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Sammanfattning 

Denna studie erbjuder en fördjupad kunskap om lärares syn på elevers förutsättningar till att 

vara delaktiga i undervisningen. Studien lyfter delaktighetsbegreppets komplexitet och 

försöker genom att undersöka lärares syn på delaktighet få fördjupad kunskap om elevers 

möjligheter och hinder att nå delaktighet i undervisningen.  

Studien tar avstamp i en delaktighetsmodell, grundad på Ulf Jansons forskning kring sex 

aspekter av delaktighet (Janson, 2005), för att, utifrån studiens resultat, förstå elevernas 

möjlighet till delaktighet. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med nio speciallärare som 

är verksamma inom grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan.  

Resultatet indikerar att förutsättningarna för eleverna inom grundsärskolan med inriktning 

mot träningsskolan att nå högre aspekter av delaktighet inte är så goda, men att de når full 

delaktighet vad gällande tillgänglighet, tillhörighet, engagemang, samhandling, autonomi och 

erkännande utifrån sina förutsättningar och behov. Eleverna är beroende av att personalen 

skapar förutsättningar för att eleverna skall vara och känna sig delaktig i sin lärmiljö. En 

viktig del är att eleverna skall få möjlighet att delta i ett socialt samspel med kompisar och 

skapa relationer och att personalen har en stor uppgift att möjliggöra delaktighet men att de 

samtidigt skall ta ett steg tillbaka så att eleverna kan utvecklas och skapa sin egen identitet.  

Nyckelord: Socialt samspel, Grundsärskola, Träningsskola, Undervisning, Förutsättningar och 

behov 
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1. Inledning 
Inom grundsärskolans träningsskola är lärarnas uppdrag att arbeta utifrån läroplanen för 

grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan (Skolverket, 2011). Det är läroplanen 

som styr vad eleverna skall uppnå för kunskaper under sin skoltid. För att nå målen i 

läroplanen står det att eleverna ska delta utifrån sina förutsättningar. I läroplanen går det 

inte att ta del av en definition av begreppet delaktighet eller vad det innebär för eleverna 

att delta. Forskningen har inte en gemensam definition över vad delaktighet är. Vissa 

menar att delaktighet innebär att eleverna måste uppnå många olika faktorer för att nå 

delaktighet (Janson, 2004; Molin, 2004 & Norström, 2011). En del menar att elevens 

uppfattning om engagemang och deras möjlighet till samspel med andra är viktiga delar 

som definierar delaktighet (Östlund, 2012; Björck- Åkersson & Granlund, 2004; Melin, 

2013 & Szõnyi, 2005).  Att vara ny pedagog inom träningsskolans verksamhet kan vara en 

svårighet när skolverket inte har gjort en tydlig definition. De nyanställda har inte varit 

med i implementeringen av läroplanen eller i diskussionerna runt läroplanens innehåll 

eller delaktighetsbegreppets faktiska innebörd. Den otydlighet som finns försvårar arbetet 

för lärarna att hjälpa eleverna att nå målen då lärarna egentligen inte har några tydliga 

riktlinjer när det gäller elevernas delaktighet. Det som då styr undervisningens riktning 

och arbete är den enskilde lärarens syn på eleverna och på elevernas möjlighet och behov 

av att känna delaktighet i undervisningen.  För att eleverna skall kunna lära för livet måste 

lärarkåren ha en samsyn när det gäller elevernas rätt till delaktighet i en lärande arena. 

Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2015a) menar att lärarkåren idag saknar ett gemensamt 

språk kring delaktighet. De anser att lärarna måste utveckla en gemensam förståelse för 

vad delaktighet är och vad det innebär för eleverna, så att lärarna har möjlighet att arbeta 

mot gemensamma mål och skapa en deltagande lärmiljö för sina elever. Syfte med studien 

är att bidra med fördjupade kunskaper om lärares uppfattning om elevernas förutsättningar 

till delaktighet i undervisningen inom grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan.  

FN (Förenta Nationen) konventionen (Justitiedepartementet & Utrikesdepartimentet, 

2006) lyfter elevernas rätt att göra sin röst hörd. De menar att elever har rätt till en 

gemenskap och rätt att delta i ett socialt sammanhang. Eleverna skall ha möjlighet att vara 

delaktiga i vardagslivet. Oavsett vad eleverna har för behov skall skolan hjälpa dem att 

göra sin röst hörd, allt för att de skall få möjlighet att delta i skolans arena med allt vad det 

innebär. 14 januari 2009 trädde Konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (Socialdepartimentet, 2014) i kraft i Sverige. Det är 
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konventionsstaternas syfte att ”främja, skydda och säkerställa det fulla och lika 

åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med 

funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde” (s.7). 

Konventionsstaterna skall vidta åtgärder om individer med funktionsnedsättning inte får 

möjlighet till att vara deltagande individer i livets olika delar och skeden. 

Konventionsstaterna har även till uppgift att undanröja eventuella hinder som står i vägen 

för individernas möjlighet till delaktighet och tillgänglighet i sin livssituation 

(Socialdepartimentet, 2014). 

Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2015a) framhäver att delaktighet är kontextuellt och att 

delaktighetsbegreppet innefattar flera olika aspekter. De presenterar en 

delaktighetsmodell, ett arbetssätt för att öka elevernas delaktighet i skolan. 

Delaktighetsmodellen grundar sig på Ulf Jansons och medarbetare på institutionen för 

pedagogik och didaktik på Stockholms universitets teori vad gällande delaktighet och de 

sex aspekter som enligt Janson (2005) definierar delaktighet. I de handikappspolitiska 

målen i Sverige står det att alla människor skall ha samma förutsättningar att vara delaktig 

i samhället (Myndigheten för delaktighet, 2016). Utifrån de handikappspolitiska målen 

och Jansons (2005) teori om elevernas möjlighet till delaktighet är det relevant att 

undersöka hur lärare uppfattar att de arbetar för att möjliggöra delaktighet och hur det i sin 

tur påverkar eleverna. Hur får lärarna en medvetenhet om elevernas känsla och upplevelse 

av delaktighet och engagemang? Hur tar lärarna reda på att eleven, utifrån ett inifrån 

perspektiv, känner sig delaktiga i den verksamhet som bedrivs? I och med de olika frågor 

som väcks kan det uppfattas som att det finns många olika frågor och faktorer som det 

måste funderas på för att möjliggöra en deltagande lärandemiljö för eleverna.  

1.1 Syfte  
Syftet är att bidra med fördjupad kunskap om lärares uppfattning om elevernas 

förutsättningar till delaktighet i undervisningen inom grundsärskolan med inriktning mot 

träningsskola. 

1.2 Frågeställningar 
För att fördjupa och tydliggöra syftet har följande forskningsfrågor utformats. 

1. Hur definierar lärare begreppet delaktighet? 

2. Hur anser lärare att de arbetar för att skapa förutsättningar för delaktighet i 

undervisningen för eleverna?  
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3. Vad finns det för faktorer som hindrar eller möjliggör delaktighet enligt lärarna? 

2. Bakgrund 
I bakgrunden presenteras en historisk återblick, där den historiska synen på individer med 

funktionsnedsättning och hur samhälle och skola har sett på individernas rätt till 

deltagande i undervisning presenteras. Genom att ha en medvetenhet om hur samhället 

historiskt har sett på individer med utvecklingsstörning och hur individernas möjlighet till 

delaktighet har varit, kan vi få en ökad förståelse för lärares uppfattning av elevers 

förutsättningar till delaktighet i undervisningen idag. I bakgrunden synliggörs 

styrdokumentens beskrivning av delaktighet för att sedan belysa vad som är känt om 

förutsättningar till delaktighet och hur det har studerats. I slutet av bakgrunden lyfts de 

specialpedagogiska perspektiven med koppling till delaktighet, upp och hur de 

specialpedagogiska perspektiven i sin tur kan påverka lärarnas syn på elever och elevernas 

förutsättningar till delaktighet. Sist presenteras studiens teroetiska utgångspunkt. 

2.1 Historisk återblick 
På 1800-talet såg fransmannen Edouard Séguin vikten av att undervisa elever med 

utvecklingsstörning. Han menade på att de så kallade sinnesslöa eleverna hade brister i 

”förmågan att uppleva och förstå det man upplever med sina sinnen” (Grunewald, 2008, s. 

321). Han menade således att de sinnesslöa eleverna borde tränas just för att stimulera 

deras uppfattningar om färg, form, storlek osv. Trots att lärarna under tidigt 1800-tal 

förstod vikten av att skapa bra material och undervisning för att möta de sinnesslöa 

eleverna på deras utvecklingsnivå, inträdde det under slutet av 1800-talet en förändring i 

undervisningens innehåll och stort fokus lades då på vård och uppfostran.  Under lång tid 

framöver i historien hade undervisningen för de så kallade sinnesslöa/utvecklingsstörda 

barnen och ungdomarna sin grund i vårdens tecken. Då hade lärandet stort fokus på att 

träna upp färdigheter och när det gällde att träna sinnet fick eleverna delta i en 

undervisning som var av åskådarkaraktär (Grunewald, 2008). Införandet av träningsskolan 

kom 1968 och ett av syftena var att de utvecklingsstörda eleverna skulle få möjlighet till 

allsidig funktionsträning. Specialpedagogen Ture Jönsson menade redan 1966 att skolan 

var tvungen att anpassa sig efter elevernas förutsättningar för att kunna möta eleverna och 

lära eleverna att bli så självständiga som det bara var möjligt (Grunewald, 2008). Den 

förändring som gjordes inom undervisningen bestod till stor del av att nu var det elevens 

utveckling, en individualisering, som var i fokus. Det ansågs viktigt att i större 
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utsträckning uppmärksamma elevernas språk- och kommunikationsförmåga och lägga 

fokus på ADL – träning (Activity of Daily Living) och social träning. I undervisningen 

användes det olika hjälpmedel för att stödja sinnesträningen. Dessa hjälpmedel kom till 

och utvecklades efterhand för att passa den undervisningen som bedrevs (Grunewald, 

2008). Under 1960- och 1970-talet arbetades det aktivt för att möjliggöra att särskolan 

skulle integreras med grundskolan. Man ansåg att ”särskolans fysiska närhet till 

grundskolan öppnade gradvis för ett samarbete över de formella gränserna” (Grunewald, 

2008, s. 343) och möjliggjorde att enstaka elever från särskolan kunde delta i viss 

undervisning inom grundskolan.  

2.1.1 Förändring i synen på individer med funktionsnedsättning  

På slutet av 1960-talet och under 1970-talets början skedde det en förändring inom 

handikapspolitiken som ändrade synen på individer med funktionsnedsättning. Det nya 

handikappsperspektivet anses vara den miljörelativa vändningen som innebär att lärarna 

idag inte ser individen som bärare utan det är miljöns bristande natur som sätter upp 

hinder för individen. Fokus har flyttats från individen som bärare av problemet till att se 

på individens möjligheter till att utifrån sina förutsättningar delta på olika livsområden 

(Gustavsson, 2004 & Grunewald, 2008). Grunewald (2008) menar att om ” miljön är väl 

anpassad är handikappet mindre eller inte alls, är miljön dåligt anpassad är handikappet 

stort” (s.224). 

Genom historien har individernas möjlighet till att vara delaktig förändras i takt med att 

individerna har blivit mer erkända i samhället. Enligt Gustavsson (2004) har den 

miljörelativa vändningen inom handikappspolitiken varit en viktig vändning för 

individens möjlighet till delaktighet och deras möjlighet till att bli accepterade som 

människor. När den miljörelativa vändningen kom uppmärksammades två problem, 

utanförskapsproblemet och funktionsproblemet. Genom att dessa två problem 

utkristalliserats har det växt fram två ganska olika definitioner på delaktighet inom 

handikappspolitiken. Det har vuxit fram ett individuellt delaktighetsbegrepp utifrån 

funktionsproblemet där handikappspolitiken menar att ett handikapp kan förebyggas 

genom att det sker olika anpassningar i miljön. När anpassningar sker kan individerna 

delta utifrån sina förutsättningar. Enligt World Health Organization (WHO) 

klassifikationen, 2001 definieras den individuella delaktigheten ”som en individs 

engagemang på olika livsområden och delaktighet mäts som individens faktiskt 

genomförda aktivitet på dessa områden” (Gustavsson, 2004, s. 18). Det sociala 
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delaktighetsbegreppet har vuxit fram med utgångspunkten att individer med 

funktionsnedsättning ofta hamnar i utanförskap av olika slag.  I 1989 års 

handikappsutredning menades att delaktighetsbegreppet skulle användas utifrån att 

individerna skulle vara aktiva deltagare i samhällslivet med samma villkor som alla andra 

(Gustavsson, 2004).  

2.2 Styrdokumentens syn på delaktighet. 
Enligt kunskapsbedömningen för träningsskolan (Skolverket, 2015) måste skolan skapa 

goda förutsättningar så att eleverna kan utveckla god självkänsla, nyfikenhet och 

uthållighet i sitt lärande. För att detta skall vara möjligt krävs det att skolan skapar en 

lärmiljö för eleverna där de kan känna hög grad av delaktighet i lärandet.  

Läroplanen för grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan, (Skolverket, 2011) 

lyfter fram vikten av att skolan skall erbjuda eleverna en undervisning som är anpassad för 

alla elevers förutsättningar och behov. Undervisningen skall även vara likvärdig inom 

varje skolform oavsett var i landet eleverna bor. Skolans uppdrag är att främja lärande för 

varje individ och på ett bra sätt rusta eleverna för att bli goda samhällsmedborgare. I 

uppdraget ingår det att skolan skall ge eleverna en god miljö för utveckling och lärande. 

”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket, 

2011, s. 10).  I de övergripande målen och riktlinjerna för grundsärskolan och 

träningsskolan lyfter Skolverket (2011) fram att ”de demokratiska principerna att kunna 

påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever” (s.15) oavsett 

funktionsnedsättning. Eleverna skall uppmuntras och stimuleras till att vara aktiva i 

lärandesituationen och i beslutfattande runt undervisningens utformning. I läroplanen 

(Skolverket, 2011) har grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan olika 

ämnesområden som skolan och eleverna skall arbeta emot. För att eleverna skall uppnå 

grundläggande kunskapskrav har Skolverket (2011) skrivit ut att eleverna skall delta i 

verksamheten. Den verksamheten som bedrivs skall vara lustfylld och ge varje elev 

möjlighet att finna sin ”egenart” och genom det delta i samhällslivet utifrån sina 

förutsättningar. Skolan skall vara en social och kulturell mötesplats där eleverna skall 

stärkas som individer och lära sig att respektera och värna om andra människor. I 

läroplanen för grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan (Skolverket, 2011) 

under rubriken ”Elevens ansvar och inflytande” står det utskrivet att de demokratiska 

principerna som, att påverka, ta ansvar och att vara delaktig i undervisningen skall gälla 
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alla elever oavsett skolform. Lärarna ska ”förbereda eleverna för delaktighet och 

medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle” 

(Skolverket, 2011, s. 16).  

I Skollagen (SFS 2010:800), kap. 11 2§, lyfts grundsärskolans utbildningssyfte och det är 

att verksamheten skall ge eleverna en anpassad utbildning som möjliggör 

kunskapsinhämtning och även utvecklar elevernas förmåga att tillgodogöra sig 

undervisningen. Elevernas personliga utveckling skall gynnas och undervisningen skall 

förbereda eleverna för aktiva levnadsval. Undervisningen som bedrivs skall främja 

allsidiga kontakter och en social gemenskap men den skall även ge eleverna goda 

förutsättningar till att aktivt delta i samhällslivet.  

2.3 Perspektiv på Delaktighet 
I maj 2001 antog den beslutande församlingen i WHO, en internationell klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa som förkortas ICF (International 

Classification of Functioning, Disability and Health). Delaktighet är ett centralt begrepp 

inom ICF. Enligt ICF (Socialstyrelsen, 2008) och ICF-CY (Socialstyrelsen, 2010) (en 

anpassad klassifikation utvecklad för att täcka barnets utveckling från spädbarn till sjutton 

år samt barnets omgivning) skall delaktighet ses utifrån individens engagemang. ICF 

(Socialstyrelsen, 2008) menar även att delaktighet innebär involvering i olika 

livssituationer. Delaktigheten måste bedömas utifrån individens egen upplevelse och 

möjlighet till samspel i den givna situationen (Björck- Åkersson & Granlund, 2004; 

Melin, 2013). ICF lägger sitt fokus på människans görande, vad de deltar i och 

individernas egna upplevelse av engagemang. Eriksson och Granlund (2004) menar att 

delaktighet beror på individens möjlighet till interaktion men även på individernas 

uppfattning om sin egen delaktighet. Författarna anser även att det beror på individens 

möjlighet till kontroll, inflytande och känsla av tillhörighet i aktiviteten och omgivningens 

förutsättningar att möjliggöra delaktigheten för individerna. ICF är användbart för att 

medvetandegöra hinder som kan finnas och för att medvetet kunna arbeta för ökad 

delaktighet (Swärd & Florin, 2014). FN:s standardregler lyfter att delaktighetsbegreppet 

innebär att samhället och dess omgivning måste göras tillgänglig för alla.  FN-dokumentet 

talar för att individer skall få ”förutsättningar för delaktighet” (Molin, 2004, s.64).  

2.3.1 Delaktighetens upplevda dimensioner 

Enligt Janson (2004) och Molin (2004) finns det många faktorer som påverkar individens 

grad av delaktighet. De menar att delaktighet innefattar olika dimensioner som påverkar 
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den på olika sätt. Dessa olika faktorer och individens förutsättningar att delta inom alla 

områden definierar delaktighet, alltså individens grad av delaktighet. Graden av 

delaktighet påverkas enligt författarna även av det sociala sammanhanget som individen 

deltar i. Molin (2004) anser att för att individen skall uppnå full delaktighet måste 

delaktighetsbegreppet innefatta både objektiva och subjektiva dimensioner. Det är inte 

bara individens möjlighet till engagemang och delaktighet som råder, utan för att förstå 

elevernas grad av delaktighet bör delaktighetens ytterligheter identifieras. Molin (2004) 

framhäver speciellt att för att få en bra bild över elevernas möjlighet till delaktighet bör 

det ske en identifiering av minimal och maximal delaktighet. Janson (2005) menar att för 

att kunna dra slutsatser om individens delaktighet måste de subjektiva dimensionerna 

(autonomi, engagemang och acceptans) säkerställas av individernas egna berättelser om 

deras upplevelser och de objektiva dimensionerna (samhandling, tillgänglighet och 

tillhörighet) måste bekräftas genom observationer för att kunna säkerställa elevernas 

delaktighet. Janson (2004) har gjort en studie där han studerat barn med och utan 

funktionsnedsättning i en inkluderad förskoleverksamhet. Utifrån denna studie har han 

föreslagit ett delaktighetsbegrepp som innefattar sex olika aspekter av social delaktighet, 

autonomi, engagemang, erkännande, samhandling, tillgänglighet och tillhörighet. Utifrån 

dessa aspekter har Janson gjort en definition av delaktighet.  

Delaktighet föreligger när individen, på basis av eget val, kan gå in i engagerad 

och av medaktörer accepterad samhandling på en arena, vars tillgänglighet inte 

begränsas av fysiska och sociala barriärer (Janson, Nordström & Thunstam, 2007, 

s. 4). 

2.3.2 Förutsättningar och hinder för delaktighet 

Svårigheter att nå delaktighet och gemenskap kan, enligt Janson (2004), vara att 

individernas funktionella olikheter är ett hinder för att det skall kunna skapas horisontella 

relationer dvs. skapa kompisrelationer (Se figur 1). När funktionella olikheter fungerar 

som hinder vänds de horisontala relationerna till vertikala vilket i sin tur gör att eleverna 

skapar relationer till vuxna istället för att skapa kompisrelationer och få en del i 

kamratkulturen. För att kunna uppnå delaktighet menar Janson (2004) att de funktionella 

olikheterna måste tas i beaktning och det måste skapas förutsättningar som gynnar den 

kulturella gemenskapen. För att nå förståelse för varandras behov måste individernas 

funktionella olikheter vara kända för varandra och erkända. Janson (2004) menar att ett 

steg för att nå full delaktighet är att individerna känner sig erkända i gruppen. När 
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pedagogerna skall hjälpa elever att få tillträde till den kulturella gemenskapen är det 

viktigt att det sker med sådana former som är gynnsamma för eleverna. Jansson (2004) 

beskriver två situationer där pedagogens agerande påverkar elevernas möjlighet till 

delaktighet i den kulturella gemenskapen. Vid det första scenariot bryter pedagogen mot 

inträdesreglerna och tar en redaktörsroll vilket gör att eleven blir direkt avvisad och 

delaktighet uteblir. Vid det andra scenariot valdes en annan strategi för att möjliggöra 

delaktighet, genom att pedagogen läste av situationen och engagerade eleverna i den 

aktuella aktiviteten. När elevens närvaro inte ställer krav på den övriga gruppen blir 

dennes tillträde ett bidrag till den aktuella aktiviteten. För att skapa gynnsamma 

förutsättningar för delaktighet måste pedagogerna hjälpa eleverna att läsa av situationen 

och göra ett bra och smidigt inträde i de olika aktiviteterna.  

2.3.3 Relationernas betydelse för delaktigheten 

Janson (2004) anser att de olikheter som finns i de funktionella förutsättningarna påverkar 

elevernas tillgång till den kulturella gemenskapen. Eleverna behöver få mötas och skapa 

horisontella relationer (Se figur 1) till varandra. Östlund (2012) anser att det är en 

utmaning för grundsärskolan och 

särskilt för träningsskolan att arbeta 

för att öka elevernas delaktighet och 

inflytande speciellt genom att det 

finns vissa svårigheter att skapa 

förutsättningar för horisontella 

relationer för elever på väldigt tidig 

utvecklingsnivå. I samspel med 

andra, i de horisontella relationerna, 

finns det förutsättningar att skapa 

delaktighet. Här speglas 

delaktigheten av ömsesidighet och 

likartat inflytande över det villkor 

som är gällande i samspelet. Medan 

i de vertikala relationerna skapas en annan typ av delaktighet. En delaktighet som gör att 

eleverna med en funktionsnedsättning får mindre inflytande över samspelsvillkoren 

(Nordström, 2004).  Nordström (ibid.) gör en reflektion över elevernas grad av delaktighet 

och vad det kan innebära för eleverna. Hon funderar över hur aktiva eleverna måste vara 

Figur 1: En visuell bild över horisontella och 

vertikala relationer. 
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för att de skall anses vara aktiva i situationen och hur aktivt eleverna måste delta i 

situationen för att de skall vara aktiva? Vilken typ av delaktighet krävs för att eleverna 

skall vara delaktig i undervisningen? Nordström (ibid.) och ICF menar att det är elevens 

uppfattning av delaktighet som avgör elevernas deltagande i undervisningen. Nordström 

(2011) skriver i sin artikel, en studie som jämför interaktion och relationer mellan elever 

med utvecklingsstörning och deras interaktion och relationer med normalstörda jämnåriga 

elever, att de villkor som finns för att det skall ske ett bra deltagande för eleverna beror på 

skolans möjlighet att ge eleverna tillgång till verksamhetens olika arenor. Att ha tillgång 

till en arena men inte behärska de kommunikativa förutsättningarna eller att inte få de 

adekvata hjälpmedlen som behövs sätter eleverna i ett utanförskap (Nordström, 2011). För 

att eleverna skall få möjlighet att nå full delaktighet utifrån alla olika aspekter, både 

subjektiva och objektiva, menar Nordström (ibid.) att lärarna måste, i sin planering av 

verksamheten, utgå från de olika aspekterna för att skapa en lärmiljö som främjar 

delaktighet. Östlund (2012) anser att för att eleverna skall vara delaktig i de olika arenorna 

måste eleverna arbeta så att de får en plats på arenan genom att interagera med sina 

kompisar. Det måste finnas möjlighet för eleverna att delta i ett socialt samspel med 

andra.  

2.3.4 Delaktighet en rättighet 

Thomas (2007) menar i sin artikel, en litteraturstudie som vill bidra till utvecklandet av 

teoretiska ramar för att få en förståelse för innebörden av elevers delaktighet, att 

delaktighetsbegreppet generellt kan definieras som att eleverna bland annat deltar i 

aktiviteter och att de är delaktiga i beslut. Att eleverna får vara delaktiga i verksamheten 

och att de får göra sin röst hörd menar författaren stärker eleverna till att bli starka 

medborgare. Sagen och Ytterhus (2014) lyfter i sin artikel, en studie i norska skolor 

angående intellektuellt funktionsnedsatta elevers möjligheter till självbestämmande och 

delaktighet, att elevernas chanser till att vara delaktiga i sin livssituation blir låg när 

eleverna inte får lära sig att göra adekvata val som rustar dem som samhällsmedborgare. 

De val som elever får delta i är val som är förknippade med själva aktiviteterna. För att 

öka elevernas delaktighet, enligt Sagen och Yttershus (2014), måste eleverna lära sig att 

bli självbestämmande och delaktiga samhällsmedborgare. Allt för att eleverna ska känna 

en delaktighet och för att de senare i livet skall kunna ta initiativ till att göra anspråk på 

sina demokratiska rättigheter. FN konventionen (Justitiedepartementet och 

Utrikesdepartimentet, 2006) lyfter att barns rättigheter handlar om att barnen har rätt 
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uttrycka och tycka till om saker som rör dem och de åsikter och önskningar de har skall 

beaktas utifrån deras ålder och mognad. Barnen har även rätt till en gemenskap att delta i 

ett sammanhang, de har rätt att vara delaktiga i vardagslivet. Thomas (2007) menar att det 

är viktigt att det sker ett deltagande och att det är en moralisk ingrediens i det 

demokratiska samhället. Genom att känna ett deltagande får eleverna en ökad självkänsla 

och det stärker deras möjlighet till att skapa kompisrelationer. Östlund (2012) lyfter vikten 

av att skapa horisontella relationer och han menar att när eleverna skapar horisontella 

relationer lär de sig normer och värden, viktiga delar för att eleverna skall skapa en egen 

identitet.  Enligt Strandberg (2006) menar Vygotsky att den sociala kompetensen är en 

viktig hörnsten i människans utveckling. Han ansåg att alla barns förmågor – 

intellektuella, emotionella, sociala och existentiella – har sin grund i det sociala samspelet 

med andra. Vygotsky (1978) använder sig av begreppet närmaste utvecklingszon och han 

menar att ”The zone of proximal development defines those functions that have not yet 

matured but are in the process of maturation” (s. 86). Genom att eleverna hela tiden 

utvecklas och undervisningen skall hjälpa elever att sträva mot närmaste utvecklingszon är 

det viktigit att verksamheten är lustfylld genom t.ex. lek, så att barnen känner intresse och 

engagemang (Strandberg, 2006 & Janson, 2004). Strandberg (2006) väljer att definiera 

delaktighet på följande sätt:  

Delaktighet är mer än att ha inflytande. Delaktighet innehåller rätten att 

undersöka, experimentera, utveckla och omforma. Delaktighet är rätten att vara 

med innan man vet eftersom inre kompetensens har sin grund i yttre gemensamma 

aktiviteter. Därför är elevernas delaktighet en central uppgift. (s.67)  

Szõnyi (2005) har i sin avhandling kommit fram till att det finns flera olika former av 

delaktighet. Hon anser att elevernas möjlighet till socialt samspel, där de får vara 

tillsammans med sina kompisar och där de tillsammans skapar relationer, är ett sätt att 

definiera delaktighet. Elevernas inflytande i sin lärsituation och deras känsla av 

tillhörighet och delaktighet är också delar som definierar elevernas delaktighet i olika 

aktiviteter.  

Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2015a) beskriver delaktighet som ett positivt begrepp, 

men de menar att det är ett begrepp som saknar ett gemensamt språk. I skolans arbete med 

att ge eleverna stöd i att nå delaktighet anser författarna att det måste finnas ett gemensamt 

språk kring delaktighet. För att kunna arbeta med en gemensam strävan måste 
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verksamheten forma de gemensamma målen tillsammans, de måste utveckla en gemensam 

förståelse för vad delaktighet innebär för eleverna för att kunna arbeta för att möjliggöra 

en deltagande lärmiljö (Szõnyi & Söderqvist Dunkers, 2015a). 

Att få vara del av en gemenskap är en rättighet alla människor har oavsett 

funktionsnedsättning. Swärd och Florin (2014) lyfter vikten av att möjliggöra gemenskap 

och en social samvaro för att eleverna skall utvecklas som individer. För att möjliggöra 

delaktighet har de vuxna i verksamheten en viktig roll. De måste göra en planering av 

verksamheten som engagerar och gör att aktiviteten får en stor och viktig betydelse för 

eleverna.  

2.3.5 Vuxnas roll för elevernas möjlighet till delaktighet 

Östlund (2012) anser att det är en utmaning för träningsskolan att planera sin verksamhet 

utifrån de subjektiva och objektiva dimensionerna som Janson (2004) talar om. Han menar 

att möjligheten att skapa förutsättningar för att eleverna skall känna en social delaktighet 

är helt beroende på hur de vuxna, som finns i verksamheten, agerar och om de lyckas 

inkludera eleverna i det sociala samspelet. Östlund (2012) har beskrivit risken som finns 

när lärare och elevassistenter skapar nära och tajta relationer till eleven.  Han menar att de 

nära relationerna kan göra att personalen runt eleven överbeskyddar och gör sig till 

talesman för elevens behov och vilja. Östlund (2012) anser att ”en särskild utmaning inom 

ramen för både lärarnas och elevassistenternas arbete är hur de ska skapa relationer till 

eleverna utan att inskränkningar görs i elevernas möjlighet till deltagande” (s. 235). I 

Feilers och Watsons (2011) artikel visas det i resultatet av undersökningen att en av de 

intervjuade rektorerna ansåg att elevassistenterna är nyckeln till att eleverna skall vara 

delaktig i sin lärmiljö. Medan Östlund (2012) menar att elevassistenten har en viktig roll 

för eleven men det innebär att elevassistenten skall tänka på elevens möjlighet till 

delaktighet vilket i många avseenden innebär att assistenten måste inta en passivt aktiv 

roll. Att ta en passivt aktiv roll innebär att assistenterna tar ett steg tillbaka och inte går in 

och tar över de olika situationer som eleven befinner sig i utan att assistenten finns 

tillhands för eleven och är elevens förlängda arm, ben och sinne. ”När elevassistenten 

reser sig och lämnar eleven öppnas det möjligheter för eleven att använda sig av kroppen 

på fler sätt för att lyssna på musik” (Östlund, 2012, s. 196). Melin (2013) drar slutsatser i 

sin avhandling gällande pedagogernas roll för att eleverna skall få möjlighet till 

delaktighet. Hon menar att elevernas delaktighet inte uppstår per automatik bara för att 

verksamheten arbetar för att implementera delaktighet i verksamheten. Utan hon anser att:  
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Delaktigheten börjar i vuxnas syn på barn, och därmed också i vuxnas syn på sig 

själv. Dessa människoperspektiv är föreställningar som finns i samhället, vilket 

både avspeglar och förändras med tidsandan. I dagens individualistiska samhälle 

är det lätt att delaktighet ses som en egenskap. Delaktighet förläggs till barns 

förmåga att på ett empatiskt sätt ta plats och låta sin röst höras, och 

delaktighetssvårigheter förklaras med barns tillkortakommanden. (s.203)  

2.3.6 Tillgänglighetens betydelse för delaktighet 

Janson (2004) och Molin (2004) lyfter tillgänglighetens viktiga roll för att eleverna skall 

känna delaktighet i undervisningen. De menar att för att eleverna skall kunna nå 

delaktighet behöver de ha tillgång till en lärmiljö som är tillgänglig utifrån deras 

förutsättningar och behov. Det skall även skapas förutsättningar så att delaktighet i 

aktiviteter och i de olika arenorna de möter skall vara möjliga för eleverna. Janson (2004) 

anser att tillhörighet, tillgänglighet och samhandling är en förutsättning och ligger till 

grund för att eleverna skall kunna känna acceptans, engagemang och autonomi. Szõnyi 

och Söderqvist Dunkers (2015a) menar att alla elever ”har rätt till en tillgänglig lärmiljö” 

(s.16). Att nå en tillgänglig lärmiljö innebär att verksamheten måste anpassas inom många 

olika områden.  Allt från att tänka på hur rummet är möblerat till vad verksamheten 

använder för kommunikationssätt och hjälpmedel för att skapa meningssammanhang och 

möjlighet till socialt samspel för eleverna (Szõnyi & Söderqvist Dunkers, 2015a). Östlund 

(2012) signalerar att en väl tillrättalagd miljö och hög personaltäthet är gynnsamma för 

eleverna men det kan även innebära en begränsning för eleverna när det kommer till att 

skapa horisontella relationer.   

2.4 Specialpedagogiska perspektiv 
Funktionsnedsättning har genom tiderna setts som ett problem och problemet har i stor 

utsträckning behandlats utifrån ett individuellt/kategoriskt synsätt. Individerna sågs, innan 

den handikapspolitiken förändringen, som bärare av problemen. Med tiden kom ett 

alternativt perspektiv, ett relationellt perspektiv där lärarna nu började lyfta bort 

problemen från individen och istället studera miljön och omgivningen för att hitta orsaker 

(Swärd & Florin, 2014).  I den verksamhet som bedrivs i skolorna idag borde det enligt 

Swärd och Florin (2014) vara det relationella perspektivet som är den självklara 

utgångspunkten. Det relationella perspektivet ser individen som aktiv och delaktig. Det är 

viktigt att personalen i skolan ser eleverna som individer med potential och att lärmiljön 

formas utifrån deras förutsättningar. Szõnyi (2005) menar att vilket synsätt lärarna har, 
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”får betydelse för hur elevernas svårigheter bemöts” (s.39). Inom det 

individuella/kategoriska perspektivet utgår de specialpedagogiska insatserna från att 

kompensera elevernas olika brister. Om lärarna skulle ha en relationell utgångspunkt 

skulle undervisningen utformas i syfte att möta alla elever utifrån deras förutsättningar 

(Szõnyi, 2005).  

 

För att kunna få förståelse för lärarnas uppfattning om vad eleverna har för förutsättningar 

till delaktighet i undervisningen bör vi anta ett specialpedagogiskt perspektiv. Genom att 

försöka förstå lärarnas syn på delaktighet och hur de ser på elevernas förutsättningar för 

delaktighet ökar våra möjligheter till att skapa oss en uppfattning om lärarnas tankar runt 

elevernas förutsättningar till delaktighet. Styrdokumenten ger lärarna riktlinjer över sitt 

uppdrag men som Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2015a) skriver saknar delaktighet en 

gemensam definition vilket i sin tur skapar problem när lärarna skall utföra sitt uppdrag. 

För att stödja eleverna i deras möjligheter till delaktighet ”behöver lärare och annan 

personal därför utveckla en gemensam förståelse och använda ett gemensamt språk kring 

delaktighet” (Szõnyi & Söderqvist Dunkers, 2015a, s.12). Lärare och de vuxna som är 

runt eleverna måste anta ett relationellt perspektiv och arbeta för att skapa möjligheter för 

delaktighet i elevernas lärmiljö utifrån elevernas förutsättningar och behov (Szõnyi, 

2005).  

 

Sammanfattningsvis går det utläsa av den tidigare forskningen som presenterats att 

delaktighet är ett komplext begrepp som innefattar många olika dimensioner (Janson, 

2004 & Molin, 2004). Allt från att individen ska vara en del av ett sammanhang till att 

eleven själv skall känna engagemang och involvering i olika livssituationer (ICF, 2008 & 

ICF-CY, 2010). Att vara delaktig definieras utifrån de sex olika dimensionerna/aspekterna 

som ingår i begreppet delaktighet och individens förutsättningar till att delta inom de olika 

dimensionerna/aspekterna (Janson, 2004 & Molin, 2004). FN konventionen 

(Justitiedepartementet & Utrikesdepartimentet, 2006) lyfter vikten av att samhället skall 

möjliggöra en tillgänglig omgivning för att öka människans förutsättningar till 

delaktighet. Att skapa relationer till andra är avgörande för människans utveckling 

(Vygotsky, 1978) och en förutsättning för delaktighet (Östlund, 2012). Ett steg närmare 

för att individer ska känna sig delaktig är att de känner tillgänglighet och att de blir 

erkända av gruppen (Jansson, 2004).  Om lärare se eleverna som aktiva deltagande 

individer (relationellt perspektiv) påverkar lärarnas specialpedagogiska syn deras sätt att 
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undervisa eleverna och det speglar i sin tur deras strävan att skapa en deltagande lärmiljö 

för eleverna. Szõnyi menar att vilket synsätt lärarna har ”får betydelse för hur elevernas 

svårigheter bemöts” (Szõnyi, 2005, s.39). Utifrån studiens aktuella forskning tycker jag 

delaktighet går att se utifrån flera olika perspektiv. Att har tillgång till en deltagande 

lärmiljö utifrån sina förutsättningar och behov är alla människors rättighet.   

2.5 Teoretisk utgångspunkt 

Studien har sin teoretiska utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär att 

lärandet sker hela tiden i alla olika sociala sammanhang som individer möter. Vygotsky 

(1978) menar att det är i det sociala samspelet med andra som människor utvecklas som 

individer. Säljö (2013) betonar att genom lärandet möter människor nya kunskaper som de 

i sin tur applicerar i nya sociala sammanhang. Detta gör att individerna utvecklas som 

lärande och tänkande individer, något som, enligt Säljö (2013), sker under hela livet.  För 

att förstå studiens resultat ur ett teoretiskt perspektiv använder jag en delaktighetsmodell 

som har sin grund i Jansons (2005) teori om delaktighetens sex olika aspekter. Denna 

modell kommer i studien att användas som analysverktyg.  

2.5.1 Delaktighetsmodellen – ett arbetssätt för att öka delaktigheten i skolan 

En delaktighetsmodell, som utvecklats av Ulf Janson och hans medarbetare på 

institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet har av Szõnyi och 

Söderqvist Dunkers (2015a) 

visualiserats och sammanställts till 

ett arbetssätt för att i skolan öka 

elevernas möjlighet till delaktighet i 

sin undervisning.  Szõnyi och 

Söderqvist Dunkers (2015b) menar 

att genom att inta ett 

specialpedagogsikt perspektiv på 

elevernas möjlighet till delaktighet 

kan lärarna med hjälp av 

delaktighetsmodellen se individen i 

aktiviteten eller eleven i skolmiljön. 

Intar lärarna ett relationellt 

perspektiv där de ser att det inte är 

eleven som äger problemet utan att 

Figur 2: Delaktighetsmodellen (Janson, 2005) som 

visualiserats av Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2015a). 



18 
 

det är lärmiljön som måste anpassas utifrån elevernas förutsättningar och behov så kan 

undervisningen utformas på ett bra sätt för att möta elevernas behov. 

Delaktighetsmodellen (Se figur 2) skall användas som ett arbetssätt för att hitta en 

gemensam plattform och där det skapas en gemensam begreppsdefinition (Szõnyi & 

Söderqvist Dunkers, 2015a). När verksamheten har uppnått en gemensam plattform där 

definitionen är klar och tydlig så är det ett bra stöd för att förstå, prata och arbeta med 

delaktighet. Enligt Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2015b) skapar delaktighetsmodellen 

en tydlig struktur där lärarna kan upptäcka delaktighet men även saknaden av delaktighet 

hos eleverna. Delaktighet sker tillsammans med andra i ett sammanhang och Janson 

(2005) menar att delaktighet består av sex olika delaktighetsaspekter och tre olika 

kulturer. Alla aspekter hör samman och påverkas av varandra vad gäller elevernas 

möjlighet till delaktighet i undervisningen. Att känna delaktighet hör samman med de 

specifika aktiviteterna eleverna deltar i och det innebär att elever som i ett sammanhang 

känner sig delaktig kanske inte upplever det i ett annat sammanhang. ”En elevs villkor för 

delaktighet skiljer sig åt mellan olika aktiviteter” (Szõnyi & Söderqvist Dunkers, 2015b).  

De tre kulturerna som beskrivs visar på olika sammanhang som eleverna kan möta, 

undervisningskulturen, kamratkulturen och omsorgskulturen. Inom de olika kulturerna har 

eleverna olika vertikala och horisontella relationer till de som är aktiva i kulturen. Inom 

kamratkulturen har eleverna överlag mestadels horisontella relationer. Relationer där 

eleverna möts, på lika villkor, och där strävan är att det skall ske ett gemensamt görande 

(Szõnyi & Söderqvist Dunkers, 2015a, 2015b). Delaktighetsaspekterna som lyfts fram är: 

tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, engagemang, erkännande och autonomi. ”De 

olika delaktighetsaspekterna och kulturerna överlappar, påverkar och samspelar med 

varandra” (Szõnyi & Söderqvist Dunkers, 2015b). Detta innebär att skolan kan möta en 

elev som uppfattas oengagerad men i själva verket kan det vara så att skolmiljön har stora 

brister i tillgängligheten för just denna elev vilket i sin tur gör att eleven inte kan känna 

full delaktighet i undervisningen. ”Bristande tillgång till det sociokommunikativa 

samspelet leder till bristande samhandling och erkännande” (Szõnyi & Söderqvist 

Dunkers, 2015a, s. 20) vilket i sin tur leder till att eleverna får låg grad av delaktighet. 

Enligt delaktighetsmodellen så definieras aspekterna på följande sätt: 

Tillhörighet – Eleverna har rätt att vara del av ett sammanhang, att gå i skolan och att ha 

en klasstillhörighet. 
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Tillgänglighet – För att eleverna skall ha möjlighet att delta i skolans verksamhet krävs 

det att skolan erbjuder en tillgänglig lärmiljö. Tillgängligheten påverkar de andra 

aspekterna, för att eleverna skall kunna samspela med varandra så krävs det att 

aktivitetern är tillgänglig och uppmuntrar till engagemang. Tillgänglighetsaspekten är 

uppdelad i tre delar. Fysisk tillgänglighet innebär att den fysiska miljön både inne och ute 

måste vara tillgänglig. Eleverna skall ha tillgång till att vistas på olika platser, tillgång till 

att kunna umgås med kompisar och hjälpmedel för att kunna tillgodogöra sig 

undervisingen. Tillgängligt meningssammanhang handlar om att eleverna skall ”förstå 

meningen med det som sägs, det som händer och syftet med aktiviteten” (Szõnyi & 

Söderqvist Dunkers, 2015a, s. 18). För att nå tillgängligt meningssammanhang bör lärarna 

utforma verksamheten utifrån elevernas förutsättningar och behov så att verksamheten blir 

begriplig för alla medverkande. Tillgängligt sociokommunikativt samspel är att det 

kommunikativa som språk, regler och koder måste förstås av eleverna. Detta gör att de 

olika kommunikativa teknikerna som finns för att stimulera kommunikation måste vara 

tillgängliga för eleverna. För att skapa tillgängligt sociokommunikativt samspel måste det 

även skapas arenor i skolan där möten och samspel kan ske.  

Samhandling – För att nå samhandling krävs det att eleverna får möjlighet att delta i 

sammanhang där två eller fler elever möts i samma aktivitet.  I aktiviteten behöver 

eleverna inte göra samma sak men de ska bidra, men det kan ske på olika sätt och i olika 

omfattning. För att det skall ske samhandling bör även eleverna känna samhörighet med 

sina kompisar och med gruppen. Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2015a) menar att 

”andras erkännande har stor betydelse för möjlighet till samhandling” (s. 23).  

Erkännande – För att uppleva erkännande krävs det att när eleverna är delaktiga i 

aktiviteten skall de känna sig erkända och accepterade av lärare och kompisar. I 

organiserade undervisningssituationer där läraren planerar aktiviteterna utifrån elevernas 

förutsättningar och behov stödjer lärarna elevernas möjlighet till att få erkännande.  

Engagemang – Engagemanget skall vara en egenupplevd delaktighet. Eleverna själva är 

aktör i aktiviteten. För att detta skall vara möjligt bör aktiviteterna skapa bra 

förutsättningar för delaktighet.  Tillgänglighet och möjligheten till samhandling är två 

aspekter som möjliggör engagemang för eleverna.  

Autonomi – Det handlar om elevens möjlighet till att själva bestämma över sin 

livssituation, sitt handlande. De skall få vara med och ha inflytande över görandet, hur 
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görandet sker och med vilka. Inom skolans värld finns det ramar som styr men eleverna 

skall ha ett självbestämmande inom den tydliga strukturen. Elever med 

funktionsnedsättning som har assistenter vid sin sida för att få stöd, ”upplever ibland att 

stödet kan begränsa deras möjligheter till att fatta beslut, istället för att stärka det” (Szõnyi 

& Söderqvist Dunkers, 2015a, s. 29).   

3. Metod 
I det här avsnittet presenteras denna studies olika val för att göra en relevant 

datainsamling och analys. Även de metoder som använts för att bearbeta och analysera 

dataunderlaget som samlats in presenteras. Studiens reliabilitet och validitet (trovärdighet 

och tillförlitlighet) diskuteras utifrån de etiska övervägningarna som gjorts med målstyrt 

urval (Bryman, 2011) och även utifrån studiens storlek och riktning.   

 

Studien bygger på totalt nio intervjuer i två olika kommuner. Alla informanter arbetar 

inom grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan. Jag genomförde 

semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011) som spelades in och transkriberades. Fyra av 

intervjuerna gjordes över telefon medan de andra intervjuerna skedde på informanternas 

arbetsplatser. Alla informanter är kvinnor och arbetar som speciallärare på de aktuella 

skolorna. Intervjuerna var ca 30–40 minuter långa. Resultatet har sammanställts utifrån 

olika teman (aktivt deltagande, socialt samspel att göra val, att visa intresse, att ha en 

medvetenhet, erbjuda hjälpmedel, planera lustfyllda och spännande verksamhet utifrån 

elevernas intresse, arbeta med yttre faktorer som motorik och kommunikation för att skapa 

förutsättningar, ge eleverna möjlighet till inflytande, planera verksamheten utifrån 

elevernas förutsättningar och behov och möjligheter och hinder för delaktighet) för att i 

resultatet tydliggöra lärarnas definition av delaktighet, hur lärarna anser att de arbetar för 

att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen och vad lärarna anser hindrar 

eller möjliggör delaktighet.  Resultatets teman har presenterats utifrån forskningsfrågorna 

och avslutningsvis har resultatet analyserats med hjälp av ett analysverktyg som baseras 

på Jansons (2005) teori runt delaktighetens sex aspekter. 

3.1 Motiv till val av metoder 
Syftet med studien är att bidra med fördjupade kunskaper om lärarnas uppfattning om 

elevernas förutsättningar till delaktighet i undervisningen. Genom att informanternas 

perspektiv skulle synliggöras i studien valdes en kvalitativ forskningsmetod. Bryman 
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(2011) menar att när intervjuer väljs som forskningsmetod synliggörs deltagarnas 

perspektiv på vad som är viktigt och betydelsefullt inom det aktuella forskningsämnet. På 

grund av att metodvalet är intervju får forskaren möjlighet att se med informanternas 

glasögon på det problem som forskaren avser att undersöka. Bryman (2011) menar även 

att valet att använda intervju som metod kan medföra vissa risker. Genom att forskaren 

ska försöka tolka informanternas perspektiv finns det en risk att resultatet påverkas av 

forskarens egen uppfattning om vad som är viktigt och betydelsefullt i sammanhanget. 

Den här studien riktar in sig på informanternas syn på elevernas förutsättningar till 

delaktighet och i bearbetningen har jag försökt vara så neutral som möjligt för att inte 

påverka resultatet i större utsträckning. Enligt Bryman (2011) kan även tolkningen av 

resultatet påverkas av de personliga förhållanden som kan etableras med informanterna.  

3.1.1 Urval och genomförande 

För att kunna ta del av lärares uppfattning av elevers delaktighet i undervisningen valdes 

ett målstyrt urval av informanter just för att välja informanter som var direkt kopplade till 

forskningsfrågorna som utformats. Bryman (2011) beskriver målstyrt urval som ett urval 

där forskaren inte slumpmässigt vill välja ut informanter till den aktuella studien utan att 

forskaren istället vill välja informanter för att få informanter som har sin kunskap och 

erfarenhet inom studiens forskningsområde. ”En forskare vill få fram ett urval som kan 

säkerställa ett stort mått av variation i det stickprov som blir resultatet (…) forskaren vid 

ett målstyrt urval väljer ut de aktuella personerna/fallen med vissa forskningsmål i åtanke” 

(s.392). För att få närhet till informanterna och möjlighet till fler eventuella 

intervjutillfällen valdes det att skicka ut en förfrågning till en närliggande träningsskola. 

För att dessutom få spridning i informanternas svar skickades en förfrågningar till en 

träningsskola i annan kommun. Valet av den andra kommunen gjordes av en 

bekvämlighetsprincip genom att jag sedan tidigare hade vetskap om att den aktuella 

kommunen hade en grundsärskola med inriktning mot träningsskola. Till studien valdes 

tio informanter ut, fem informanter från vardera kommun. Det blev ett bortfall, vilket 

innebar att nio intervjuer genomfördes via personliga intervjuer eller via telefonintervjuer. 

Valet av relevant litteratur till studiens teoriavsnitt valdes ut med hjälp av sökningar via 

bibliotekets söktjänster, Eric och Diva. Sökningar gjordes även på Googel Scholar efter 

vetenskapliga artiklar inom forskningsområdet. Sökord som användes var delaktighet, 

träningsskola, undervisning och lärande. Jag sökte även D-uppsatser och, för mig, tidigare 
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kända forskare som studerat ämnet delaktighet. Utifrån deras referenslistor söktes relevant 

litteratur fram till studiens bakgrund och tidigare forskning.   

3.1.1.1 Insamling/ genomförande/ procedur 

De intervjuer som genomfördes i annan kommun skedde genom telefonintervju. Enligt 

Bryman (2011) kan telefonintervjuer i vissa fall kännas tryggare och säkrare för 

informanten genom att det blir en distans mellan intervjuare och informant. Han menar 

även att det medför risker som att informanterna kan avsluta en intervju lättare på telefon 

än om intervjun sker öga mot öga. När intervjuer sker via telefon går forskaren miste om 

minspel och gester som kan göra att intervjun får ett djup. Bryman (2011) beskriver även 

en slutsats som gjords av Sturges och Hanrahan. De gjorde femton direkta intervjuer med 

besökare på en anstalt och nitton per telefon. De genomförde även nio intervjuer med 

vårdare varav tre skedde över telefon. Sturges och Hanrahan menade att det inte blev 

någon märkbar skillnad i svarsfrekvens om intervjuerna utfördes per telefon utan att de 

intervjuer de gjort visade likheter vad gällande svarens antal, art och djup. Intervjuerna i 

denna studie spelades in för att tillvägagångssättet skulle hjälpa mig att tolka lärares 

uppfattningar av delaktighet i undervisningen på ett mer kontrollerat sätt. Vid 

intervjutillfällena användes även två inspelningsenheter för att säkerställa inspelningarna.  

3.1.1.2 Bearbetning och transkribering av intervjuerna 

Alla intervjuer transkriberades för att tydligt dokumentera vad lärare sagt men även för att 

lyfta fram hur lärare formulerar sig i ämnet (Bryman, 2011). Tack vare att intervjuerna 

transkriberats kunde uttryck och citat användas som analysenheter i studien. Kritiken som 

Bryman (2011) lyfter mot att transkribera intervjuerna i sin helhet är att det är 

tidskrävande för forskaren. Av denna anledning har jag använt mig av en typ av 

inläsningstjänst (en inspelningsfunktion som finns som en App. på surfplatta) vid några 

tillfällen för att underlätta arbetet med transkriberingen. Intervjuerna var av en 

semistrukturerad karaktär vilket innebär att utformningen av intervjun hade en tydlig 

flexibel struktur.  

3.1.1.3 Intervjuguide  

Inför intervjuerna förbereddes frågor som var relevanta för de olika forskningsfrågorna 

som skulle undersökas. I utformningen av intervjufrågorna strävade jag efter att vara 

neutral och inte påverkas av mitt eget tyckande i syfte att inte påverka frågornas karaktär. 

Det skapades en intervjuguide (Se bilaga 3) som gav en tydligare struktur inom de olika 

områdena som skulle belysas under intervjun (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 



23 
 

Intervjuguiden utgick från forskningsfrågorna som grund, och under varje forskningsfråga 

skapades tre till fyra intervjufrågor. Intervjufrågorna var av en undersökande karaktär. Jag 

inledde intervjun med att få en bakgrund av informanten, om deras yrkesbakgrund och hur 

deras arbetsbeskrivning såg ut. Sedan använde jag mig av öppna frågor där informanterna 

mer fritt fick berätta tankar och upplevelser runt definition av delaktighet, arbete för att 

skapa förutsättningar för delaktighet och faktorer som hindrar eller möjliggör delaktighet. 

Avslutningsvis lyfts en önskedrömsfråga där lärarna fritt fick fundera över vilka tre 

önskningar se skulle vilja se uppfyllda. Ingen hänsyn har tagits till informanternas ålder 

och kön eftersom det inte är relevant i undersökningen.  

3.1.2  Analysmetod 

I bakgrunden och i avsnittet teoretisk utgångspunkt beskrivs forskning som kan relateras 

till elevernas delaktighet. Med dessa avsnitt som utgångspunkt och i relation till studiens 

syfte och forskningsfrågor har jag valt att använda mig av delaktighetsmodellen, som Ulf 

Janson och medarbetare på institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms 

universitet utformat (Szõnyi & Söderqvist Dunkers, 2015a), för att på ett likvärdigt sätt 

kunna kartlägga och analysera studiens resultat. Denna delaktighetsmodell har Szõnyi och 

Söderqvist Dunkers (2015a) beskrivit och sammanställt som ett arbetsmaterial. Ett 

arbetsmaterial som kan användas för att kartlägga elevers möjlighet till delaktighet.  

Modellen ska bidra till att ge kunskap om elevernas möjlighet till delaktighet utifrån 

lärarnas perspektiv. Analysen presenteras utifrån delaktighetsmodellens sex olika 

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

autonomi. I genomförandet av analysen använde jag delaktighetsmodellens sex aspekter 

som bas. Jag analyserade varje intervju för sig och markerade i de transkriberade 

intervjuerna, med siffrorna 1-6, där de olika aspekterna blev synliga. Jag noterade även 

eventuell saknade av de sex aspekterna. Analysenheterna är utdrag och citat från 

intervjuerna och det som presenteras i resultatet utifrån forskningsfrågorna. 

 

I bearbetningen av resultatet tolkades informanternas svar och genom att hitta 

gemensamma nämnare i informanternas svar framkom tydliga mönster, likheter, som 

sedan organiserades in under olika teman (aktivt deltagande, socialt samspel att göra val, 

att visa intresse, att ha en medvetenhet, erbjuda hjälpmedel, planera lustfyllda och 

spännande verksamhet utifrån elevernas intresse, arbeta med yttre faktorer som motorik 

och kommunikation för att skapa förutsättningar, ge eleverna möjlighet till inflytande, 
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planera verksamheten utifrån elevernas förutsättningar och behov och möjligheter och 

hinder för delaktighet).  För att se de tydliga mönstren och för att kunna sätta in studiens 

resultat i teman sorterade informanternas svar upp utifrån forskningsfrågorna. Svaren 

färgkodades för att få en tydligare bild över själva resultatet. Boyatzis (1998) menar att 

organisera in resultatet i teman är ett bra sätt att koda in kvalitativ information, ett sätt att 

hitta mönster och gemensamma nämnare. “A theme is a pattern found in the information 

that at minimum describes and organizes the possible observations and a maximum 

interprets aspects if the phenomenon” (Boyatzis, 1998, s.4). 

3.1.3 Reliabilitet och validitet 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att reliabiliteten har sitt fokus på forskningsresultatets 

trovärdighet. De anser att reliabiliteten måste läggas mot frågan om resultatet kan 

återskapas vid andra tillfällen och av andra forskare. Validitet däremot har sitt fokus på 

studiens giltighet. ”Giltiga argument är hållbara, välgrundade, försvarbart, vägande och 

övertygande” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295-296). Bryman (2011) menar att det finns 

annan forskning som anser att bedömning av kvalitativ forskning skall använda sig av 

begrepp som studiens tillförlitlighet och äkthet. I den här studien har det valts att använda 

reliabilitet och validitet som begrepp.  

Att återskapa ett liknande resultat vid ett annat tillfälle kan vara svårt genom att studien 

baseras på några lärares uppfattning om elevernas förutsättningar till delaktighet i 

undervisningen inom grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan. Studien ger inte 

en vedertagen bild om vad lärare i allmänhet har för uppfattning om elevers delaktighet. 

Jag anser att studien ger en indikation på lärares uppfattning om elevers möjligheter till 

delaktighet. Om studien skulle riktat sig till en större population skulle resultatet få en 

högre reliabilitet. Genom att skolan har utvecklingsområden, där de arbetar med 

skolfrågor, som värdegrund och delaktighet, är sannolikheten att få ett likvärdigt resultat 

vid ett senare tillfälle relativt liten. Kvale och Brinkmann (2014) menar att reliabiliteten 

handlar om ”huruvida intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en intervju 

och huruvida de kommer att ge olika svar till olika intervjuare” (s.295). Resultatet ger en 

ögonblicksbild av lärarnas uppfattning om elevernas förutsättningar till delaktighet som 

äger rum just nu.  

Inför utformning av intervjuguide och inför bearbetning av resultatet har jag försökt att 

vara neutral och inte spegla databearbetningen utifrån eventuellt eget tyckande, just för att 



25 
 

säkerställa hög validitet (Bryman, 2011). Att använda sig av intervjuer ökar även 

validiteten. Bryman (2011) beskriver att intervju är en metod där intervjuerna riktar sitt 

intresse mot informanternas ståndpunkt. Genom att denna studie hade för avsikt att bidra 

med fördjupade kunskaper om lärarnas uppfattning om elevers delaktighet i 

undervisningen ökar validiteten.  

3.1.4 Etiska aspekter 

Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att intervjuforskning är full av etiska riktlinjer. Det 

är viktigt att ha kunskap om det ämnesområden och den praktik som intervjuaren ska ta 

sig an. Intervjuaren måste tänka på att den som intervjuas påverkas och även påverkar när 

intervjun genomförs. Bryman (2011) lyfter att forskaren måste säkerställa intervjuns 

genomförande så att den genomförs i en lugn och ostörd miljö i syfte att skydda 

informantens anonymitet.   

Innan intervjutillfällena skickades det ut informationsbrev till rektor och lärare inom 

träningsskolan för att informera om studien och hur själva intervjun och datainsamlingen 

skulle behandlas allt för att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002; 2011). Vilket innebär att intervjuerna spelas in och material från 

intervjun avidentifieras och förvaras säkert. Kodnycklar och data kommer sedan att sparas 

åtskilda från varandra. I informationsbrevet informerades även informanterna om att de 

kunde avbryta sin medverkan om så önskades. Det skickades ut två informationsbrev 

genom att jag använt mig av två olika intervjumetoder, intervju via telefon (Se bilaga 2) 

och personliga möten (Se bilaga 1). Under hela arbetet har vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer varit gällande. Innan intervjuerna inleddes gav informanterna 

muntligt samtycke till att delta i studien.  

3.1.5 Metoddiskussion  

Genom att syftet med studien var att bidra med kunskap om lärares uppfattning om 

elevers förutsättningar till delaktighet i undervisningen valdes en kvalitativ 

semistrukturerad intervju med målstyrt urval. Kvantitativ forskning är kritisk till 

kvalitativa intervjuer som val av metod genom att de menar att den ensamma forskaren 

blir det faktiska insamlingsredskapet, vilket de antyder kan gör att forskarens tankar och 

åsikter i forskningsämnet kan färga forskarens utformning av intervjuguide och även sättet 

att sammanställa resultatet (Bryman, 2011). Genom att jag arbetat nära handledare och 

andra studiekamrater som fått granska min intervjuguide anser jag att jag har säkerställt 

risken för att indirekt påverka informanterna. Jag valde även att ha öppna frågor vilket 
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gjorde att informanterna fick möjlighet att fritt berätta om deras tankar kring elevernas 

förutsättningar till delaktighet. En av mina informanter ville ha intervjufrågorna innan 

intervjutillfället för att kunna förbereda sig inför intervjun. Genom att informanterna kom 

från två olika skolor valde jag att informanterna inte skulle få möjlighethet till att 

förbereda sig allt för att minska risken för att informanterna skulle färgas av andras tankar 

och åsikter runt elevers förutsättningar till delaktighet i undervisningen. Om de fått 

intervjufrågorna i syfte att förbereda sig inför intervjutillfället skulle det eventuellt ha 

kunnat ge ett annat resultat, en annan bild av lärarnas uppfattning om den faktiska 

verkligheten.  

Min övertygelse att elevernas möjlighet till delaktighet påverkas av lärarnas syn på 

delaktighet, lärarnas möjlighet att skapa en lärmiljö som ger eleverna förutsättningar till 

delaktighet och eleverna möjlighet att skapa relationer har, med stor sannolikhet, påverkat 

mitt val av teoretisk utgångspunkt för studien.  Som analysverktyg valde jag en 

delaktighetsmodell som grundar sig på Jansons (2005) teori som menar att delaktighet 

består av sex olika aspekter. Analysverktyget jag använde är ett arbetsmaterial som är 

utformat av Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2015a) i syfte att skolan skall kunna öka 

elevernas möjlighet till delaktighet i sin undervisning. Genom att detta material var 

tillgängligt på marknaden, det var, enligt mig, ett material som kunde hjälpa mig att se 

elevernas förutsättningar till delaktighet och att det var ett material som skulle kunna 

användas för att analysera informanternas svar på ett likvärdigt sätt så kändes 

delaktighetmodellen som ett relevant val. Hade valet legat på ett annat analysverktyg hade 

troligen utfallet av resultatets analys fått en annan riktning.  Den teoretiska bakgrunden, 

styrdokumenten och min teoretiska utgångspunkt gjorde att studien fick sin utgångspunkt i 

att undersöka lärarnas uppfattning om elevernas förutsättningar till delaktighet utifrån ett 

relationellt perspektiv. Hade valet legat att studera elevernas förutsättningar till 

delaktighet utifrån ett kompensatoriskt perspektiv skulle elevens tillkortakommande fått 

större fokus.  

Det insamlade materialet tematiserades för att resultatet skulle blir tydligt presenterat. I 

det insamlade materialet hittade jag gemensamma nämnare som bildade olika teman (Se 

avsnitt 3.1.2). Genom att forskaren är ett viktigt verktyg i databearbetningen hade 

resultatet kunnat se annorlunda ut om en annan forskare sammanställt det (Bryman, 2011).    
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4. Resultat  
Resultatet som presenteras utgår från de aktuella forskningsfrågorna. Svarsfrekvensen kan 

överskrida nio informanter genom att informanterna kan definiera delaktighet utifrån olika 

begrepp, de kan anse att flera olika delar är viktiga för att skapa förutsättningar för 

delaktighet och att det finns många olika möjligheter och hinder för delaktighet. Genom 

informanternas svar har det framkommit ett antal tydliga mönster som presenteras i olika 

teman. (Boyatzis, 1998). 

Informanterna presenteras i resultatet och i analysen med fiktiva namn.  

Informant 1: Anna; Informant 2: Britt; Informant 3: Cicci; Informant 4: Doris; Informant 

5: Emma; Informant: 6 Frida; Informant 7: Gun; Informant 8: Harriet; Informant 9: Inger  

4.1 Lärarnas definition av delaktighet 
Definitionen baseras på två frågor, dels lärarnas tolkning av läroplanen och deras egen 

beskrivning av begreppet delaktighet. Resultatet presenteras genom att lärarna lyft fram 

olika delar som de anser definierar delaktighet. Dessa delar har sammanställts och 

utmynnat i fyra olika teman som aktivt deltagande, att göra val, att visa intresse och att ha 

en medvetenhet.  

 

 Aktivt deltagande  

Fyra av lärarna anser att om eleverna ska uppnå delaktighet behövs det att eleverna 

intar ett aktivt deltagande. De menar att eleverna inte är delaktiga om de bara är 

närvarande i rummet. ”De skall ha ett aktivt deltagande, att jag ser att de har ett 

intresse” (Frida). ”… att man ändå deltar på sina villkor och att man inte bara är 

passiv utan det ska vara aktivt” (Britt).  

 

 Att göra val 

Tre av lärarna menar att elevernas möjlighet till att göra egna val i undervisningen 

är en faktor som gör eleverna delaktiga. De får då chansen att påverka sin skolgång 

och den undervisningsmiljö som de vistas i. ”Delaktighet är att barnen har 

möjlighet att påverka sin skolgång… jag tänker att man har möjlighet att göra 

olika val” (Harriet). 
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 Att visa intresse 

Tre av lärarna menar att för att eleverna skall anses vara delaktiga i verksamheten 

bör de visa någon form av intresse. ”… att det finns någon form av intresse, att 

man ser att man får en reaktion och att det händer någonting” (Frida).  

 

 Att ha en medvetenhet 

Två lärare menar att elevernas medvetenhet av att delta i verksamheten är en faktor 

som definierar delaktighet. Att eleverna får en uppfattning om sitt varande i 

relation till sammanhanget. ”Delaktighet är väl att finnas med och förstå att jag är 

där och att jag får en förståelse för att jag gör någonting” (Emma). 

En av lärarna menade att definiera delaktighet skiljer sig åt om det handlar om att delta 

eller om det är delaktighet som skall definieras. Hon ansåg att delta innebär att eleven är 

där kroppsligt medan att vara delaktig innebär att eleven är aktivt deltagande i görandet. 

”Jag kan delta utan att känna mig särskilt delaktig” (Gun). 

4.2 Att skapa förutsättningar för delaktighet 
Resultatet har sammanställts och presenteras utifrån utarbetade teman som lärarna anser 

är viktiga faktorer för att de skall kunna skapa förutsättningar för delaktighet i 

undervisningen. 

 Erbjuda hjälpmedel 

Tre lärare lyfter fram att om lärarna erbjuder eleverna olika hjälpmedel så ökar 

deras delaktighet vilket gör att eleverna är mera aktiva i görandet i undervisningen. 

De menar att när eleverna får använda sig av olika hjälpmedel får de en större 

medvetenhet om orsak – verkan. ”Det interaktiva golvet är ju en sådan 

undervisningssituation där man kan uppleva, att de verkligen är delaktig (…) där 

kan man ligga i en damm och så kan du flytta på näckrosor bara du rör det minsta 

lilla på din hand och då är de mer delaktig än om någon bara sätter dig framför en 

skärm” (Anna).  

  

 Planera lustfylld och spännande verksamhet utifrån elevernas intresse. 

Sju av lärarna lyfter fram att en viktig faktor för att eleverna skall få 

förutsättningar till att vara delaktiga i undervisningen är att lärarna utgår från 

elevernas intresse och bygger upp undervisningen så att den blir spännande och 
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lockar eleverna till att vilja delta och att de i aktiviteterna känner glädje och 

motivation. ”Vi försöker ju jobba mycket med att göra undervisningssituationerna 

så delaktiga som möjligt genom att ha intressanta och stimulerande material, för 

jag tror att man måste ha det för att väcka förväntan” (Anna). ”Är aktiviteten rolig 

så lär man sig mer (…) det lustfyllda är viktigt” (Harriet). ”Ja när man riktigt 

hundra procent känner eleverna delaktighet är när vi har musik (…) då dansar de 

och de är så delaktiga så det får nog hända vad som helst bortanför vår lilla grupp” 

(Emma). ”Att vara delaktig i känslan” (Doris). 

 

 Arbeta med yttre faktorer som motorik och kommunikation för att skapa 

förutsättningar.  

Fyra av lärarna tar upp vikten av att arbeta med faktorer runt eleverna som 

motorikträning, att utveckla kommunikationen i syfte att skapa förutsättningar för 

eleverna att bli mera delaktig i undervisningen. En av lärarna menar att 

kommunikation måste prioriteras för att möjliggöra delaktighet. ”Kommunikation 

har en stor plats och ska ha en stor plats, det skall vara i främsta rummet i alla 

aktiviteter”(Doris). ”Vi försöker att jobba med podd-kommunikation (…) i podd-

kommunikation ligger en viktig grej att träna in ett ja och ett nej. Det kan vara ett 

motoriskt ja och nej. Huvud ner för ja och huvud åt sidan för nej. Om man får ett 

tydligt ja och nej från en elev kan man lättare få fram vad den egentligen vill säga” 

(Anna). ”En pojke med cerebral pares som satt med sina händer knutna i 

spasticitetsmönster och i princip använde inte händerna men med rätt guidning via 

handleden som t.ex. när man böjer ner handleden då öppnar sig fingrarna och när 

man böjer upp handleden så stängs handen (…) och när man då guidar via 

handleden så att handen öppnas och han ta kan ta tag i en rockring när han sitter i 

sin rulle på gymnastiken och leker att han ska kör bil och träna på att greppa så då. 

När han då fick hjälp att öppna handen via guidning via handleden så kändes det 

som för honom att han själv gjorde det.  När han hade rockringen i handen och 

man guidade honom så kunde han stänga handen och när man då släppte greppet 

kunde han hålla kvar och vara delaktig och hålla i rockringen. Så tränade vi från 

början och nu kan man säga till honom att böja handleden neråt. Att man ger 

honom de redskapen, - ja just så här är det lättare för mig att öppna handen. Nu har 

du rockringen i handen böj handleden uppåt” (Britt). 
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 Ge eleverna möjlighet till inflytande 

Sex av lärarna tar upp att en viktig faktor för att skapa förutsättningar till 

delaktighet är att eleverna skall få möjlighet att göra val och att de skall kunna 

påverka sin skolgång och vad eleverna vill göra i de olika 

undervisningssituationerna. Det är också viktigt att de val eleverna kan göra är 

lagom stora utifrån elevernas förutsättningar så att eleverna växer sig starkare. 

Lärarna anser att eleverna, genom att få inflytande i verksamheten, får tilltro till 

sin egen förmåga och deras självkänsla och självförtroende blir starkare. ”Vi har 

elever som blir väldigt oroliga om de får val som de inte klarar av men då måste 

man ändå få val som man klarar av, på den nivå som det går att välja för att få vara 

delaktig. Det känns som en mänsklig rättighet att få vara delaktig i livet, i det man 

gör men på den nivån som man kan hantera” (Emma). ”Det gör något med en när 

man känner att man har möjlighet att påverka eller att bli lyssnad på helt enkelt” 

(Gun).   

 

 Planera verksamheten utifrån elevernas förutsättningar och behov. 

Fem av lärarna lyfte att elevernas förutsättningar och behov ska vara grunden för 

den verksamhet som bedrivs. Kartläggning och reflektion över den undervisning 

som bedrivs och vad eleverna har för behov är det som är viktigt för att skapas 

goda förutsättningar för delaktighet i undervisningen för eleverna. ”Man måste 

utgå från eleverna och vad de har i varje situation, hur kan de bli delaktiga i det 

som görs” (Frida). ”När man gör en kartläggning (…) vill ha en snabb och 

överskådlig bild (…) det blir tydligt att man ser hur delaktigt eleverna är idag i 

olika situationer och vad nästa steg, hur man kan bli mer delaktig” (Britt). 

 

 Socialt samspel 

Två av lärarna lyfter att det sociala samspelet mellan eleverna är en faktor för att 

skapa förutsättningar för delaktighet. ”Jag försöker att skapa delaktighet med 

grupper, med andra elever. Vi jobbar mycket med en annan klass. Vi har börjat 

samarbeta för att skapa fler möten, det är också en delaktighet” (Gun). ”… 

delaktighet finns ändå, vi har suttit där tillsammans och gjort men då är det den här 

andra formen av delaktighet. Att vi gör något tillsammans” (Emma). ”Vi har 

jobbat mycket med sagor och dramatiserat och detta har eleverna börjat ta upp på 

rasterna. De börjar att bjuda in varandra” (Gun). 
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4.3 Möjligheter och hinder för delaktighet 
Resultatet har sammanställts och presenteras som teman utifrån olika faktorer som 

framkommit. Först presenteras det som, enligt lärarna, kan möjliggöra delaktighet. 

Efter det presenteras de faktorer som skulle kunna hindra delaktighet i 

undervisningen.  

  

 Möjligheter för delaktighet 

Personalen: Åtta av lärarna menar att personalen är en stark faktor för att eleverna 

skall få möjlighet att vara delaktig i verksamheten. Lärarna måste tolka och lära 

känna elevernas signaler, vad de tycker är roligt och vad som skapar engagemang 

hos eleverna. Att vara lyhörd för elevernas önskningar och behov är en viktig 

egenskap hos personalen. ”Det är mycket upp till den som är pedagog i en klass att 

möjliggöra delaktighet” (Inger).  

Tid: En av lärarna lyfte upp att tid är en faktor som skulle kunna möjliggöra 

delaktighet. ”Det är ju delaktighet också att de får bestämma takten i hur man klär 

på sig, att inte någon står där och sliter på jackan när man inte har det tempot i sig 

själv. Att få vara som man är, är ju också delaktighet” (Emma). 

Anpassad skolmiljö: Tre av lärarna menar att om skolmiljön är anpassad för att 

stimulera kommunikation, lärande och tillgängligheten för eleverna så skulle det 

möjliggöra delaktighet i undervisningen. Lärarna menar att i en drömvärld har 

eleverna flera rum t.ex. sandrum, vattenrum, ateljé som utgår från elevernas 

förutsättningar och behov för att stimulera och möjliggöra delaktighet och lärande. 

Eleverna behöver förbereda sig för de olika momenten som ingår i verksamheten 

med hjälp av t.ex. schema. ”Vi har schema, där vi har bilder och föremål för de 

som behöver. Där får de möjlighet att bli förberedda på vad som skall hända under 

dagen” (Cicci). ”Vi har en kille som är väldigt beroende av att få veta vad som ska 

hända för att han skall känna delaktighet så jag måste ha förberett honom. Att idag 

ska vi göra det här för har jag inte gjort det då blir han inte delaktig, då blir 

stressbägaren överfull” (Frida). 

 

 Hinder för delaktighet 

Personalen: Åtta av lärarna anser att personalen är de som skulle kunna vara ett 

hinder för att eleverna skall få möjlighet att bli delaktiga i verksamheten. Är 

lärarna inte lyhörda, att de inte visar ett engagemang och inte erbjuder eleverna en 
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stimulerande skolmiljö kan lärarna och personalen i skolan hindra eleverna. ”Vi 

får aldrig vara ett hinder” (Anna). ”Vi själva kan också vara hinder, att man vill för 

mycket, att man tolkar fel, att man inte väntar ut eleverna…” (Britt). 

Funktionsnedsättningen, (eleven): Tre av lärarna lyfter elevernas 

funktionsnedsättning som en möjlig faktor till att eleverna har svårigheter att nå 

delaktighet i undervisningen. De menar att elevernas funktionsnedsättning kan 

krocka mot varandra vilket skulle kunna leda till att eleverna inte kan ge sig hän i 

aktiviteten och på så sätt hindra delaktighet. En av lärarna lyfter att elevernas brist 

på att ta initiativ skulle kunna var ett hinder för att nå delaktighet. ”Den här 

fullständiga nivån av delaktighet där kan det finnas hinder som kan ligga inom 

t.ex. att eleverna inte klarar av at ta egna initiativ eller att ta egna beslut eller så” 

(Emma). 

5. Analys 
Resultatet har analyserats utifrån delaktighetsmodellen beskriven i avsnitt 2.5.1. Utifrån 

lärarnas svar i intervjuerna har materialet tolkats med utgångspunkt i de sex olika 

aspekterna av delaktighet som Janson (2005) belyser och som är utformat som ett 

arbetsmaterial av Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2015a).  

 

Tillhörighet:  

Lärarna lyfter inte i stor utsträckning elevernas tillhörighet som en aspekt för delaktighet 

men de pratar om eleverna som enskilda individer och att de tillhör en elevgrupp. 

Elevgrupperna varierar från att vara några få elever med personliga assistenter till större 

grupper på max sex elever med klassassistent och några elevassistenter. Alla elever tillhör 

grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan. En av lärarna önskar att det skulle 

kunna inledas ett samarbete med grundskolan så att elever från grundsärskolan med 

inriktning träningsskolan skulle kunna ges möjlighet att delta, utifrån sina förutsättningar 

och behov, på vissa lektioner inom grundskolan just för att ge eleverna möjlighet att 

utvecklas till sin fulla potential.  

 

Tillgänglighet: 

Inom tillgänglighet berörs tre olika aspekter som fysisk tillgänglighet, ett tillgängligt 

meningssammanhang och ett tillgängligt sociokommunikativt samspel. Lärarna i studien 

lyfter att det inom verksamheterna behövs bättre lokaler för att kunna skapa lärmiljöer 



33 
 

som är gynnsamma för elevernas möjlighet till delaktighet. Idag är lokalerna som eleverna 

vistas i inte anpassade för den verksamhet som bedrivs. Lokalerna är trånga och möjliggör 

inte full tillgänglighet för eleverna. Lärarna menar även att eleverna behöver fler lokaler 

där det kan byggas upp lärmiljöer för eleverna som t.ex. vattenrum, sandrum, ateljé för 

skapande. När eleverna skall delta i aktiviteter är det, enligt lärarna, viktigt att lärmiljön 

stimulerar och inspirerar till den tänkta aktiviteten. Ute på skolgårdarna och i det samhälle 

som eleverna lever i måste det ske en förändring enligt några lärare. De anser att 

kommunerna inte har lyckats göra lekparker, samlingslokaler, konserthus osv. tillgängliga 

så att deras elever kan delta på ett gynnsamt sätt. Många efterfrågar mobila liftar och 

anpassade lekparker så att elever som har ett rörelsehinder skall kunna delta utifrån sina 

förutsättningar. Några lärare menar att de i sin verksamhet har tekniska hjälpmedel som 

t.ex. interaktiva golv, touchknappar och aktivitetsstolar som skapar möjligheter för 

eleverna att vara delaktig i undervisningen. En av lärarna lyfter att de har organiserat 

elevernas rastaktiviteter för att möjliggöra delaktighet med andra elever inom 

grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan. Det organiserade aktiviteterna har lett 

till att eleverna själva har börjat ta kontakt med fler kompisar på raster. ”Vi har jobbat 

mycket med sagor och dramatiserat och detta har eleverna börjat ta upp på rasterna. De 

börjar att bjuda in varandra” (Gun). För att skapa meningssammanhang syns det i studien 

att lärarna flera gånger lyfter vikten att eleverna skall vara förberedda inför de aktiviteter 

de skall delta i under sin skoldag. En av lärarna menar att för att vissa elever ska kunna 

känna delaktighet krävs det att de förbereds på vad som förväntas av dem så att deras 

”stressbägare” inte blir full och blockerar elevens möjlighet till delaktighet. Ett verktyg 

som lärarna använder sig av, för att skapa ett tillgängligt meningssammanhang, är 

elevernas individuella scheman. ”Vi har schema, där vi har bilder och föremål för de som 

behöver. Där får de möjlighet att bli förberedda på vad som skall hända under dagen” 

(Cicci). Genom scheman kan eleverna förbereda sig inför de aktiviter som de skall möta. 

De får en bra och tydlig överblick på vad som skall hända. Elever som behöver taktila 

hjälpmedel får i sitt schema möjlighet att känna schemat och på det viset få en 

förförståelse till vad som skall ske.  Lärare menar att kommunikationen har en stor 

betydelse för att eleverna skall känna delaktighet. De menar att det är viktigt att lärarna 

funderar över vilken typ av kommunikationsform som passar eleverna och använda det för 

att möjliggöra delaktighet. En av lärarna menar att kommunikation måste prioriteras för 

att möjliggöra delaktighet. ”Kommunikation har en stor plats och ska ha en stor plats, det 

skall vara i främsta rummet i alla aktiviteter” (Doris).  
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Samhandling: 

Samhandling innebär att två eller fler elever deltar i samma aktivitet, att de gör något 

tillsammans. Vid några intervjutillfällen har det framkommit att eleverna arbetar 

tillsammans i undervisningen. Men det signaleras även att eleverna inom grundsärskolan 

med inriktning mot träningsskolan har olika kommunikativa förmågor som gör att lärarna 

vissa gånger måste tolka elevernas uttryck för att försöka förstå dem. De aktiviteter som 

lärarna introducerar utgår från elevernas intresse och det gör att de flesta eleverna känner 

och visar stor delaktighet i själva aktiviteten. Men när det brister i tillgängligheten 

minskar elevernas möjlighet till samhandling även fast eleverna kan visa engagemang och 

delaktighet i den aktuella aktiviteten. Lärarna menar att eleverna kan tränas så att deras 

möjlighet till delaktighet ökar. Några arbetar med kommunikation och motorik som två 

viktiga faktorer för att stimulera delaktighet medan några andra använder sig av musik och 

drama för att locka eleverna till samhandling. Att träna eleverna gör, enligt lärarna, att 

eleverna lär sig att bli mer självständiga och blir på så sätt mer aktiva deltagare i de olika 

aktiviteterna. T.ex. berättas det om hur drama har lockat eleverna till att själva mötas runt 

sagan och dramatisera tillsammans under raster och andra spontana tillfällen. Eller när 

elever med svåra kroppsliga handikapp kan med hjälp av korta instruktioner vara aktivt 

delaktig under gymnastiklektionerna. När eleverna kan vara med i görandet skapas 

förutsättningar för att eleverna ska kunna interagera på olika sätt, vilket ökar 

möjligheterna till samhandling. 

 

Erkännande: 

Aktiviteterna lärarna berättar om i studien organiseras för att eleverna skall känna 

engagemang. Lärarna utgår från elevernas intresse och lust för att aktiviteterna skall vara 

tilltalande för eleverna. Genom att aktiviteterna är väl genomtänkta och utgår från varje 

elevs förutsättningar och behov stödjer lärarna ”elevernas möjlighet till erkännande” 

(Szõnyi & Söderqvist Dunkers, 2015a, s.25). Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2015a) 

menar i delaktighetsmodellen att erkännandet kommer när eleverna blir accepterad av sina 

kompisar och av sina lärare i de olika aktiviteterna. Några få lärare berättar om situationer 

där eleverna är tillsammans i grupp och lärarna menar att när eleverna möts tillsammans 

och interagerar med varandra möjliggörs delaktighet både vid lektionstillfällena och 

utanför undervisningen. En lärare har arbetat för att eleverna skall möta sina kompisar 

inom träningsskolan under rasterna, just för att eleverna skall få möjlighet till naturliga 

möten där de kan skapa relationer. Många lärare pratar om sina möten med eleverna och 
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elevernas möte med sina assistenter där det sker ett erkännande men det framkommer inte 

om dessa elever även interagerar med sina klasskompisar i gruppen.  

 

Engagemang: 

Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2015a) skriver att för att få engagemang i aktiviteten 

måste eleverna själva göra en upplevelse. Lärarna menar att det är viktigt att den 

verksamhet som bedrivs är anpassad för elevernas förutsättningar och behov. De lyfter att 

aktiviteterna skall speglas av lust och glädje. När aktiviteterna planeras skall elevernas 

intresse vara i fokus så att eleverna känner glädje och engagemang i aktiviteten. Lärarna 

som deltog i studien menar att de pedagoger som är verksamma har en viktig roll för att 

engagera och inspirera eleverna till att vara aktivt delaktiga. För att stimulera 

delaktigheten kan lärarna använda sig av olika hjälpmedel som att, t.ex. använda sig av 

kommunikation för att guida eleven till delaktighet eller att hjälpa eleverna att reflektera 

över sin delaktighet i de olika aktiviteterna, vad som varit roligt och vad som varit svårt. 

En av lärarna lyfter vikten av att pedagogerna tolkar och bekräftar elevernas reaktioner i 

aktiviteten. Elever som har bristande kommunikation måste få möjlighet att uttrycka sitt 

engagemag genom att de vuxna som är nära elever naoch känner eleven, tolkar elevens 

känsloyttringar och ger bekräftelse på det. Läraren anser att när vi bekräftar eleverna kan 

eleven vara delaktig i den känsla som skapas. Några lärare arbetar med att eleverna, i sin 

skolvardag, skall få möjlighet till att göra olika val utifrån sina förutsättningar. De menar 

att eleverna blir mera delaktiga när de kan påverka sin vardag. Lärarna lyfter vikten av att 

eleverna skall träna sig i att göra val genom att det är en färdighet som är viktig för att 

kunna påverka sin livssituation. Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2015a) menar att 

”Engagemang påverkas i hög grad av övriga aspekter, främst tillgänglighet, erkännande 

och samhandling” (s.26). Lärarna i studien lyfter att ett hinder och en möjlighet för 

elevernas delaktighet är pedagogernas engagemang och uppfinningsrikedom. Enligt 

lärarna har de en viktig funktion för att eleverna skall känna lust i sitt lärande och känna 

en iver att delta i undervisningen.  

  

Autonomi: 

För att känna autonomi krävs det att eleverna skall kunna ha möjlighet att själv bestämma 

över sitt handlande och att de själva kan ha inflytande över vad de skall göra eller på 

vilket sätt det skall göras. Lärarna menar att eleverna får göra val utifrån sina 

förutsättningar, vilket kan innebära att eleven får välja mellan två olika aktiviteter eller att 



36 
 

de inom den aktuella aktiviteten får välja vilket material de vill använda sig av. En lärare 

reflekterade under intervjun över att eleverna får valmöjligheter men att hon, som 

pedagog, redan har bestämt ramen för de val som är möjliga. Detta gör att eleven 

egentligen inte har gjort ett fritt val. Med ökad kommunikation och med träning för att 

själv bli aktiva aktörer i aktiviteterna menar lärarna att elevernas möjligheter till 

delaktighet ökar. Assistenternas roll för att möjliggöra elevernas självständighet är viktig. 

Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2015a) menar att elever med funktionsnedsättning kan 

uppleva att stödet från assistenterna ibland kan ha en hämmande effekt och begränsa 

elevernas möjlighet till att fatta beslut. En av lärare betonar att assistenterna, som är i 

verksamheten, har en viktig roll och att de skall fungera som elevens förlängda arm. De 

skall ha eleverna i fokus. Några av lärarna menar att tid är en faktor som möjliggör 

delaktighet för eleverna. För att eleverna skall kunna bestämma över sitt handlande 

behöver de tid. Tid till att arbeta utifrån sina förutsättningar och tid till att göra, tänka och 

reflektera. ”Det är ju också delaktighet att få bestämma takten i hur man klär på sig, att 

inte någon står där och sliter på en jackan när man inte har det tempot i sig själv” (Emma). 

  

Enligt delaktighetsmodellen (Janson 2005) måste de olika aspekterna samspela för att 

eleverna skall uppleva full delaktighet. Utifrån lärarnas berättelser om elevernas möjlighet 

till delaktighet i undervisningen finns det indikationer på att eleverna inte kan nå full 

delaktighet, men att de kan nå viss delaktighet utifrån sina förutsättningar.  

6. Diskussion och slutsats 
Syftet med den här studien är att bidra med fördjupade kunskaper om lärares uppfattningar 

om elevernas förutsättningar till delaktighet i undervisningen inom grundsärskolan med 

inriktning mot träningsskola. I linje med syftet utformades följande forskningsfrågor 

1. Hur definierar lärare begreppet delaktighet? 

2. Hur anser lärare att de arbetar för att skapar förutsättningar för delaktighet i 

undervisningen för eleverna?  

3. Vad finns det för faktorer som hindrar eller möjliggör delaktighet enligt lärarna? 

För att få en överskådlig bild och en påminnelse av det faktiska resultatet innan vi går in i 

diskussionsdelen presenteras här nedan en sammanfattning av studiens resultat.  
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6.1 Sammanfattning av resultatet 
I studiens resultat framkom det att lärarna hade olika sätt att definiera delaktighet på men 

efter bearbetningen av resultatet utkristalliserades fyra teman som, enligt lärarna, 

definierar delaktighet (forskningsfråga 1). Lärare menade att det krävs ett ”aktivt 

deltagande” hos eleverna men att eleverna samtidigt skulle få delta utifrån sina villkor.  

De lyfte även att elevernas möjligheter till ”att göra val” var en förutsättning för att 

eleverna skulle kunna vara delaktig och påverka sin skolgång. ”Att visa intresse” och ”att 

ha en medvetenhet” ansåg några lärare var viktiga faktorer för att eleverna skall känna 

engagemang och få en förståelse för det som händer runt om kring dem.  I 

forskningsfrågan 2: Hur anser lärarna att de arbetar för att skapa förutsättningar för 

delaktighet i undervisningen? menar lärarna att det är viktigt att erbjuda eleverna bra 

”hjälpmedel” för att öka deras aktiva görande i undervisningen. Lärare lyfte vikten av att 

”planera lustfylld och spännande verksamhet utifrån elevernas intresse” och de menar att 

om undervisningen bygger på elevernas intresse och på spännande saker så ökar elevernas 

vilja att delta. Några av lärarna tog upp att ”arbeta med yttre faktorer som motorik och 

kommunikation för att skapa förutsättningar” har en stor betydelse för delaktigheten. De 

menar att när det arbetas med yttre faktorer så ger lärarna eleverna förutsättningar till att 

kunna vara delaktig i olika aktiviteter och sammanhang. Ett annat sätt att arbeta för att 

främja delaktigheten är, enligt de flesta lärarna, att ”ge eleverna möjlighet till inflytande”. 

Lärarna menar att när eleverna får inflytande i verksamheten ökar deras tilltro till sin egen 

förmåga och deras självkänsla och självförtroende blir starkare. Att ”planera 

verksamheten utifrån elevernas förutsättningar och behov” menar lärarna ska vara 

grunden för den verksamhet de bedriver. De anser att kartläggning och reflektion är 

viktigt så att elevernas förutsättningar och behov är i fokus i undervisningsutformandet.  

Två att lärarna lyfter att det ” sociala samspelet” är en viktig faktor för att skapa 

förutsättningar till delaktighet i undervisningen.  När det kom till frågan som berörde 

lärarnas tankar angående om det finns faktorer som kan hindra eller möjliggöra 

delaktighet (forskningsfråga 3) ansåg lärarna att ”personalen”, hur personalen arbetar och 

planerar sin verksamhet, är av stor vikt. Personalens agerade avgör elevernas möjlighet till 

delaktighet. Det lyftes även att ”tid” och ”anpassad skolmiljö” är faktorer som kan 

möjliggöra delaktighet. När det gäller hinder lyfte lärarna personalen som ett hinder men 

några av lärarna lyfte även att elevernas funktionsnedsättning kan hindra eleverna 

möjlighet till delaktighet. 
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6.2 Diskussion  
Diskussionen är baserad på forskningsfrågorna, studiens resultat och analys, litteratur och 

teori. Avsnittet avslutas med en slutsats och förslag till fortsatt forskning inom området.  

6.2.1 Delaktighetsmodellen som ledfyr 

Inom grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan finns det en stor spridning på 

elevernas intellektuella och fysiska förutsättningar och behov. Det finns elever allt från att 

de som har fler funktionsnedsättningar och en utvecklingsnivå motsvarande ett barn på 

några månader till de som har full motorisk förmåga och kan kommunicera verbalt med 

ett rikt språk. Spridningen är stort vad gäller elevernas förutsättningar och behov och det 

gör att planeringen för att uppnå delaktighet kan vara svår, vilket i sin tur kan påverka 

elevernas möjlighet till delaktighet. Szõnyi (2005) lyfter i sin avhandling att det finns flera 

olika former av delaktighet. Även Janson (2004, 2005) och Molin (2004) anser att de finns 

flera faktorer som påverkar delaktigheten men de menar att de olika faktorerna påverkar 

individens grad av delaktighet. För att nå full delaktighet, enligt författarna, måste 

eleverna uppnå delaktighet inom alla olika aspekter både i subjektiva- och objektiva 

dimensioner. Det är också viktigt att eleverna själva har en uppfattning om sin delaktighet. 

Elevernas delaktighet bedöms utifrån elevernas känsla och uppfattning av sin delaktighet 

(subjektiva dimensionerna) och observationer av de objektiva dimensionerna av 

delaktighet (Janson, 2004; Björck – Åkersson & Granlund, 2004; Eriksson & Granlund, 

2004; Melin, 2013 & Nordström, 2004). Utifrån delaktighetsmodellen (Janson, 2005) går 

det att anta att eleverna inom träningsskolan inte kan nå full delaktighet utifrån de olika 

aspekterna genom att eleverna inte har möjlighet att uppnå delaktighet inom alla olika 

aspekterna av subjektiva och objektiva dimensioner. Szõnyi och Söderqvist Dunkers 

(2015a) menar att denna delaktighetsmodell är en modell som kan appliceras på alla 

elever oavsett funktionsnedsättning. Det är dock något som jag upplever svårt, genom att 

eleverna inom träningsskolan har olika behov och olika förutsättningar att uppnå full 

delaktighet enligt delaktighetsmodellen. Utifrån resultatet och den analys som gjorts med 

utgångspunkt från delaktighetsmodellen är det relevant att fundera över hur elevernas 

delaktighet inom träningsskolan egentligen ser ut. När skolan använder 

delaktighetsmodellen vid kartläggning av elevernas delaktighet är det viktigt att 

skolpersonalen är medveten om att det finns olika faktorer som gör att kartläggningen kan 

bli bristande enligt modellen. Delaktighetsmodellen bör ses som en vägledning för att 

skapa förutsättningar för delaktighet. Inom aspekten ”tillgängligheten” är det många 

faktorer som påverkar elevernas möjlighet till att t.ex. vara fysiskt delaktiga i lärmiljön. 
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Utifrån var eleverna ligger i utvecklingsnivå, på vilket sätt de kommunicerar med andra, 

vilka kroppsliga funktionsnedsättningar de upplever och vilken miljö som skolan erbjuder 

eleverna påverkas deras möjlighet till tillgänglighet. Jag menar att alla olika elever, utifrån 

de förutsättningar de har, uppnår de sex aspekterna på olika sätt beroende på vilka 

möjligheter och förutsättningar som skapas för dem.  

6.2.2 Att arbeta för delaktighet (Forskningsfråga 2) 

Inom handikappspolitiken (Gustavsson, 2004) menar de att handikapp kan förebyggas 

genom att det sker olika adekvata förändringar i lärmiljön. Om det skapas en tydlig 

tillgänglighet i verksamheten utifrån de behov som finns minskas det eventuella 

handikappet. Grunewald (2008) menar att ”är miljön väl anpassad är handikappet mindre 

eller inte alls, är miljön dåligt anpassad är handikappet stort” (s.224). Lärarna i studien 

signalerar bristen på bra lokaler som skulle kunna skapa förutsättningar för en bra och 

stimulerande lärmiljö för eleverna. De menar även att det krävs att eleverna erbjuds bra 

hjälpmedel för att möjliggöra tillgänglighet och genom den ökade tillgängligheten främja 

delaktighet i undervisningen. Många av lärarna anser att de skapar en tillgänglig miljö för 

sina elever genom att de erbjuder eleverna allt från inaktiva golv, touchknappar till att 

skapa struktur och ordning med hjälp av schema. Några lärare menar att 

kommunikationen har en stor betydelse för att eleverna skall känna delaktighet. De lyfter 

att det är viktigt att lärarna funderar över vilken typ av kommunikationsform som passar 

eleverna och att lärarna sedan måste använda det för att möjliggöra delaktighet. De flesta 

lärarna ansåg att verksamheten måste utgå från elevernas intresse och verksamheten bör 

byggas upp så att den blir spännande och lockar eleverna till att delta och att eleverna då 

känner glädje och motivation i aktiviteterna. För att kunna uppnå detta måste 

grundsärskolan med inriktning mot träningsskola få förutsättningar att få adekvata lokaler 

för den verksamhet som skall bedrivas och anpassade lärmiljöer som stimulerar eleverna 

till delaktighet och engagemang. Styrdokumenten (Skolverket, 2011) trycker på att det 

lustfyllda lärandet är viktigt för eleverna skall kunna vara delaktiga i verksamheten. 

Strandberg (2006) och Janson (2004) lyfter att verksamheten skall vara lustfylld så att 

eleverna känner intresse och engagemang i undervisningen. Det är även viktigt att 

verksamheten är utmanande och att den lockar eleverna till att vilja delta. Vygotsky 

(1978) menar att eleverna lär sig när de strävar efter nästa utvecklingszon, när de hela 

tiden strävar framåt i sin utveckling utvecklas de som individer. Szõnyi och Söderqvist 

Dunkers (2015a) anser att genom att aktiviteterna är väl genomtänkta och utgår från varje 
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elevs förutsättningar och behov så stödjer lärarna ”elevernas möjligheter till erkännande” 

(s.25). För att känna sig erkänd av sina klasskompisar krävs det att eleverna får möjlighet 

till ett socialt samspel att de upplever samhandling. Bara två lärare i studien lyfte det 

sociala samspelet som en viktig faktor för att skapa förutsättningar till delaktighet i 

undervisningen. Kanske det är så att lärarna i undersökningen anser att det sociala 

samspelet är en naturlig del som skall räknas som något självklart. De lärare som tog upp 

det sociala samspelet som en viktig faktor för delaktighet berättar om situationer där 

eleverna är tillsammans i grupp och lärarna anser att när eleverna möts tillsammans och 

interagerar med varandra möjliggörs delaktighet. Enligt sociokulturellt perspektiv 

(Vygotsky, 1978; Säljö, 2013) är det sociala samspelet en viktig faktor för att möjliggöra 

delaktighet för eleverna. När eleverna skapar horisontella relationer med sina kompisar 

utvecklas de som människor och de skapar sig en identitet och där formas även deras 

normer och värderingar (Östlund, 2012).  Jag anser att här ligger det en utmaning för 

lärarna att skapa förutsättningar för socialt samspel och för att skapa den bästa lärmiljön 

så att eleverna får möjlighet att nå full delaktighet utifrån sina förutsättningar och behov. 

Eleverna kan nå olika långt inom de olika aspekterna och trots att de inte kan få full 

upplevelse av varje aspekt kan de, enligt mig, känna full delaktighet utifrån sina 

Figur 3: En visuell illustration av elevers fulla delaktighet utifrån deras förutsättningar och behov 

kontra elevers fulla delaktighet utifrån delaktighetsmodellen. Ett exempel på en elevs upplevelse av 

delaktighet i förhållande till de sex aspekterna enligt Janson (2005). 
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förutsättningar och behov (Se figur 3).  Elevernas känsla och upplevelse av full 

delaktighet är det som är av betydelse. Uppdraget som lärare är att ge eleverna alla 

möjligheter att komma så långt som möjligt i sitt lärande och då krävs det att eleverna 

känner engagemang, lust och delaktighet så långt det är möjligt. För att skapa 

förutsättningar för elevernas delaktighet är det viktigt, enligt Szõnyi och Söderqvist 

Dunkers (2015a), att lärarkåren har ett gemensamt språk runt delaktighet. De menar att det 

gemensamma språket och samsynen kan göra att lärarkåren skapar en gemensam 

förståelse för vad delaktighet innebär för eleverna och på så sätt kunna arbeta för att 

möjliggöra en deltagande miljö (Szõnyi & Söderqvist Dunkers, 2015a).   

6.2.3 Definition av delaktighet (Forskningsfråga 1) 

Utifrån studiens resultat kan det dras slutsatser att lärarna ser på delaktighet på olika sätt. 

Men alla menar att elevernas delaktighet skall utgå från deras förutsättningar och behov. 

När lärarna pratar om sina elever uttrycker de att eleverna kan nå olika former av 

delaktighet. Fyra av lärarna anser t.ex. att eleverna bör vara aktiva deltagare för att räknas 

som delaktig men de beskriver samtidigt att eleverna skall vara aktiva utifrån sina 

förutsättningar.  Vilket enligt lärarna kan vara att de visar någon form av intresse.  

Thomas (2007) definierar delaktighet som att eleverna kan aktivt delta i aktiviteter och att 

de även är delaktiga i beslut som tas. Även Sagen och Ytterhus (2014) anser att för att 

kunna öka elevernas delaktighet måste eleverna lära sig att vara självbestämmande och 

delaktiga samhällsmedborgare. Lärarna menar att delaktighet är att eleverna får vara med 

och påverka sin skolgång och göra val utifrån sina förutsättningar. Det är viktigt att 

eleverna får gör val av olika slag skriver Skolverket (2011) och de menar att elevernas 

möjlighet till att vara aktiva i sin lärandesituation och i beslutfattande runt 

undervisningsens utformning måste uppmuntras och stimuleras i undervisningen. Det 

ligger i lärarnas uppdrag att de utifrån elevernas förutsättningar och behov skall främja 

lärande och rusta eleverna för att bli goda samhällsmedborgare. Alla människor har rätt att 

göra sin röst hörd oavsett funktionsnedsättning. Det viktiga är att lärarna erbjuder eleverna 

möjligheten att göra val, stora som små. Vi måste erbjuda eleverna adekvat hjälp så att de 

kan göra aktiva val för att rusta dem till att bli samhällsmedborgare. FN-konventionen 

(Justitiedepartementet & Utrikesdepartimentet, 2006) menar att det handlar om att barnen 

har rätt att uttrycka vad de tycker i olika frågor och att barnens åsikter och önskningar 

skall beaktas utifrån barnens ålder och mognad. Vilket gör att skolan har en skyldighet att 

ge eleverna möjlighet att göra sin röst hörd utifrån sina förutsättningar.  Barn på en tidig 
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utvecklingsnivå kan göra aktiva val men vi, som lärare, måste bara komma på hur. Lärare 

måste ha en kompetens i att komma på nya sätt att tänka och göra. De får inte vara rädda 

för att gå utanför sin trygghetszon och prova nya saker för att möjliggöra elevernas 

delaktighet. Skollagen (SFS 2010:800) ger tydliga signaler att verksamheten måste ge 

eleverna förutsättningar till att elevernas personliga utveckling skall gynnas och att den 

undervisning som bedrivs skall förbereda eleverna till att göra aktiva levnadsval.  

6.2.4 Specialpedagogiskt perspektiv och likvärdighet 

Utifrån alla definitiner som görs går det att se olika på delaktighetsbegreppet och det gör i 

sin tur att verksamheten som bedrivs formas olika. Enligt Skolverket (2011) skall skolan 

erbjuda en undervisning som är anpassad för alla elevers förutsättningar och behov men 

undervisningen skall även vara likvärdig inom skolformen. Att uppnå skolans uppdrag att 

forma undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov och samtidigt sträva efter 

likvärdighet är ett svårt uppdrag enligt mig när vi inom skolan har vaga direktiv över vårt 

uppdrag och ingen gemensam definition på delaktighet. Som nämnts tidigare anser 

Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2015a) att det måste ske en samsyn inom lärarkåren. För 

att nå samsyn tror jag att det är viktigt att det klargörs vad lärarkåren har för 

specialpedagogiska glasögon på sig. Vem ses som problembärare när det kommer till 

elevernas möjlighet till delaktighet? I studien signalerar några lärare att elevernas 

funktionsnedsättning kan vara ett hinder för att eleverna ska vara delaktighet i 

verksamheten medan nästan alla lärarna menar att det är personalen som både möjliggör 

och hindrar elevernas möjlighet till delaktighet. Som Szõnyi (2005) lyfter i sin 

avhandling är det avgörande vilket specialpedagogiskt perspektiv lärarna har när de 

arbetar med att möjliggöra delaktighet för eleverna i verksamheten. Ser lärarna eleverna 

som bärare av problemet (individuellt/kompensatoriskt synsätt) så utgår lärarna från att 

de ska kompensera elevernas tillkortakommande vilket inte skulle skapa en stimulerande 

lärmiljö. Utgår lärarna istället från att eleverna är individer med potential och att det är 

miljön (relationellt synsätt) som inte är anpassad utifrån elevernas förutsättningar och 

behov så kan lärarna arbeta för att skapa möjlighet och förutsättningar i lärmiljön på ett 

bra och stimulerande sätt. Som Swärd och Florin (2014) anser jag att det relationella 

perspektivet borde vara en självklar utgångspunkt i planeringen för undervisingen. Jag 

håller även med Nordström (2011) som menar att för att eleverna skall få förutsättningar 

att uppnå full delaktighet utifrån alla aspekter, både subjektiva och objektiva, måste 

lärarna, i sin planering, utgå från de olika aspekterna för att skapa en lärmiljö som främjar 
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delaktighet. Det är lärarnas ansvar och uppdrag att möjliggöra delaktighet och detta gör 

att det, enligt mig, är oerhört viktigt hur lärarna ser på eleverna. Om eleverna ses som 

kompetenta skapas en lärmiljö som utmanar och stimulerar till lust och lärande och 

genom det delaktighet. Ser vi däremot eleverna som barn med problem finns det risk att 

lärarna tar den enkla vägen genom att låta eleverna ”delta” i undervisningen oavsett 

elevernas engagemang och delaktighet. En av lärarna i studien lyfter just detta att 

eleverna kan delta utan att vara delaktiga. Hon ansåg att delta innebär att eleven är där 

kroppsligt medan att vara delaktig innebär att eleven är aktivt deltagande i görandet. Jag 

anser att med läroplanens otydlighet och delaktighetsbegreppets olika definitioner finns 

det en risk att många elever blir deltagare i undervisningen utan en aktiv delaktighet.  

6.2.5 Vuxna som möjlighet och hinder för delaktighet (Forskningsfråga 3) 

För att främja delaktighet för eleverna inom grundsärskolan med inriktning mot 

träningsskolan har personalen en viktig roll. Inom träningsskolan är det många vuxna, 

lärare och assistenter som rör sig runt eleverna och de har ett eminent uppdrag att 

stimulera eleverna till att lära för livet, känna sig delaktig i ett socialt sammanhang och 

att rusta eleverna till att bli deltagande samhällsmedborgare. För att de vuxna som finns 

runt eleverna skall kunna skapa möjligheter för eleverna att utvecklas anser jag som 

Östlund (2012) att de vuxna måste utgå från att eleven skall delta själv, så långt det är 

möjligt, och att assistenten och läraren skall vara elevens förlängda arm. Jag anser att de 

vuxna måste anta en passivt aktiv roll och genom det låta eleverna vara frontfigur och ta 

sig an världen med ett vuxenstöd som stimulerar och möjliggör delaktighet. Östlund 

(2012) menar att det är en utmaning för lärare och elevassistenter att ”skapa relationer till 

eleverna utan att inskränkningar görs i elevernas möjligheter till deltagande”(s. 235). De 

flesta lärarna i studien var överens om att personalen runt eleverna i skolan både kan 

hindra och möjliggöra delaktighet för eleverna. De menar att lärarna måste tolka och lära 

känna elevernas signaler, vad eleverna tycker är roligt och vad som skapar engagemang 

hos eleverna. Lärarna menade att vara lyhörd för elevernas önskningar och behov är en 

viktig egenskap hos personalen. Östlund (2012) lyfter samtidigt i sin avhandling att när 

lärare och elevassistenter skapar nära relationer med eleverna kan det finnas en risk att 

lärarna och elevassistenterna gör sig till talesman för elevens behov och vilja. Lärarna i 

studien signalerar att personalen kan vara ett hinder för elevernas delaktighet genom att 

det finns risk att personalen vill för mycket och kan göra feltolkningar av elevernas 

önskningar och behov. Feilers och Watson (2011) anser att elevassistenten är nyckeln till 
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elevernas möjlighet till delaktighet, vilket till viss del kan stämma, men som Östlund 

(2012) anser jag som sagts att lärare och elevassistenter skall anta en passivt aktiv roll så 

att eleverna kan komma fram och skapa relationer i en social gemenskap. Hur de vuxna 

som finns runt eleverna ser på eleverna avspeglas hur de förhåller sig till sin roll som 

lärare och assistent när det gäller att möjliggöra delaktigheten för eleverna i 

undervisningen. Jag anser att de vuxna runt eleverna har sin profession att förhålla sig till 

vilket innebär att deras uppdrag inte är att bli bästa kompisar med eleverna utan lärarna 

och assistenterna är där för att skapa förutsättningar för goda relationer för eleverna och 

att stimulera eleverna att känna delaktighet, samhörighet och hjälpa eleverna att utvecklas 

som individer. Melin (2013) antyder att elevernas möjlighet till delaktighet börjar i 

vuxnas sätt att se på eleverna och även de vuxnas syn på sig själv. Som lyfts tidigare är 

det viktigt att lärare och assistenter aktivt arbetar med att hitta samsyn för att kunna 

arbeta mot gemensamma mål och att de funderar över vad de har för specialpedagogiska 

perspektiv.  

6.3 Slutsats och förslag på fortsatt forskning 

Att skapa en anpassad lärmiljö för eleverna utifrån deras förutsättningar och behov är en 

förutsättning för att skapa en tillgänglig miljö där eleverna känner tillhörighet och där de 

får möjlighet till att känna samhandling, engagemang och erkännande. Om miljön är 

anpassad efter elevernas alla behov, vilket i sin tur innebär att de vuxna som är en del av 

den anpassade miljön har ett relationellt perspektiv och intar ett passivt aktivt 

förhållningssätt kommer elevernas möjlighet till att uppleva autonomi öka. Lärarna i 

studien definierar elevernas delaktighet utifrån många olika områden och jag anser att de 

ser elevernas delaktighet utifrån elevernas förutsättningar och behov vilket gör att lärarna 

arbetar på många olika sätt för att möjliggöra delaktigheten för eleverna. Lärarna är 

överens om att personalen runt eleverna har en avgörande roll när det kommer till att 

skapa förutsättningar för att eleverna skall känna delaktighet i undervisningen. Som 

Szõnyi och Söderqvist Dunkers (2015a) anser jag att lärarna tillsammans måste arbeta för 

att hitta en samsyn när det gäller delaktighet så att lärarlaget har en gemensam 

utgångspunkt och genom det arbetar mot gemensamma mål. Har verksamheten en 

gemensam plan att arbeta med anser jag att eleverna har möjlighet att känna delaktighet.  

Utgår vi från delaktighetsmodellen och elevernas möjlighet till full delaktighet utifrån de 

olika aspekterna anser jag att elever inom träningsskolan inte når full delaktighet men de 

når full delaktighet utifrån de förutsättningar de har. Inom alla de olika aspekterna når 
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eleverna olika långt men de når fullt inom aspekten utifrån sin potential. Se figur 3 som är 

en visualisering av elevernas fulla delaktighet utifrån sina förutsättningar och behov 

kontra elevers fulla delaktighet utifrån delaktighetsmodellen. Det är ett exempel på en 

elevs upplevelse av delaktighet i förhållande till Jansons sex olika aspekterna av 

delaktighet (2005). 

Specialpedagogerna/lärarna som arbetar inom grundsärskolan med inriktning mot 

träningskolan som skall driva verksamheten framåt och rusta eleverna att bli delaktiga 

samhällsmedborgare har en viktig uppgift att skapa de bästa förutsättningarna för att 

eleverna skall få möjlighet att nå full delaktighet utifrån sina förutsättningar och behov.  

All personal runt eleverna inom grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan har en 

stor påverkan på elevernas möjlighet till delaktighet i undervisningen. Genom att 

elevassistenterna, som finns runt eleverna stor del av tiden i skolan, har en viktig roll för 

elevernas utveckling och lärande men också deras chanser att bli deltagande 

samhällsmedborgare vore det intressant att utforska elevassistenternas uppfattning om 

elevernas förutsättningar till delaktighet.  
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Bilaga 1 
Umeå Universitet  
Speciallärarprogrammet inriktning Utvecklingsstörning 

Monica Assmundson         

 

 

 

 

 

Informationsbrev till rektor och lärare inom träningsskolan 

 

Hej! 

Jag heter Monica Assmundson och går sista terminen på Speciallärarprogrammet med 

inriktning utvecklingsstörning vid Umeå Universitet. Under den här terminen ska jag göra en 

D- uppsats där jag valt att studera hur lärare tänker och arbetar när det gäller delaktighet i 

träningsskolan. För att det skall vara möjligt att genomföra studien behövs det minst åtta 

stycken datainsamlingar med speciallärare inom träningskolan. Datainsamlingen kommer att 

fokusera på lärares uppfattning om elevernas förutsättningar till delaktighet i undervisningen 

inom träningsskolan.  

För att kunna göra denna studie är min önskan att få möjlighet att träffa ungefär fem lärare för 

en intervju. Intervjun kommer att ta ca 45 minuter. Samtalet kommer att spelas in och material 

från intervjun kommer att avidentifieras och förvaras säkert. Kodnycklar och data kommer att 

sparas åtskilda från varandra. De data som samlas in ska endast användas i 

forskningsändamål. Arkivering av materialet sker enligt Universitetets principer för lagring av 

forskningsdata. De lärare som ställer upp på intervjuerna har rätt att avbryta sin medverkan 

om de skulle ångra sig. 

Intervjutillfällena önskas genomföras inom kort.   

Tack på förhand. 

Med Vänliga Hälsningar 

Monica Assmundson 
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Umeå Universitet   

Speciallärarprogrammet inriktning Utvecklingsstörning 

Monica Assmundson 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrev till rektor och lärare inom träningsskolan 

 

Hej! 

Jag heter Monica Assmundson och går sista terminen på Speciallärarprogrammet med 

inriktning utvecklingsstörning vid Umeå Universitet. Under den här terminen ska jag göra en 

D- uppsats där jag valt att studera hur lärare tänker och arbetar när det gäller delaktighet i 

träningsskolan. För att det skall vara möjligt att genomföra studien behövs det minst åtta 

stycken datainsamlingar med speciallärare inom träningskolan. Datainsamlingen kommer att 

fokusera på lärares uppfattning om elevernas förutsättningar till delaktighet i undervisningen 

inom träningsskolan.  

För att kunna göra denna studie är min önskan att få möjlighet att över Skype eller via telefon 

genomföra en intervju med ungefär fem lärare. Intervjun kommer att ta ca 45 minuter. 

Samtalet kommer att spelas in och material från intervjun kommer att avidentifieras och 

förvaras säkert. Kodnycklar och data kommer att sparas åtskilda från varandra. De data som 

samlas in ska endast användas i forskningsändamål. Arkivering av materialet sker enligt 

Universitetets principer för lagring av forskningsdata. De lärare som ställer upp på 

intervjuerna har rätt att avbryta sin medverkan om de skulle ångra sig. 

Intervjutillfällena önskas genomföras inom kort.   

Tack på förhand. 

Med Vänliga Hälsningar 

Monica Assmundson 
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Bilaga 3  

Intervjuguide 

Syftet är att bidra med fördjupade kunskaper om lärares uppfattning om elevernas 

förutsättningar till delaktighet i undervisningen inom grundsärskolan med inriktning 

mot träningsskola. 

 Kolla att informanter tagit del av informationsbrevet 

 Informera om datainsamlingshantering, Material från intervjun kommer att avidentifieras och förvaras 

säkert. Kodnycklar och data kommer att sparas åtskilda från varandra. De data som samlas in ska endast 

användas i forskningsändamål. Arkivering av materialet sker enligt Universitetets principer för lagring 

av forskningsdata.  

 Upplyser även informanterna om att de kan avbryta intervjun när de helst vill.  

Bakgrund 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du varit verksam inom grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan? 

3. Vad har du för arbetsbeskrivning? 

 

 Hur definierar lärare begreppet delaktighet? 

Inledning:  

4. Vad känner du till om läroplanen? 

5. I läroplanen står det att eleverna ska delta för att nå målen. Vad tänker du runt det? 

6. Hur skulle du vilja definiera delaktighet och vad innebär det för dina elever? 

 

 Hur anser lärare att de arbetar för att skapar förutsättningar för delaktighet i 

undervisningen för eleverna?  

Inledning: 

7. Kan du beskriva några situationer där du upplever att dina elever verkligen är delaktig i 

undervisningen?  

8. Planerar du aktivt för elevernas delaktighet och i så fall på vilket sätt?  

9. På vilket sätt kan delaktighet vara viktigt för eleverna? 

10. Hur bedömer du att eleverna når delaktighet eller inte? 

 

 Vad finns det för faktorer som hindrar eller möjliggör delaktighet enligt lärarna? 

 
 

Inledning: 

 

11. Beskriv hur du arbetar för att möjliggöra delaktighet i undervisningen? 

12. Vad finns det för eventuella hinder för att eleverna skall nå delaktighet i undervisningen? 

13. Tror du att lärares syn på delaktighet påverkar elevernas lärprocess och i så fall hur? 

  

 

Utopi: Om det kom en Magisk Fé och du fick tre önskningar vad skulle du önska då? 

 


