv är fundamentalt för en framgångsrik utredning eller 

åtgärdsprogram och att elevens åsikter bör framträda frekvent, både i det initiala 

utredningsstadiet, men också senare i uppföljningar och utvärderingar av eventuella 

åtgärdsprogram. Detta blir en självklarhet om skolan tar avstamp i att eleven är expert på sitt eget 

lärande som går att läsa i de allmänna råden från Skolverket (2014). Vi har även noterat hur 

specialpedagogens roll framträder som essentiell för att koordinera eleven i en annars mycket 

komplex miljö. Specialpedagogen kan bidra med att försäkra sig om att skolans process tar 

hänsyn till elevens perspektiv, men också vara den länk mellan skolans olika professioner, något 

som framträder som mycket viktig för flera av eleverna i vår studie. Det innebär i förlängningen 

att specialpedagogens relation till alla parter runt eleven är inte bara till specialpedagogens fördel 

utan en förutsättning för elevens upplevda delaktighet.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Styrdokument 
1. Vad upplevde du skälet var till att en pedagogisk utredning och ett åtgärdsprogram upprättades? 

(skälet bör vara att hjälpa eleven bättre klara skolan) 

2. Hur gick processen till när du fick ditt åtgärdsprogram?  

a. När skolan beslutade att ge dig särskilt stöd, gavs du tid att tänka igenom beslutet i lugn 

och ro innan beslutet fattades formellt?  

b. Ett beslut i ett åtgärdsprogram kan överklagas. Fick du någon information om detta? 

c. I vilken utsträckning var dina vårdnadshavare delaktiga?   

d. Gavs du möjlighet att ge information till skolan utan vårdnadshavarnas inblandning?  

3. Hur kändes det att genomgå en pedagogisk utredning och sedan ett åtgärdsprogram?  

a. Upplevde du att skolan tog hänsyn till din ålder och mognad när de genomförde sin 

utredning? 

Pedagogisk utredning  
4. I vilken utsträckning har du upplevt dig delaktig/icke delaktig när din skolsituation skulle 

kartläggas? 

a.  Hur upplever du att dina tankar och åsikter accepterades av personalen? Upplevde du att 

du blev lyssnad på och att det du sa kommer vara viktigt? 

b. Har det påverkat din lust och ditt intresse att delta i utredningen? Hur i så fall? 

c. Upplevde du att du fick hjälp i tid? (Informationsutbyte ska ske skyndsamt och får inte 

fördröjas i väntan på t.ex. Utvecklingssamtal. Skolpersonal ska också vara 

uppmärksamma.) 

Åtgärdsprogram  
5. I vilken utsträckning har du upplevt dig delaktig/icke delaktig i beslut om åtgärder?  

a. Hur upplever du att dina tankar och åsikter accepterades av personalen? Upplevde du att 

du blev lyssnad på och att det du sa kommer vara viktigt? 

b. I vilken utsträckning upplever du att du har kunnat påverka besluten?  

c. Finns det saker som du upplever att du inte har kunnat  påverka? I så fall, ge exempel. 

d. Hur har det påverkat din lust och ditt intresse att delta i utformandet av 

åtgärdsprogrammet?  

Övrigt 
6. I vilken utsträckning upplever du att det är en gemensam aktivitet där du kan bidra med tankar 

och åsikter som personalen tar hänsyn till? 

7. (Hur skulle personalen kunna ha gjort på ett annat sätt för att öka din delaktighet och inflytande?) 

8. I vilken utsträckning upplever du att skolpersonalen vet vad som är bäst för dig? 

9. Anser du att delaktighet är en viktig aspekt i pedagogiska utredningar och utformande av 

åtgärdsprogram? Varför/ varför inte?   
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Bilaga 2 
Hej! 

  

Vi heter Nisan Nalbantic och Simon Lindh och läser sista terminen på specialpedagogiska programmet 

vid Högskolan i Kristianstad. Vi är intresserade av elevers delaktighet i pedagogiska utredningar och 

åtgärdsprogram. Vi arbetar nu med vårt examensarbete där vi har valt att fördjupa oss i betydelsen av 

elevers delaktighet i processen att utforma ett åtgärdsprogram. Vi önskar att komma i kontakt med elever 

för att skapa oss en bild över deras uppfattningar och erfarenheter. Om ni är intresserade av resultatet från 

studie får ni självklart ta del av det då vår förhoppning är att resultatet kan generera nya infallsvinklar för 

skolutveckling eftersom en ökad förståelse kring elevers delaktighet kan bidra till en bättre skola.  

 

I och med rådande omständigheter så blir fysiska möten svåra och vi vänder oss därför till rektorer på 

gymnasiet som kan hjälpa oss komma i kontakt med elever som har ett särskilt stöd. Vi har planerat att 

genomföra våra intervjuer via Google-meet som vi spelar in och varje intervju beräknas ta mellan ca 30 

minuter. Intervjuerna genomförs under veckorna 9-13. 

 

Vi utgår från forskningsetiska principer vilket betyder att orten, skolan, eleven är helt anonyma. Intervjun 

är frivillig och eleverna kan när som helst avbryta intervjun. Materialet kommer raderas efter att 

uppsatsen är färdigskriven och godkänd.  

 

Om du skulle kunna hjälpa oss komma i kontakt med elever på din skola är vi evigt tacksamma. Vi har 

förberett ett brev som kan skickas till elever som har ett åtgärdsprogram där det framgår hur de ska gå 

tillväga för att kontakta oss så att vi kan genomföra en intervju.  

 

Om du har några frågor eller funderingar är du självklart välkommen att kontakta oss på xxx@live.com. 

  

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar 

Nisan och Simon.   
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Bilaga 3 
Hej! 

  

Vi heter Simon Lindh och Nisan Nalbantic och läser sista terminen på specialpedagogiska programmet 

vid Högskolan i Kristianstad. Vi är intresserade av elevers upplevelser av att bli lyssnad på, få vara med 

att bestämma och påverka sin skolgång. Vi arbetar nu med vårt examensarbete där vi har valt att 

fördjupa oss i betydelsen av elevers delaktighet i processen att utforma ett åtgärdsprogram. Vi är 

intresserade av dina uppfattningar och erfarenheter. 

  

Intervjun genomförs i form av ett digitalt samtal på Google-meet som vi spelar in och beräknas ta ca 30 

minuter. Intervjuerna genomförs under veckorna 9-13 och vi hoppas att du har möjlighet att delta.   

 

● Ditt deltagande är frivilligt. 

● Du kan avbryta intervjun när du vill. 

● Du och din skola kommer att vara helt anonym. 

● Materialet kommer endast användas till uppsatsen och kommer därefter raderas. 

  

Om du kan tänka dig ställa upp skulle vi bli evigt tacksamma. Skicka då ett mejl till xxx@live.com så 

kontaktar vi dig omgående med förslag på tid. Om du har några frågor eller funderingar är du självklart 

välkommen att kontakta oss! 

  

Hoppas vi ses! 

  

Med vänliga hälsningar 

Simon och Nisan.  
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Bilaga 4 

Samtyckesblankett 

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………………………. 

 

 

 

  



78 

 

Bilaga 5 

Tema 1:  

Elevens upplevelser av processen 

 Deltema:  

Elevens upplevelse av processen 

  Kod:  

Syn på delaktighet 

Önskan om kontroll över sin egen situation 

Effekten av delaktighet 

Upplevda påtryckningar 

Skolan föreslår åtgärder 

Gemensam aktivitet 

Ansträngande att vara delaktig 

Tar hänsyn till ålder och mognad 

Vuxna vet vad som är bäst 

Tid att tänka igenom 

Svårt att beskriva sin bild 

Eleven får själv be om hjälp 

Påverkan av elevhälsan 

Deltema: 

Hopp och förtvivlan 

Kod: 

Hopp och förtvivlan 

Tema 2:  

Relationen med skolpersonal 

 Deltema:  

Relationen med skopersonal 

  Kod:  

Kontakt/relation med specialpedagog/speciallärare  

Förtroende till specialpedagog 

Kommunikation med specialpedagog  
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Kommunikation med lärare  

Kontakt/relation med lärare  

Kontakt med resursperson  

Kommunikation med skolpersonal  

Bli lyssnad på  

Bli förstådd  

Förståelse för lärares perspektiv  

Känslan av att vara lyssnad på  

Förtroende för skolan 

Kategorisk syn på lärande 

Tema 3:  

Miljöer i och utanför skolan 

 Deltema:  

Omständigheter utanför skolan   

Kod:  

Familjen  

Sjukhusvistelse  

Telefonkontakt  

Vårdnadshavares delaktighet  

Information till skolan utan vårdnadshavare 

Deltema: 

Lärmiljön 

 Kod: 

Fysisk lärmiljö 

 Lärmiljöns betydelse 

Distansundervisning/pandemin 

Deltema: 

Organisatorisk nivå inom skolan  

 Kod:  

Organisatorisk nivå inom skolan 
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Tema 4: 

Kategoriskt och relationellt perspektiv 

 Deltema: 

 Eleven som bärare av sitt problem 

  Kod: 

  Egen-kategoriskt 

  Diagnoser 

Upplevs som bärare av problem av vuxna 

Fosterskada/sjukdom/sjukvård 

Medicin 

Deltema: 

Elevers syn på elever och specialpedagogik 

 Kod: 

 Insikt om att alla elever är olika 

 

Tema 5: 

Tid 

 Deltema: 

 Tid 

  Kod: 

  Tidens betydelse 

  Hjälp i tid 

 


