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Abstract 
The purpose of this study is to highlight some teachers’ perceptions of participation and 

influence for students at the individual program, in special needs upper secondary school. The 

three questions that has been used to deepen and clarify the aim of the study is; what expression 

and communication possibilities do students have according to the teachers? What strategies do 

the teachers have concerning making awareness of the curriculum goals for the student to 

increase their possibility for influence and participation? And what strategies do the teachers 

have concerning to strengthen the students possibilities for participation and influence and what 

level of participation do the students have according the teachers? The method that has been 

used in this study is qualitative interview and four respondents that work at the individual 

program, in Special Needs upper secondary school has been interviewed. Shiers (2001) five 

participation levels has been used as theoretical basis in the study. The result of the study shows 

that students at the individual program, in special needs upper secondary school has big 

difficulties whit being actively participated and to  exert influence, as they lack well-developed 

communication abilities. The strategies the teachers have to increase the students’ participation 

and influence, describes by the respondents as easy choices and informal decision- making, and 

the level of participation that the students have, describes as developable.  The result however 

shows that the they reach the minimum limit in Shiers participation levels and therefore also 

reaches the level that nations that have signed ´the UN Convention of Rights of the Child, must 

achieve. There were no major contradictions in the study’s research field and together with the 

result it shows a relative consistent in that young people in need of special aid do not have 

participation and influence at the level as other children their age. This study shows a great 

relevance for the profession of special teachers, as it shows that the students’ early need to be 

identified to increase their possibilities for communication, participation which leads to greater 

influence.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att belysa några lärares uppfattningar om delaktighet och inflytande 

för elever på gymnasiesärskolans individuella program. De tre frågeställningar som använts för 

att fördjupa och tydliggöra syftet är; Vilka uttrycks- och kommunikationsmöjligheter har 

eleverna enligt lärarna? Vilka strategier har lärarna i arbetet med att medvetandegöra läro- och 

kursplanemål för att öka elevernas nivå av delaktighet och inflytande? Och vilka strategier har 

lärarna i arbetet med att stärka eleverna möjlighet till delaktighet och inflytande och vilken nivå 

av delaktighet har eleverna enligt lärarna? Metoden som använts i studien är kvalitativ intervju 

och fyra respondenter som arbetar inom gymnasiesärskolans individuella program har 

intervjuats. Shiers (2001) fem delaktighetsnivåer har använts som teoretisk utgångspunkt i 

studien. Studiens resultat visar att elever på gymnasiesärskolans individuella program har stora 

svårigheter med att aktivt vara delaktiga och utöva inflytande då de i stor utsträckning saknar 

välutvecklade kommunikationsmöjligheter. De strategier lärarna har för att öka elevernas 

delaktighet och inflytande beskrivs av respondenterna som enklare val och informella beslut 

och den nivå av delaktighet eleverna har, beskrivs som utvecklingsbar. Dock visade resultatet 

att de nådde upp till minimigränsen i Shiers (2001) delaktighetsmodell och därför även når upp 

till den nivå som bör nås för de länder som signerat Barnkonventionen. Det framkom inga större 

motstridigheter i studiens forskningsfält och tillsammans med resultatet visar det på en relativ 

samstämmighet i att unga i behov av stöd inte har delaktighet och möjlighet till inflytande i 

samma utsträckning som andra unga i samma ålder. Denna studie visar dock på en stor relevans 

för specialläraryrket då den visar på att eleverna behöver kartläggas tidigt för att rätt stöd och 

metoder ska sättas in för att öka deras möjligheter till kommunikation, delaktighet och därmed 

ökat inflytande.  
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1. Inledning 
Valet av ämne för studien uppkom då jag i mitt arbete som lärare på gymnasiesärskolans 

individuella program ofta brottas med tanken på hur läroplanens mål ska medvetandegöras för 

eleverna och hur de på bästa sätt ska göras delaktiga och ges inflytande. Skolverket (2013) 

klarlägger att elever ska ges möjlighet att ta ansvar över sina studier och kunna utöva inflytande 

över dessa. Även Salamancadeklarationen (2006) lyfter vikten av elevers påverkansgrad och 

under studietiden till speciallärare har även Barnkonventionen varit ett tydligt innehåll som 

genomsyrat utbildningen. Men då eleverna på gymnasiesärskolans individuella program har en 

intellektuell funktionsnedsättning, måttlig till grav, ofta i kombination med någon form av 

kommunikationssvårighet är det svårt för eleverna att ge uttryck för egna reflektioner och 

önskemål. Upplevelsen är att de behöver ett större stöd att kommunicera och önskan är att kunna 

finna fler vägar att ge eleverna på gymnasiesärskolans individuella program möjligheter att vara 

delaktiga och utöva inflytande i större utsträckning.  

Avsikten med studien är att få några lärares uppfattningar angående dessa elevers möjligheter 

till delaktighet och inflytande med hänsyn tagen till elevernas funktionsnedsättning. Detta är en 

elevgrupp som ofta har någon annan som för deras talan. Detta då många i samhället inte kan 

kommunicera med till exempel tecken som stöd, som behövs för att ge elever med måttlig till 

grav intellektuell funktionsnedsättning, kommunikationsmöjligheter. Studien önskar belysa 

lärarnas uppfattningar angående skolans och omgivningens möjligheter att ge dessa elever stöd 

till att kunna göra sin röst hörd i samhället för ökad delaktighet. Denna elevgrupp behöver tidigt 

börja träna på att bli lyssnade på, få ta ansvar, och ges möjlighet att få inflytande. Ännu en 

viktig aspekt att ta i beaktande är maktfaktorn som finns i en relation där ena parten ej kan 

kommunicera fullt ut och ge uttryck för egen vilja och egna önskemål. Det krävs ett stort mått 

av lyhördhet samt kunskap hos lärare och övrig personal för att på bästa sätt kunna möta dessa 

elever som inte har något verbalt språk.  

Under min studietid till Speciallärare och i mitt arbete har jag upplevt att litteratur, föreläsningar 

och ämnesområdesplaner hamnar på en nivå som inte alltid direkt går att applicera på 

elevgruppen inom gymnasiesärskolans individuella program. Ungdomar med måttlig till grav 

intellektuell funktionsnedsättning är ett relativt obeforskat område enligt min mening, i 

synnerhet ur ett särskoleperspektiv. Det är enligt min uppfattning av stor vikt att de människor, 

lärare och annan personal på skolan som möter dessa elever gör elevernas röster hörda i debatten 

om elevers delaktighet och inflytande. Detta då dessa elever har svårigheter att själva kräva sin 

rättmätiga plats i skola och samhälle.  

Skolverket (2015, 2013) pekar på vikten av att elever får känna tillhörighet, vara delaktiga och 

få utöva inflytande.  Även Unicef (2009) klarlägger i Barnkonventionen alla barns rätt att bli 

lyssnade på och utifrån Artikel 12.1 har Shier (2001) utarbetat en delaktighetsmodell att arbeta 

utefter för att synliggöra på vilken nivå barns delaktighet de facto befinner sig. Då min 

upplevelse är att det finns stora brister i forskningsfältet kring elever på gymnasiesärskolans 

individuella program, vill jag med denna studie få några lärares uppfattningar kring delaktighet 

och inflytande för elever på gymnasiesärskolans individuella program utifrån Shiers 

delaktighetsmodell. Detta för att få en ökad insikt av vad delaktighet och inflytande är för dessa 

elever enligt lärarna och vilken nivå av delaktighet eleverna faktiskt har. 
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1.2. Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa några lärares uppfattningar om delaktighet och inflytande 

för elever på gymnasiesärskolans individuella program. 

1.2.1. Frågeställningar 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Vilka uttrycks- och kommunikationsmöjligheter har eleverna enligt lärarna? 

 Vilka strategier har lärarna i arbetet med att medvetandegöra läro- och kursplanemål för 

att öka elevernas nivå av delaktighet och inflytande? 

 Vilka strategier har lärarna i arbetet med att stärka eleverna möjlighet till delaktighet 

och inflytande och vilken nivå av delaktighet har eleverna enligt lärarna? 

1.3. Begreppsbeskrivning 
Nedan beskrivs några begrepp som förekommer i studien och de definitioner som kommer att 

användas.  

1.3.1. Intellektuell funktionsnedsättning 
Intellektuell funktionsnedsättning beskrivs av Kylén (2012) som svårigheter i 

abstraktionstänkandet, såsom att utföra tankeoperationer, forma verklighetsuppfattningen eller 

svårigheter i användandet av språket. Ineland, Molin och Sauer (2013) beskriver 

funktionsnedsättning som en reducering av den psykiska, fysiska eller den intellektuella 

förmågan vilket innebär svårigheter att bearbeta information och svårigheter att självständigt 

klara av vardagslivet.  

1.3.2. Särskolan 
Skolverket (2009) beskriver grundsärskolan och gymnasiesärskola som en anpassad skolform 

och utbildning för elever som inte klarar grundskolans eller gymnasieskolans kunskapskrav på 

grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada där utbildningen anpassas efter 

elevens förutsättningar. 
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2. Bakgrund 
I kommande del belyses litteratur och tidigare forskning inom området såsom styrdokument, 

och kommunikation, delaktighet och inflytande. 

2.1. Styrdokument, lagar och konventioner 
Enligt Skollag kap.3, (SFS 2010:800) ska alla elever och barn ges de förutsättningar de behöver 

för att de ska utveckla sitt lärande och främja sin personliga utveckling och att de elever som 

har en funktionsnedsättning ska få stöd i sin kunskapsutveckling i så hög grad som möjligt.  I 

kap. 4, belyses att;  

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

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

formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska 

alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen. (SFS 2010:800, Kap. 4, 9§.) 

Skolverket (2015) pekar på att viktiga aspekter för elevers lärande är en miljö där de är trygga 

och känner tillhörighet och där de kan bruka inflytande över den egna situationen. Eleven bör 

uppmuntras till att utforska omvärlden och ges förtroende för sin kompetens och sina förmågor. 

De bör uppmuntras till att ställa frågor och frågorna kan se ut på många skilda sätt såsom till 

exempel genom kroppsspråk, bilder eller symboler. Oavsett funktionsnedsättning har alla elever 

rätt till kunskapsutveckling och få lärandet bedömt och synliggjort, för att nå så långt som 

möjligt i sitt lärande menar Skolverket. 

Skolverket (2013) klarlägger även att elever i gymnasiesärskolan ska ges möjlighet att ta ansvar 

för sina studier och utöva inflytande. För att eleverna ska kunna ges dessa möjligheter behöver 

skolan klarlägga utbildningens mål, vilket innehåll och vilka arbetsformer som finns och kan 

användas och de rättigheter och skyldigheter eleven har. I Salamancadeklarationen (2006) 

framskrivs att alla elever i behov av särskilt stöd ska få möjlighet att vara med och påverka sin 

utbildning i den utsträckning det är möjligt. Skolverket (2013) talar även om vikten av 

delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.  

Unicef (2009) pekar i Barnrättskonventionen på att det är alla barns rätt att bli lyssnade på, få 

sina grundläggande behov tillgodosedda, bli respekterade och att de ska ges möjlighet att få 

uttrycka sin mening. Artikel 12 belyser att barn ”måste få möjlighet att göra sig hörda och få 

påverka sin egen situation”(Unicef, 2009, s.12).  Även barns deltagande och inflytande lyfts 

och rätten till inflytande i processer på till exempel kommunal nivå. I enlighet med Artikel 12.1 

har Shier (2001) utarbetat en delaktighetsmodell i fem nivåer, att arbeta utefter för att synliggöra 

hur vuxna möjliggör barns delaktighet.  

2.2. Litteratur- och forskningsöversikt 
Nedan beskrivs vad litteraturen och forskningen åskådliggör inom ämnena kommunikation, 

delaktighet och inflytande. 

2.2.1. Kommunikation 
Kommunikation sker på en mängd varierande sätt, genom till exempel mimik, kroppsspråk eller 

gester menar Heister-Trygg (1998) och kastar ljus på att behovet av kommunikation är 

grundläggande för människan. Författaren menar att det därför är av stor vikt att finna 

ersättningsmöjligheter för de människor som har talsvårigheter. Det har under en längre tid 

funnits till exempel bilder och bokstavstavlor. I dagens samhälle har dock de tekniska 

hjälpmedlen ökat. Dessa olika hjälpmöjligheter benämns som alternativ kompletterande 
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kommunikation, AKK. För att kunna använda AKK behövs förmågor såsom motoriska, 

språkliga, sociala, kommunikativa och kognitiva färdigheter och det är förmågorna som styr 

vilket av den alternativa kommunikationsmetoden som bäst passar eleven. Det är även av stor 

vikt att de som samspelar med individer som använder AKK har färdigheter inom området, 

annars uteblir samspelet. Heister-Trygg (1998) menar att ord- och begreppsutvecklingen är 

väldigt bunden till den kognitiva utvecklingen hos individen och menar att språkliga avvikelser 

förekommer både vid medfödda eller förvärvade skador.  Den nedsatta språkförståelsen hos 

individen påverkar förmågan att använda språket. Stora brister i den kognitiva förmågan 

påverkar begrepps- och språkutvecklingen allmänt menar Heister-Trygg (1998) och klarlägger 

att graden av intellektuell funktionsnedsättning påverkar hur grav språkstörningen blir. Hos 

individer med autismspektrumtillstånd är förmågan till social interaktion, kommunikation och 

språklig förmåga begränsad. Den AKK-metod som väljs bör anpassas efter individens 

motoriska, visuella eller kognitiva förmåga. Författaren pekar också på vikten av att 

samtalspartnern till personen med kommunikativa svårigheter ser till att kommunikativa 

tillfällen finns, att ge feedback och att ge tid. För att en människa med kommunikativa 

svårigheter ska få sin röst hörd krävs att det finns material för ett utökat ordförråd i den form 

individen behöver. För de personer som har svårighet med detta måste omgivningen vara lyhörd 

och tillhandahålla bilder eller tekniska material som behövs menar Heister-Trygg (1998).   

Språkutvecklingen skiljer sig stort mellan barn med intellektuell funktionsnedsättning menar 

Nettelbladt (2013), dock har de gemensamt att de har svårigheter med att formulera frågor och 

att be om saker, då de ha en utvecklingsförsening inom dessa områden. Ämnet är relativt 

outforskat menar författaren då gruppen av barn med intellektuell funktionsnedsättning är så 

olikartad, däremot är specifika syndrom ihopkopplade med intellektuell funktionsnedsättning, 

såsom till exempel Down syndrom, områden som det finns mer forskning kring. Bloom och 

Lahey (1978) beskriver barns språkutveckling och menar att barnens tidigaste kommunikation 

är i form av joller, skrik och leenden och att dessa används till att tillgodose de kroppsliga och 

emotionella behoven. Barn förstår tecken och talat språk tidigare än de själva kan uttalad dem, 

dock behöver barnen vara bekanta med koden och orden som används för att de ska ge någon 

förståelse. Författarna anser att barn som har en avvikande språkutveckling behöver stort stöd 

och mycket hjälp för att utveckla kommunikationen, de menar dock att det finns barn som aldrig 

utvecklar någon verbal kommunikation. I arbetet med att utveckla ett kommunikativt verktyg 

för barnen bör deras egna erfarenheter vara utgångspunkten för arbetet och att föremål eller 

bilder används som komplement menar Bloom och Lahey (1978).  

I en situation där människor möts uppstår i regel alltid ett maktförhållande menar Bergem 

(2000), där människor i samtal utlämnar sig till andra. Maktförhållande är ej till ondo om det ej 

vänds till ett maktmissbruk. I ett ömsesidigt maktförhållande där parterna ansvarar för varandra 

och makten ej missbrukas utvecklar det människan. Det behöver ej vara någon negativ kontrast 

mellan maktutövning eller individuell frihet då den används under ansvar menar författaren. 

Han trycker dock på vikten av att lärare är medvetna om de möjligheter och risker som är 

sammanhörande med den ställning de har till eleverna och att läraren ofta bör reflektera över 

förhållandet med eleverna för ett medvetet ansvarsfullt förhållningssätt. Även Molin (2004) 

lyfter maktbegreppet, och menar att makt för ungdomar utgår från viss grad av självständighet, 

men att självständigheten i sig inte automatiskt innebär makt.  En viss form av makt är 

ungdomars möjlighet till att påverka och ha inflytande över sin situation menar Molin (2004).  

Heister Trygg (1998) menar att individen kränks då den ej ges möjlighet att uttrycka sina tankar 

eller önskemål och om det ej finns redskap för detta ändamål. De individer som har stora 
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kommunikativa svårigheter behöver förstå de valmöjligheter som erbjuds dem och de behöver 

ha förmågan att säga nej och avböja erbjudanden de ej är intresserade av. Detta bör tränas in 

tidigt för att individen ska kunna vara delaktiga i de beslut som berör dem menar Heister-Trygg 

(1998). Individen bör även kunna flera former att säga nej på och ett nej ska alltid erkännas av 

de vuxna kring individen. Individens rättigheter kränks då individen saknar användbara 

möjligheter att påverka genom att till exempel neka, eller då aktiviteter eller företeelse blir 

påtvingade. Det är även av stor vikt att personal och föräldrar är överens gällande metoder och 

material för att kommunikationsmöjligheterna för individen ska bli så bra som möjligt. Personal 

och andra vuxna bör vara medvetna om risken för feltolkningar eller att de lägger orden i mun 

på de individer som har kommunikativa svårigheter, det krävs stor lyhördhet menar författaren. 

Det behövs även en kartläggning över individens förmågor för att kunna anpassa med rätt metod 

och material menar Heister-Trygg (1998). 

2.2.2. Delaktighet 
Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) beskriver delaktighet som ett begrepp som vuxit sig 

stark inom skolan. De menar dock att ordet som begrepp saknar en tydligt avgränsad innebörd 

och att skolan som institution bör tydliggöra innebörden. Författarna menar dock att ett ord 

ändå kan betyda olika för olika individer men att personal så långt det går har en samstämmighet 

gällande betydelsen av begreppet inom skolan. Dilemma kan uppstå då delaktighet diskuteras 

gällande elever med funktionsnedsättning då villkoren för delaktighet kan försvåras. Författarna 

skildrar sex delaktighetsaspekter, de består av tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, 

erkännande, engagemang och autonomi. Dessa aspekter kan användas för att se om en praktik 

är delaktighetsfrämjande eller om det finns delaktighetsbarriärer menar författarna. De upplyser 

även att det är lärares och rektors ansvar att erbjuda en tillgänglig lärmiljö så att eleverna ges 

möjlighet att påverka sin undervisningssituation. De menar även att det finns elever som saknar 

kunskap eller vilja att ta detta ansvar. En slutsats i rapporten är att delaktighet är av stor vikt för 

elever avser författarna.  

”Delaktighet handlar om att ingå i ett nätverk av mänskliga relationer och att få sin närvaro 

erkänd”(von Wright, 2009, s.44). Delaktighet handlar även om individens möjlighet att ingå i 

en kontext och ha inflytande i situationer. Det som möjliggör elevers delaktighet och tillfälle 

till inflytande är om lärare är flexibla och lyhörda för elevers initiativ menar författaren. Molin 

(2004) skildrar också delaktighet och menar att begreppet under senare tid spelat stor roll i 

diskussionen gällande individer med funktionsnedsättning, detta då många personer med 

funktionsnedsättning erfarit socialt utanförskap i mötet med omvärlden.  

Delaktighet har utvecklats till en viktig term i det socio-kulturella synsättet och används ofta 

för att beskriva former av socialt engagemang och tillhörighet, menar Asbjörnslett, Engelsrud 

och Helseth (2015). De redogör för att delaktighet även står i relation till rättigheter. Författarna 

vill med sin studie belysa elevers syn på inflytande och delaktighet utifrån ett inifrånperspektiv.  

Studien framställer vikten av att elever med fysiska funktionsnedsättningar vill vara delaktiga 

i sin skolsituation och att de vill vara med i ett sammanhang med andra kamrater. Flertalet av 

eleverna hade under skoldagen en stödperson eller assistent tillhands för hjälp med praktiska 

saker och skolarbete. Dock beskrev några elever att hjälpen de fick från assistenten kunde vara 

negativ då assistenten gav för mycket hjälp i situationer då eleven ville klara uppgifter själv 

eller vara självständig. Eleverna belyste även vikten av att vara självständiga i skolmiljön som 

en betydelsefull aspekt för dem.  Det som var av stor vikt för eleverna var att de var en del i ett 

sammanhang och hade kamrater för socialt umgänge, det såg de som delaktighet menar 

författarna. Thomas (2007) ger en skildring av vad litteraturen avser då barns delaktighet 
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diskuteras eller beskrivs för att få fram ett teoretiskt ramverk. Han pekar på att delaktighet för 

barn generellt kan vara att delta i en aktivitet eller mer specifikt då de är delaktiga i 

beslutsfattande. Thomas (2007) menar att diskussionen länge har kretsat kring barns verkliga 

påverkansgrad och delaktighetsnivå och att det uppkommit kritik gällande både teoretiska och 

praktiska perspektiv på delaktighet. Han påpekar att delaktighet för många är då barn blir 

lyssnade till, men att besluten ändå är vuxenstyrda och likaså då barn deltar vid beslutsfattande 

processer. Barnen imiterar de vuxna vid till exempel barnparlament men deras röster används 

ej i den politiska slutagendan och resultatet visar att barn och unga sällan är delaktiga i de 

politiska beslutsprocesserna som påverkar dem menar Thomas (2007).  

Pennington och Courtade (2014) beskriver i sin studie att elever med måttlig till grav 

intellektuell funktionsnedsättning i specialskolor, oftast arbetade självständigt, en-till-en och 

sällan var med i gruppaktiviteter. Eleverna var även mindre engagerade än elever i grundskolan 

och ifrågasatte mindre vilket gjorde dem till passiva deltagare menar författarna. Minimalt med 

tid lades på gruppaktiviteter och ingen av eleverna i studien sågs arbeta i mindre grupper eller 

med en kamrat utan vuxens närvaro. Det är intressant menar författarna att de generella 

arbetsmetoder som används inom grundskolan såsom information i helgrupp, självständigt 

arbete eller grupparbete, fanns i så liten utsträckning inom specialskolan. Pennington och 

Courtade (2014) menar att passiviteten gör att eleverna på specialskolor engagerar sig mindre i 

sin utbildning än elever inom grundskolan.  

Feiler och Watson (2010) har intervjuat lärare, talpedagoger och assistenter på två specialskolor 

för att ta del av vilka tillvägagångssätt de har för att involvera eleverna och göra dem delaktiga 

i beslutsfattande.  Då eleverna i studien hade måttlig till grav intellektuell funktionsnedsättning 

visar författarna på de svårigheter eleverna har att själva uttrycka sin önskan och sina behov, de 

menar att förmågan att kunna göra egna val är nära sammankopplat med självbestämmande för 

individen och att ha makten över sin person. De menar att det är ett dilemma med att barn och 

unga med intellektuell funktionsnedsättning inte får sin röst hörd, i synnerhet då de har 

kommunikativa svårigheter. Eleverna behöver även ofta lång tid på sig för att svara på frågor 

och göra val. Författarna menar också att elevers motivation är av stor vikt för dennes 

delaktighet. De belyser även vikten av att elevernas kognitiva nivå är överensstämmande med 

de val och frågor de får och att då val är av relativt abstrakt karaktär bör pedagogerna ha en 

grundlagd förståelse av elevens förmåga att vara delaktig är avhängt av de val och frågor de får. 

Att ge eleverna möjlighet till delaktighet hänger på pedagogernas skicklighet i att motivera 

eleverna och deras förståelse för elevernas individuella behov och kognitiva förmåga menar 

författarna. Författarna pekar också på vikten av ett bra samarbete emellan de olika 

yrkesgrupperna kring eleverna för en ökad delaktighet och ökad kommunikation för eleverna.  

Dock är tidsramen kring skolans innehåll ofta ett hinder för eleverna då det som ska rymmas 

inom läroplansmål och liknande, slukar den tid som skulle behövas för att utveckla elevernas 

individuella förmågor menar författarna. Ett fokusområde för att öka elevernas delaktighet är 

där samarbetet yrkesgrupperna emellan är en prioritet, de åskådliggör dock att det är ett känt 

dilemma med att få till ett samarbete yrkesgrupper emellan menar Feiler och Watson (2010).  

Shevlin och Rose (2008) pekar på att möjliggörandet av delaktighet för elever, med särskilda 

behov eller inom specialskolor, har ökat de senaste åren genom konventioner och lagstiftningar 

i många länder. Genom studien vill de ge en inblick i hur England och Irland lever upp till och 

lyfter dessa reglementen. Författaren beskriver att insatserna till stor del har gällt att förbättra 

elevernas möjligheter att spela en större roll i sitt eget lärande och att eleverna ska involveras i 

beslutsfattande processer. De menar att elever genom delaktighet, involvering och 
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ansvarstagande ökar sitt lärande och att det är lärarens ansvar att möjliggöra detta. Dock menar 

författarna att studien visar att elever som går i specialskolor eller de med särskilda behov sällan 

är delaktiga eller att ges möjlighet att påverka sin skolgång, men att detta börjar öka lokalt i 

kommuner och skolor och att responsen på lagstiftning och konventioner är positiv. Arbetet 

behöver ständigt revideras för att fastslå ett fortsatt ökat möjliggörande av engagemang och 

delaktighet för eleverna. Det är av stor vikt att alla elever görs delaktiga i så stor utsträckning 

som möjligt och det har visat sig att lärarledda initiativ för elever med särskilda behov med 

strukturering av undervisningen och förstärkt kommunikation har ökat elevers lärande. En 

offensiv strategi för att forska om metoder för att öka elevers självständighet är nödvändig 

menar Shevlin och Rose (2008).  Även Kontu och Pirttimaa (2009) pekar på att resultat av deras 

studie visar att undervisningen för elever med grav intellektuell funktionsnedsättning är i behov 

av utveckling i Finland och att inkluderande sociala modeller för ökad delaktighet är en 

utmaning för det fortsatta arbetet med läroplanen. Heister Trygg (1998) menar att människor 

med intellektuell funktionsnedsättning i stor grad endast umgås med familj, personal och andra 

med funktionsnedsättning och att detta kan leda till ökad passivitet för individen i fråga. Det 

ställs höga krav på omgivningens inställning och samspelsförmåga för att göra miljön så 

kommunikativ som möjligt för individer med intellektuell funktionsnedsättning menar 

författaren.  

2.2.3. Inflytande 
Elever har svårt för att komma till tals menar von Wright (2009) och pekar på vikten av hur 

lärare bemöter elever och att det är det avgörande för att inflytande och delaktighet uppkommer 

för eleverna. Eleverna får komma med initiativ men att lärare ej möter upp dessa. Relationen 

mellan lärare och elev beskriv som asymmetrisk och inte helt jämbördig då lärare har makten 

och befogenheten att leda, upprätthålla och även avbryta kommunikationen i klassrummet. 

Författaren menar även att inflytande betyder att eleven har en röst och får vara med och 

påverka genom att det som eleven säger uppmärksammas av lärare och andra. Inflytande i 

skolan kan vara att få välja vilka böcker eleven läser, författaren påpekar att elevers inflytande 

inte är obegränsat och att lärare behöver vara medvetna om vilka begränsningar de lägger in i 

pedagogiska situationer.  

I arbetet med barns rättigheter, ska eleverna behandlas som kapabla, kompetenta sociala aktörer 

som är involverade i sin lärprocess menar Ouinn och Owen (2014). Författarna menar att barn 

och unga kan underskattas och bli missförstådda då vuxna tror att de vet vad som är bäst för 

dem och de vill i sin studie se hur skolan tar till vara på elevers röster. Pedagoger bör vara 

medvetna om elevers rätt att göra sin röst hörd och ta till vara på det de ger uttryck för och vad 

som är av vikt för eleverna. Lärare som ger elever utrymme för att föra dialog och bli lyssnade 

på ger eleverna större möjlighet till reflektion och ökad insikt om sitt eget lärande. Författarna 

slår med sin studie fast att det är av stor vikt att lärare lyssnar på eleverna och tar tillvara på det 

som är av stor vikt för eleverna. Detta behöver inte vara komplicerat då lärare kan ta tillvara 

små tillfällen för eleverna att göra sin röst hörd, såsom vid samlingar i klassrummet. Processen 

leder till att eleverna får ett positivt engagemang och motivation för skolan och det ger en 

personlig utveckling för eleven menar Ouinn och Owen (2014). 

Corr McEvoy och Keenan (2013) har mött vuxna med intellektuell funktionsnedsättning för att 

ta del av deras tankar gällande hur de blivit bemötta som unga och nu som vuxna.  Det som 

framkommer är att många blivit dåligt bemötta i många sammanhang och detta tror författarna 

beror på den låga status de har som grupp i samhället i Irland och de är även ofta mer socialt 

isolerade. Några respondenter i studien påpekade att de tyckte att de fick ta egna beslut, att 
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deras val var respekterade och att de blev väl bemötta, andra menade dock att de ej fick göra 

egna val och att deras beslut ej respekterades. Det framkom att det i många fall var föräldrarna 

som tog besluten och att några var missnöjda med detta medan andra var nöjda och ansåg att 

föräldrarna gjorde det för deras bästa menar Corr McEvoy och Keenan (2013). Även 

Asbjörnslett, Engelsrud och Helseth (2015) påpekar att några elever ville vara delaktiga i 

beslutsfattande processer gällande sin skolgång, emedan andra överlät dessa beslut till 

föräldrarna. Eleverna beskrev att de kände att de var med och påverkade och att de blev lyssnade 

på och framhöll att de vill ha inflytande menar författarna. 

Melboe Sagen och Ytterhus (2014) studie belyser hur skolan i Norge möjliggör 

självbestämmande för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Författaren menar att 

studien avslöjar att elevers självbestämmande i skolan är begränsad inom formella områden till 

skillnad från jämnåriga elever utan funktionsnedsättning. Inom informella områden däremot, 

såsom vad, hur och med vem eleven ska arbeta med finns ett utökat självbestämmande. 

Förmågan att ta självständiga beslut även påverkar andra viktiga förmågor såsom målsättningar 

och problemlösning och att dessa förmågor måste läras in innan de kan omsättas i praktiken 

menar författarna. Finska skolans metoder och undervisningsplaner för elever med grav 

intellektuell funktionsnedsättning belyses av Kontu och Pirttimaa (2009). Dessa elever har ej 

haft någon egen läroplan före 1997. Läroplanen är indelad i fyra utvecklingsområden, motorik, 

kognition, kommunikation och vardagsaktiviteter. Läroplanen baserades på att barn med 

intellektuell funktionsnedsättning har samma utvecklingsfas som andra barn dock 

långsammare. Författarna beskriver också att elever med grav intellektuell 

funktionsnedsättning kan ha stora behov av omvårdnad under skoldagen. Det är svårt att 

implementera funktionell undervisning/praktisk bland elever som har en strukturerad anpassad 

individuell undervisningsmiljö menar Kontu och Pirttimaa (2009).   

Genom att ge eleverna få möjligheter till att ta viktiga beslut tränas de ej i att förberedas för 

vuxenlivet menar Melboe Sagen och Ytterhus (2014). Elevernas förminskade möjligheter att 

bli hörda är oroande inte bara för eleverna själva, utan även för övriga elever utan 

funktionsnedsättning då de lär sig att elever med intellektuell funktionsnedsättning ej tas med 

vid demokratiska beslutsprocesser. Som ett resultat av detta kommer dessa elever troligtvis ej 

heller att ta initiativ i viktigare frågor i framtiden och kommer då ej heller att kunna utöva något 

inflytande i samhällsdebatten. Att få vara med och ta beslut som påverkar den egna individen 

är inte bara en rättighet utan också en viktig dimension i inkluderande utbildning där delaktighet 

är av stor vikt och där de sociala förmågorna tränas i mötet och reflektion med andra. Tränas 

inte eleven med intellektuell funktionsnedsättning till att argumentera och diskutera, eller 

förväntas delta i skolans demokratiska processer, kommer dessa personer heller inte ses som 

respekterade eller värdiga samhällsmedborgare menar författarna. De menar även att dessa 

elever till viss del fortfarande är exkluderade inom den norska skolan då förväntningarna och 

de akademiska färdigheterna är lågt ställda och de ej ges rätt till inflytande. Melboe Sagen och 

Ytterhus (2014)  pekar på att politiker, skolledare och lärare bör vara medvetna om situationen 

på skolan och att ledningen prioriterar ökade utbildningskrav för dessa elever och att lärare och 

speciallärare sätter fokus på självbestämmande både ur rättighets- och utbildningsperspektiv. 

Hinton (2008) menar att barn som grupp är brutalt frånvarande från de flesta av de forum som 

faktiskt påverkar deras liv och att de barn som har sämre förutsättningar för att påverka sitt liv 

faktiskt kan bli exkluderade från delaktighet och inflytande.  

Thomas (2007) pekar på vikten av att barn inte bara imiterar de vuxna i beslutsfattande proces-

ser utan ses och blir fullvärdiga representanter. Barns och ungas röster är avgörande för de 
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beslut som påverkar deras liv. Författaren konstaterar att barn ofta påpekar upplevelser av att 

de ej har mycket att säga till om, inom till exempelvis skolan. Dock menar författaren att det 

finns vissa strukturer inom skolan, såsom till exempel elevråd, där elever har möjlighet till visst 

inflytande (Thomas 2007). Då det kommer till exempelvis elevråd visar det sig att de elever 

som har ett bristfälligt eller ingen kommunikativ förmåga alls sällan eller aldrig blir valda som 

representanter menar Feiler och Watson (2010). Författarna pekar på vikten av att individuali-

sera frågor och val för att stödja elevers möjlighet till delaktighet och ökat inflytande, det är 

avgörande att kunna anpassa efter varje individ och ha en djup förståelse för deras behov och 

ofta individuella sätt att uttrycka sig på menar författarna. En rekommendation menar Corr 

McEvoy och Keenan (2013) är att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning bör få större 

utrymme i olika sammanhang där beslut tas för att de ska kunna påverka och få en ökad delak-

tighet i samhället. Det är även av största vikt att debatten pågår så att människor i samhället 

bemöts likvärdigt och att alla kan ta del av tillgänglig samhällsinformation menar författarna.  

 

Det är av stor vikt att de individer som använder någon form av alternativ kommunikation får 

möjlighet att använda detta ute i samhällslivet menar Heister-Trygg (1998). Erfarenheter visar 

att individer med kommunikativa svårigheter har svårt att ta plats i till exempel intresseföre-

ningar. Fler personer med funktionsnedsättningar bör få möjlighet att delta i föreningar och 

politiska forum menar författaren och pekar på att det då behövs funktionella hjälpmedel. De 

metoder och material som individer med kommunikativa svårigheter lär sig att använda bör de 

få prova på olika aktiviteter i samhället så de blir vana vid att använda dessa i olika sammanhang 

och miljöer menar författaren. Målet med att använda kommunikativa hjälpmedel är att få möj-

lighet att bli så självständig som möjligt menar Heister-Trygg (1998) och belyser att individen 

med funktionsnedsättning ska kunna delta i olika aktiviteter och ha möjlighet att utöva infly-

tande.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Studien har sin utgångspunkt i Shiers (2001) modell med delaktighetsnivåer (figur 1) för att öka 

barns delaktighet i beslutsfattande. Författaren är inspirerad av Harts och nämner hans 

delaktighetsstege som ligger till betydande grund för Shiers modell. Författaren upplyser att 

Harts delaktighetsstege varit en inflytelserik modell inom området i Storbritannien och att hans 

egen modell erbjuder ett alternativ till den tidigare. Författaren illustrerar att hans modell inte 

är tänkt att ersätta Harts delaktighetsstege med åtta steg för ökad delaktighet, utan fungera som 

ett komplement.  Shiers delaktighetsmodell har utgångspunkt i Artikel 12.1 i 

Barnkonventionen, och grundar sig på fem nivåer för ungas delaktighet och dessa är; 

1. Barn blir lyssnade till. 

2. Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter.  

3. Barns åsikter och synpunkter beaktas.  

4. Barn involveras i beslutsfattande processer.  

5. Barn delar inflytande och ansvar över beslutfattandets process. 

Dessutom har tre steg av åtagande identifierats på varje nivå.  Öppningar, Möjligheter och 

Skyldigheter. Modellen har arbetats fram i enlighet med Artikel 12.1 i Barnkonventionen som 

klarlägger att barn i konventionsstaterna fritt ska få uttrycka och bilda egna åsikter utefter ålder 

och mognad, menar författaren.  

Nivå ett i delaktighetsmodellen, Barn blir lyssnade till, kräver att barn blir lyssnade till då de 

själva tar initiativ till att ge uttryck för ståndpunkter. Inte att någon vuxen först agerar. I både 

nivå ett och två är att själva lyssnandet bara behöver inträffa då barnen själva initierar något, ej 

då de väljer att vara tysta, inga metodiska försök görs till att få kännedom om vilka åsikter de 

har menar författaren. Det belyses dock att en förekommande uppfattning är att barn inte är 

intresserade av att framföra sin åsikt utan till exempel fortsätta leka, men flera rapporter visar 

att så inte är fallet, barn vill var med och påverka menar Shier. 

Nivå två i modellen, Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter, pekar på vikten av 

att vuxna agerar positivt och möjliggöra för barnens delaktighet. De bör aktivt agera för att få 

barnen till att ge uttryck för sina åsikter och erbjuda en tillåtande trygg miljö. Det finns en 

mängd hinder som gör att barnen inte ger uttryck för sina synpunkter och åsikter menar Shier. 

Några av dem kan vara att barnet känner ett bristfälligt förtroende till vuxna på grund av tidigare 

erfarenheter att inte bli lyssnade på, att de är blyga eller att de har dåligt självförtroende. 

I nivå tre, Barns åsikter och synpunkter beaktas, klarläggs att vuxna ska ta hänsyn till och beakta 

barnets synpunkter och åsikter. Detta till skillnad från nivå ett och två, där barnens åsikter bör 

bli lyssnade till men det dock ej finns någon garanti för att åsikterna tas någon större hänsyn 

till. Att hänsyn tas till barnets synpunkter vid fattande av beslut betyder dock inte att alla beslut 

helt uppgår till barnets önskemål, det kan finnas avgörande faktorer som gör att enbart vissa 

delar uppfylls. Det är dock av vikt att barnet får en förklaring till varför önskemålet eller åsikten 

inte helt tillgodoses och kanske få hjälp att finna på andra lösningar för att uppnå målet menar 

författaren. Denna nivå innehåller även den minimigräns som bör uppnås om landet följer 

Barnkonventionen.  De tre första stegen är alltså bindande för de länder som skrivit under 

Barnkonventionen.  
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Nivå fyra i modellen, Barn involveras i beslutsfattande processer, illustrerar att barnen är direkt 

delaktiga i beslutfattandet. Här ske ett aktivt deltagande i beslutsfattande till skillnad från 

tidigare nivåers rådfrågning.  Detta genom att de till exempel medverkar i en aktivitetsgrupp 

tillsammans med vuxna och planerar sakfrågor som mynnar ut i ett gemensamt beslut menar 

författaren. Då barnen är delaktiga i beslutsprocessen genereras flera positiva aspekter såsom 

till exempel att barnens känsla av tillhörighet ökar och kvalitén på insatsen bevaras då barnen 

involverats i förloppet. Shier (2001) menar att det utvecklar och grundlägger barnens 

demokratiska delaktighet som medborgare i samhället.  

På nivå fem, Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande, bör vuxna ha ett klart 

engagemang och vara villiga att dela med sig av makten för att nivån till fullo ska uppnås. Nivå 

fyra och fem blir annars alltför lika. Det är av största vikt att vuxna inte tvingar barn att ta ett 

större ansvar än de är mogna för menar Shier. Det gäller att se för- och nackdelar med 

beslutsprocessen och se lämpliga områden för barnen att vara delaktiga i där de vuxna finns 

med som stöd för barnen i processen och det fortsatta arbetet med de tagna besluten.  

Shier beskriver modellen som att verktyg för att få en grund till att utarbeta en strategi för ökad 

delaktighet för barn inom de organisationer som arbetar med barn. Inom alla fem stegen finns 

utvecklingsområden som benämns Öppningar, Möjligheter och Skyldigheter, som tidigare 

nämnts. Dessa tre utvecklingsområden ger en bra förutsättning för det fortsatta utvecklingsar-

betet för barns ökade delaktighet. På varje nivå finns en fråga som används för att identifiera 

dilemman att klara av för att nå nästa nivå. 

Öppningar sker då de vuxna engagerar sig i att tänka på utvecklingsmöjligheter utifrån varje 

specifik nivå för att öka barnens delaktighet, menar Shier. Utvecklingsområdet Möjligheter in-

faller då de basala kraven uppfylls för att kunna arbeta mot uppnåendemålen i nivån. Det tredje 

utvecklingsområdet, Skyldigheter infaller då man på organisationsnivå har en skyldighet att 

arbeta för att göra barnen delaktiga i beslutsprocesser. 

Följande figur avses att användas som analysverktyg till studiens resultat. 
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Figur 1: Modellen hämtad ur: Shier, H. (2001). Pathways to participation: Openings, Opportunities and 

Obligations. A New Model for Enhancing Children’s Participation in Decision-making, in line with Article 12.1 

of the United Nations Convention on Rights of the Child. Children and Society Vol. 15 pp.107-117. 

(Översättning: Sverre Nyborg Warner för projektet Egen Växtkraft) Shiers tillåtelse att använda den grafiska 

figuren i studien (bilaga 4).  
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4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs studiens metodologiska ansats, varför den kvalitativa metoden valts som 

metod, de etiska aspekterna och genomförandet av intervjuerna. 

4.1 Metodmotivation 
Forskare kan använda olika metoder för att samla in information som kan behövas för att öka 

kunskaper om samhällsfenomen menar Ahrne och Svensson (2011). De beskriver att för att 

samla in dessa empiriska data kan forskaren utgå från att fråga eller observera respondenter 

eller studera litteratur och bilder. Författarna åskådliggör att dessa olika sätt kan delas upp i 

kvalitativa eller kvantitativa metoder och kan användas enskilt eller i samverkan. För att belysa 

skillnaderna menar författarna att till de kvantitativa metoderna hör beräkningar såsom bland 

annat siffror och statistiska material och till de kvalitativa metoderna hör intervjuer och 

observationer för att kunna ta del av människors reflektioner och ageranden. Kvale och 

Brinkmann (2009) pekar på att kvalitativa forskningsmetoder blivit de som används i större 

grad inom fler olika discipliner såsom antropologi, psykologi och pedagogik och att fokus ligger 

på aspekter av människors tänkande, vetande och handlande. Denna studie har en kvalitativ 

ansats då syftet varit att ta del av några lärares uppfattningar och  strategier som de har för att 

stärka elevernas möjlighet till delaktighet och inflytande, och då sker datainsamlingen bäst via 

kvalitativa intervjuer.  

4.1.1. Kvalitativ intervju 
Det finns både styrkor och svagheter med intervju som metod menar Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011), såsom att intervjun kan ge en begränsad bild av det som forskaren vill ta reda på 

och att den i vissa fall bör kompletteras med till exempel observation för att få en bredare 

förståelse av ett fenomen. Det är däremot en relativt snabb metod för att få ett resultat, dock bör 

forskaren vara medveten om eventuella begreppsskillnader i dialog med respondenten då 

tolkningar kan ge missvisande resultat menar författarna. Även Kvale och Brinkmann (2009) 

upplyser om sådant forskaren behöver vara medveten om då kvalitativ intervju används som 

metod, såsom att resultat kan bli färgat av den egna erfarenheten, att forskaren bör vara 

medveten om påverkansgraden på respondenten och att samspelet mellan forskare och 

respondent är av stor vikt för ett utvecklande samtal. I denna studie är kvalitativ intervju den 

metod som passar bäst då det är lärares egna arbetserfarenheter som varit det som eftersträvats, 

då passar samtal utefter en samtalsguide bäst. Dock med det förbehåll som författarna ovan 

beskrivit, att respondenterna i studien får utveckla begrepp, att intervjun följer frågemallen och 

att samtalet hålls objektivt.  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att kvalitativa intervjuer beskrivs på en mängd 

olika sätt såsom till exempel ostrukturerade, semistrukturerade, djupintervjuer eller 

etnografiska intervjuer. De menar dock att det inte är nödvändigt att dra några distinkta gränser 

mellan de olika sätt det finns att utföra intervjuer på.  Intervjuer kan oftast varieras genom att 

frågeställningar kan varieras från fasta frågeformuleringar till öppna frågor och ordningsföljden 

på frågeställningarna kan varieras. Författarna redogör för vikten av att forskare bör vara tydliga 

med att redovisa hur de genomfört sin intervju och beskriva hur de eventuellt varierat 

frågeföljden eller sättet de ställt frågorna på. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den 

kvalitativa forskningsintervjun som en metod för att få förståelse för de intervjuades vardags- 

eller arbetsperspektiv. De beskriver att samtalsstrukturen är ungefär som ett vardagssamtal dock 

med skillnaden att intervjuaren har en specifik infallsvinkel och frågeteknik. I denna studie har, 

som tidigare sagts, den kvalitativa intervjun valts som metod då önskan varit att få ta del av 
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några lärares strategier och förhållningssätt för att ge eleverna inflytande och delaktighet. 

Intervjuerna har varit en-till-en intervjuer med samtalskaraktär, med fastställda frågor i en 

intervjumall där möjlighet funnits till att ställa fördjupande följdfrågor. Syftet är som Kvale och 

Brinkmann (2009) belyser, att ta del av respondentens perspektiv inom studiens valda ämne.  

4.2. Analysmetod 
Rennstam och Wästerfors (2011) ger en beskrivning av att det kvalitativa materialet kan 

analyseras genom tre huvudsakliga faktorer, att sortera, att reducera och att argumentera. De 

menar att materialet som forskaren genererar bör sorteras på ett ordnat sätt så att materialet går 

att analysera, och att den sorteringen är nära förenad med den teori som forskaren valt. Det 

insamlade materialet bör även reduceras menar författarna då hela materialet ej går att ta med i 

en studie och att forskaren plockar ut det som är av vikt för studien. Argumentationen hör 

samman med att forskaren bör kunna stå för sitt arbete och ha en utgångspunkt i att bidra till 

den forskning som finns genom motsägelser eller befästelser av tidigare forskning inom det 

valda ämnet. Författarna menar att dessa tre aspekter tydligt bör utgå från studiens syfte och de 

teoretiska utgångspunkterna som forskaren valt och att forskaren intar en analytisk position till 

sitt material och flera gånger går igenom det insamlade materialet för att göra en så 

grundläggande analys som möjligt. Kvale och Brinkmann (2009) belyser att då forskare 

använder sig av ett specifikt teoretiskt perspektiv kan intressanta delar i intervjumaterialet 

uteslutas då de inte speglar den valda teorin. De kan dock också öppna upp för nya sammanhang 

och fler dimensioner av materialet menar författarna. Denna studie har utgått från Shiers (2001) 

delaktighetsnivåer som teoretisk modell för att i enlighet med syftet, belysa några lärares 

uppfattningar om delaktighet och inflytande för elever på gymnasiesärskolans individuella 

program och för att se vilken nivå av delaktighet eleverna har.  

4.3. Etik 
Studien har utgått från Vetenskapsrådets (1990) etiska principer, där fyra huvudkrav finns för 

att skydda individen som medverkar i studien. Huvudkraven är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjadekravet. 

Informationskravet illustrerar att respondenten ska informeras om studiens syfte, villkor för 

deltagandets frivillighet och rätten att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet beskriver hur 

forskaren ska erhålla respondentens samtycke till att medverka i studien. Respondenten ska ha 

rätten att bestämma över villkoren för deltagandet och får ej utsättas för olämplig påverkan av 

forskaren. Konfidentialitetskravet beskriver att respondenten ska skyddas, genom tystnadsplikt 

och att informationen och materialet ska skyddas och avidentifieras. Nyttjandekravet består i 

att det insamlade materialet ej får användas till annat än avsedd forskning. Vetenskapsrådets 

(1990) pekar även på att materialet ej heller får överlåtas till andra utanför forskningsändamålet.  

Kvale och Brinkmann (2009) pekar på moralaspekten i en intervjusituation och att den 

innefattar både målet såväl som medlen för att nå målet och de lyfter även vikten av att följa 

etiska riktlinjer i forskningsarbetet.  Ett är att inhämta ett informerat samtycke där intervjuaren 

ger respondenter information om studiens allmänna syfte och risker och fördelar med 

deltagandet. Även konfidentialitetskravet belyses där respondenten bör garanteras att data och 

privat information ej avslöjas. Forskaren bör bedöma de konsekvenser som en intervjusituation 

och informationen som medföljer för med sig för de som deltar och för personer som därefter 

berörs av studien inom arbetsfältet. Forskarens roll är av stor betydelse för etiken i arbetet då 

det är forskaren som tar moraliska beslut om de aspekter som berör arbetet kring studien.  
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4.3.1. Tillförlitlighet och giltighet 
Kvale och Brinkmann (2009) pekar på vikten av forskarens roll, att den integritet och kunskap 

som forskaren besitter mynnar ut i en studie med vetenskaplig kvalité i så hög utsträckning som 

möjligt och att de etiska riktlinjerna följs för att få en studie med så hög giltighet som möjligt. 

Kvale och Brinkmann (2009) åskådliggör att tillförlitligheten i en studie är av stor vikt och att 

arbetet ska vara tydligt preciserat för att öka arbetets äkthet. De menar dock att tillförlitligheten 

i den meningen att arbetet ska framgå med tydlighet för att kunna följas till punkt och pricka av 

annan forskare är svår att få fram, då intervjuer i en specifik miljö eller med samma personer ej 

går att återges fullt ut. Såsom i denna studie då fyra respondenter intervjuats, i fyra olika 

skolmiljöer och med olika erfarenhet.  Dock har denna studie utgått från en och samma 

intervjumall och respondenternas utgångspunkt i arbetet är liknande. Författarna upplyser även 

om vikten av studiens giltighet och att arbetet svarar på det den avser att besvara och i denna 

studie har syfte och frågeställning varit grunden för intervjumall och samtal med respondenter.  

Det bör finnas en grundläggande hållbarhet och beständighet i arbetet och forskaren ska ha 

kontrollerat arbetet för att hindra skev tolkning och selektivt innehåll, detta för att nå så hög 

giltighet som möjligt menar Kvale och Brinkmann (2009).   

4.4. Genomförande 
I studien har kvalitativa intervjuer använts som metod, med inriktning på intervju med 

samtalskaraktär. Fyra rektorer på utvalda skolor har kontaktats per mail (bilaga 1) för vidare 

kontakt med lärare inom berörd skolverksamhet. Valet gjordes på grundval av de 

gymnasiesärskolor som låg närmast inom ett visst geografiskt område. Då rektorn återkommit 

med namn på lärare har missivbrev sänts ut till berörd part (bilaga 2). Tre rektorer svarade inom 

två dagar, varav två återkom med namn på lärare inom ett par dagar. Den tredje och den fjärde 

rektorn fick ett påminnelsemail då svar ej inkommit på en vecka, och de återkom därefter med 

namn på lärare.  

Vid telefon och mailkontakt med berörda lärare har vetenskapsrådets etiska principer och 

lärarens frivillighet vid medverkan påtalats. Intervjuerna har tagit plats vid respektive lärares 

skola utefter lärarens möjlighet att delta. Vid intervjuerna har intervjuguiden (bilaga 3) följts i 

hög grad med tilläggsfrågor för ökat förtydligande. Intervjuguiden konstruerades med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Inledningsvis togs samtycket upp och de 

etiska aspekterna lyftes. Därefter togs frågan om respondentens bakgrund upp för att få kunskap 

om respondenternas erfarenheter och för att starta intervjun på ett samtalsmässigt sätt och få en 

avslappnad inledning till intervjusituationen. Dock har syfte och frågeställning omformulerats 

något under arbetets gång och skiljer sig därför något från mallen som skrevs väldigt tidigt i 

studiens uppstart. Grundtanken med arbetet har dock varit densamma under hela tiden, så 

avvägningen är att studiens syfte har uppnåtts med hänsyn till validitet och tillförlitlighet i så 

god utsträckning som möjligt.  

Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär med en intervjumall med frågor och haft 

samtalskaraktär, där följd- och fördjupningsfrågor har ställts under intervjuerna. Alla fyra 

respondenter arbetar inom gymnasiesärskolans individuella program, dock ser elevgrupperna 

olika ut och beskrivs i samband med att respondenten presenteras. De fyra respondenterna valde 

dag och tid utefter det som passade bäst för dem, varje intervju påbörjades med att ta 

respondentens samtycke till intervjun, där de informerades om de etiska aspekterna med att 

deras samverkan var frivillig, att medverkan var konfidentiell och hur materialet skulle nyttjas, 

såsom transkriberas, efter intervjun för att sedan raderas då arbetet var klart, för att skydda 
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respondenternas integritet och medverkan. Alla intervjuer bandades med mobiltelefon. Intervju 

nummer ett med respondent A genomfördes en förmiddag på respondentens skola. Samtalet 

fördes i ett klassrum och tog 68 minuter. Intervju nummer två genomfördes en eftermiddag på 

respondent B´s arbetsplats i dennes klassrum. Intervjun tog 62 minuter. Intervju nummer tre 

med respondent C genomfördes en morgon i ett grupp/musikrum, intervjun tog 56 minuter. 

Intervju nummer fyra genomfördes en sen eftermiddag med respondent D, i ett personalrum. 

Intervjun tog 87 minuter. Under två av intervjuerna öppnades dörren av en elev som dock gick 

ut igen. Frågorna ställdes i stort sett i den ordning som frågemallen utgår från, dock kom 

respondenterna ibland in på strategier och metoder som berörde även andra frågor. Detta gjorde 

att mallen följdes men att ordningen ibland blev något förändrad. De frågor som berörts tidigare 

än de togs upp på frågemalen lyftes återigen då de kom upp i ordningsföljden för en eventuell 

fördjupning.  Efter intervjuerna påbörjades transkribering av det inspelade materialet. Under 

transkriberingen av intervju A raderades oförklarligt intervjun efter 32 minuter och 27 sekunder. 

Resten av intervjun har därefter nedtecknats ur minnet för att kunna användas i resultatet och 

analysen. De fyra intervjuerna transkriberades och de tre första nedtecknades ordagrant, men i 

den fjärde valdes hummande och bekräftande ord att tas bort då de ej påverkade utfallet av 

svaren eller analysen. Detta för att materialet i de tre första transkriberingarna tog väldigt lång 

tid, då alla ord i intervjuerna nedtecknades.  

Efter att hela materialet transkriberats påbörjades sammanfattningen utifrån respektive 

respondents svar utifrån studiens frågeställningar och övriga frågor i intervjumallen. Därefter 

nedskrevs resultatet efter att de fyra respondenternas svar utforskats och avlästs ett flertal 

gånger för att få en djupare inblick i de svar som getts. Respondenternas svar har sorterats och 

reducerats, såsom Rennstam och Wästerfors (2011) beskriver för att finna likheter, skillnader 

och argumentationer i svaren och för att finna grundliga förklaringar som ger en djupare inblick 

i respondenternas svar. Materialet har därefter analyserats utefter Shiers teoretiska 

delaktighetsmodell som valts för studien och sammanställts utefter de fem steg som modellen 

innehåller. Där har Respondenternas svar visat på vilka steg av delaktighet de givit uttryck för 

att eleverna har. Respondenternas svar har analyserats utifrån delaktighetsmodellens fem steg 

och därefter har en analys gjorts för att se vilka utvecklingsmöjligheter som de arbetar utefter.  

  



 

17 

 

5. Resultat  
I detta avsnitt presenteras respondenterna och resultatet av intervjuerna redogörs utifrån 

studiens forskningsfrågor, därefter har resultatet analyserats utifrån Shiers (2001) 

delaktighetsmodell med fem nivåer.  

5.1 Resultatredogörelse 
Respondent A har under många år arbetat som barnskötare på förskolan och har nu en lokal 

behörighet som förskolelärare. Hen har arbetat på särskolan i 14 år och på det individuella 

programmet i 6 år och har tecken- och bildkommunikation som inriktning. Elevgruppen består 

av nio elever med stor spridning i utvecklingsnivå där tecken som stöd och bilder behövs i 

kommunikationen.  

Respondent B är utbildad grundskolelärare med annan tidigare yrkeserfarenhet och har arbetat 

på särskolan i 7 år i två olika omgångar, med ett avbrott på tre år för arbete med elever inom 

autismspektrumtillstånd. Hen har även läst specialpedagogik, dock inte färdig specialpedagog. 

Elevgruppen på individuella programmet är 26 till antalet uppdelade på fyra grupper varav 

respondenten ansvarar för en av dessa elevgrupper med elever på lindrig till måttlig nivå av 

intellektuell funktionsnedsättning.  

Respondent C är utbildad lärare, tidiga åldrar och har arbetet som lärare inom grundskolan. Har 

arbetat på särskolan i tre år och läser samtidigt till speciallärare. Hen arbetat på skolans 

individuella program med elever som har autism. Elevgruppen består av sju elever och där har 

respondenten ansvar för tre av eleverna. 

Respondent D är undersköterska i grunden och började arbeta i en gruppbostad innan hen 

började som elevassistent på en skola för elever med autism. Hen utbildade sig sedan till Lärare, 

tidiga åldrar och har varit klar i drygt fyra år och har sedan dess arbetat på Gymnasiesärskolans 

individuella program. Denne lärares elevgrupp består av fyra elever där det används mycket 

tecken i kommunikationen.   

5.1.1. Elevernas uttrycks- och kommunikationsmöjligheter 
Då respondenternas elevgrupper ser väldigt olika ut är även kommunikationen varierande, det 

som är överensstämmande är att alla elever har kommunikativa svårigheter i någon form. 

Respondent D beskriver att även om en del elever på skolan har ett verbalt språk, har de en grav 

språkstörning. Kommunikationen sker då mest med bilder och tecken, och då en del elever även 

har synskador så sker kommunikationen även auditivt eller sensoriskt. Respondenten beskriver 

att det används kommunikationskartor som är kategoriserade med bilder utefter olika områden 

som är välkända för eleverna. Respondent B menar att även de elever som har ett verbalt språk 

ofta behöver stöd i att träna artikulation eller hur de ska kommunicerar med andra och att de 

elever som ej har ett verbalt språk har hjälpmedel såsom tecken. Respondent C redogör för att 

de arbetar med tal, tecken och bildkommunikation, mycket bildstöd, pekprat och bildscheman. 

Respondent C menar att hen försöker arbeta mycket med tecken och har i arbetslaget infört en 

kvarts teckenarbete i veckan. Hen beskriver dock ett dilemma med användandet av tecken. 

Men det är lite, lite si och så blir det, vissa använder det mycket av personalen, det är ju det det handlar om 

att vi måste själva vara modeller.(Respondent C) 

Respondent A menar att elevgruppen på skolan har väldigt stor spridning från elever som har 

ett visst verbalt språk till de som har stora kommunikativa svårigheter på grund av till exempel 

motoriska problem eller grava kognitiva svårigheter. De elever som har stora kommunikativa 

svårigheter använder ljud och kroppsspråk för att förmedla sig menar hen och belyser att alla 
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eleverna har någon form av stöd i kommunikationen, såsom tecken, bilder eller 

kommunikationsböcker.  

Respondent A pekar på svårigheten med att finna rätt alternativ kommunikation för de elever 

som förutom den intellektuella funktionsnedsättningen även har grav synnedsättning och 

motoriska svårigheter som gör att eleven inte kan peka på till exempel bilder. Även Respondent 

C pekar på dilemmat. 

Våra elever uttrycker ju inte så ofta behov, utan det är ju upp till oss att avläsa det, vad är ditt behov liksom, 

vad mår du bäst av, jättemycket utefter elevens förutsättningar och behov. (Respondent C) 

Respondent C menade att de alltid försökte ha pekpratskartor framme för att eleverna skulle ha 

möjlighet att uttrycka sina åsikter, eleverna som behövde det hade även individuella kartor. På 

frågan om hur eleverna utan språk eller tydlig kommunikation visar att de vill eller inte vill 

något svarade alla fyra respondenter att eleverna kommunicerande med kroppsspråk eller ljud. 

Alla var av den åsikten att eleverna var tydliga med det de ej ville göra. Respondent A menade 

att eleverna använde både ljud och kroppen för att visa om det är något de inte vill.  

5.1.2. Medvetandegörandet av läro- och ämnesområdesplaner för 

ökad delaktighet och inflytande 
Alla fyra respondenter påpekade svårigheter med att medvetandegöra läroplans- och 

ämnesområdesplanerna för eleverna. Alla fyra lärarna arbetar med elever som har måttlig till 

grav intellektuell funktionsnedsättning och pekar på komplexiteten med att öka delaktighet och 

inflytande för elever med låg kognitiv nivå.   

På frågan om vilka strategier lärare använder för att medvetandegöra läroplansmål och 

ämnesområdesplaner för eleverna svarade respondent D att de i arbetslaget arbetar mycket med 

detta och fortfarande är i startgroparna med arbetet att involvera eleverna. Lärare D beskrev 

sedan att hen bland annat använder filmning för att göra elever medvetna om sitt lärande och 

tydliggöra det de arbetar med. En annan strategi lärare D har är att gå igenom de specifika mål 

som en elev behöver arbeta med och att göra det tillsammans med eleven inför till exempel ett 

utvecklingssamtal. Läraren beskriver även att hen tidigare bara tänkt på utvecklingssteg eleven 

gjort och kanske bara gjort en mental notering men inte uttalat dem direkt till eleven, men nu 

blivit mer medveten själv om att hen måste förtydliga dessa för eleven direkt för att skapa en 

medvetenhet hos eleven av vad denne arbetar med. Läraren beskriver dock dilemmat med 

elevernas olika förmågor och menar att; 

Det är lättare med de elever som kanske har en måttlig utvecklingsstörning, lite bättre kognitiv förmåga, 

där eleven själv kan känna processen, sen står jag ju som pedagog inför en oerhörd utmaning för de elever 

som ligger på en grav utvecklingsstörning och man får jobba på ett helt annat sätt, där känner jag mig inte 

lika säker på hur jag ska gå tillväga och vilka strategier jag egentligen använder, för där är jag nog like 

fumlande än så länge (Respondent D). 

Respondent A menar att målen bryts ner och att eleven inför lektioner får reda på vad som ska 

göras och varför det ska göras och att de nedbrutna målen finns vid varje elevs arbetsplats för 

individualisering och visualisering. Hen menar att bildstöd är av stor vikt vid samtal om mål 

och ämnesområden och att ämnesområdesplanerna används övergripande, till exempel så 

kommer ju kommunikation med i området kring tema idrott och hälsa menar respondent A. 

Även Respondent B och C berättar om att de bryter ner de centrala målen och gör dem 

individuella och kortfattade och att de använder olika former av bildstöd eller dator/Ipad-

program för att förtydliga elevens individuella mål, en del elever klarar även av att få kortare 



 

19 

 

texter med uppskrivna mål. Respondent B pekar på vikten av att visa eleverna processen för ett 

ökat lärande. 

Via film till exempel, det är ett sätt att tydliggöra och medvetandegöra för eleverna, att se, i september när 

vi gjorde den här aktiviteten eller just det här, så såg det ut så här och efter två veckor såg det ut så och efter 

fyra veckor så och sex veckor så och så.(Respondent B) 

Respondent C beskriver hur hen tar ut de mål eleven ska arbeta med och för in dem i ett 

bildprogram som heter Widget Go, där skrivs målen vid bilderna och de kan variera från väldigt 

kortfattade till längre beroende på elevens förutsättningar och förmågor. Respondenten pekar 

dock på det problematiska med att veta om eleven har grundläggande eller fördjupade 

kunskaper, som är de två kunskapsnivåerna som gymnasiesärskolans ämnesområdesplaner har, 

då de har svårigheter med kommunikationen. Respondent C menar att; 

eleven kanske kan berätta för sina kompisar om bondgården och då blir det ju ändå en fördjupad kunskap, 

för jag menar vissa av våra elever när de har hemkunskap, är bara med, känner de lukten av bakverk så har 

de deltagit.(Respondent C) 

Alla fyra respondenter pekar på att arbetet med att synliggöra elevernas lärande är under 

utveckling på arbetsplatserna och Respondent D säger att hen faktiskt inte synliggjort lärandet 

i så stor utsträckning tidigare för eleverna men att hen nu fått en annan förståelse i och med 

arbetet med den nya läroplanen. Respondent B skildrar en del av dilemmat med 

måluppfyllelsen. 

Vi jobbar då med vårt centrala innehåll och försöker förtydliga och konkretisera så mycket vi kan och 

koppla det till nån form utav tanke om vad, vad är det vi vill förmedla, vad är det under fyra år som våra 

elever ska få med sig.(Respondent B) 

Alla fyra respondenter redogör för att de får arbeta med en mängd olika tillvägagångssätt då 

eleverna har olika sätt att ta in information. Bilder i någon form är med i de flesta former av 

kommunikation och i presentationer av måluppfyllelse, såsom ämnesbilder i en nyckelring, men 

även tecken som stöd och pekprat används.  

Bilder, bilder eller tecken eller en massa andra hjälpmedel givetvis som de kan ha som telefoner, smarta 

telefoner(Respondent B). 

De menar att den kognitiva förmågan är väldigt olika eleverna emellan och utöver den 

intellektuella funktionsnedsättningen har några elever en synskada, några har stora 

kommunikativa problem, motoriska svårigheter och några har autism. Respondent A menar att, 

många av de våra andra har vi ju väldigt svårt att förstå, vi pratar ju med dem i samma termer så att säga, 

men man har ju väldigt svårt att veta om de har förstått eller inte. (Respondent A) 

Alla fyra respondenterna återkom till dilemmat med att undra om eleverna gjorde val på det de 

ville välja på eller om de gjorde val för att de blev presenterade med alternativ och alla 

respondenterna menade att, har eleverna inte förståelsen vet de inte vad de väljer på. 

Svårigheten för lärarna var att veta om eleven hade någon förförståelse för det som 

presenterades då elevernas kommunikativa förmåga oftast var bristfällig.   

5.1.3. Möjligheter för delaktighet och inflytande 
Respondent B som har en elevgrupp med elever som har verbal kommunikativ förmåga menar 

att eleverna ges möjlighet till inflytande och delaktighet i samtal både i grupp och enskilt. De 

diskuterar mycket och använder böcker till bokprat, där eleverna är med och väljer böcker.   

Vi diskuterar mycket och har bilder till böckerna och hittar på fantasi, hur ser personerna ut och mycket 

bokprat och så där, men då går vi alltid ner och lånar böcker tillsammans, eleverna väljer böcker, eh, alltså… 
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man, de kan ju vara delaktiga till en viss gräns, för det är ju också det här med förståelse för vad kan jag, 

det är ju det som är så svårt att veta, vad kan jag vara med och vara delaktig i (Respondent B). 

De tre övriga respondenterna, A, C och D som har elever med större kommunikativa svårigheter 

menar att eleverna har inflytande på vad de vill göra på rasten, om de vill vara själva eller med 

kamrater, vilken frukt de vill ha och även ibland på vilket material de vill arbeta med under 

lektionen. På bristen av valmöjligheter menar Respondent D att dennes elever skulle kunna ha 

en större delaktighet inom fler områden, men att läraren då måste presentera det på ett för eleven 

begripligt sätt för att de ska kunna göra ett medvetet val. Valet måste konkretiseras och läraren 

menar att det nog är tidsbristen som sätter stopp i att utöka elevens val många gånger. För att 

ge eleverna inflytande i skolarbetet har de olika strategier såsom till exempel ja/nej-lappar, 

ja/nej-knappar på Ipads. Respondent A pekade på vikten av att det finns lappar med val på flera 

ställen på skolan för att eleverna ska kunna göra medvetna val.  

Respondent B lyfter dilemmat med de elever som har autism gällande frågor och att göra val. 

Sen ÄR det ju så tycker jag med våra ungdomar när det kommer, de är inte så vana att tala om… hur de vill 

ha det heller, om det är en sanning eller en… och våra ungdomar som, i synnerhet ungdomar med, inom 

autismspektrum har ju så oerhört svårt, man kan ju inte säga vill du göra så eller så… för hur ska de kunna, 

de flesta klarar inte av att göra de valen, utan då får man liksom på nåt vis, det här ser jag är bäst för dig… 

och så får man presentera så istället och då är det ju klart då kan man fundera på är det delaktighet eller 

inte. (Respondent B) 

Respondent B menar att hen får utgå från varje elev och se vad delaktighet kan betyda för var 

och en, det kan se olika ut. Hen påpekade också att de ungdomar hen mötte inte var vana att 

tala om hur de vill ha det och att flera inte klarade av att göra val och att hen som lärare då får 

se till vad som är bäst för eleven.  

För våra ungdomar, i synnerhet ungdomar med, inom autismspektrum, har ju så svårt, man kan inte säga 

vill du göra så eller så… de flesta klarar inte av att göra de valen, då får man på nåt vis, det här ser jag är 

bäst för dig och så får man presentera så istället och då är det ju klart då kan man ju fundera på om det är 

delaktighet eller inte och vad betyder delaktighet för eleven (Respondent B).  

Respondent C menade att då eleverna själva sällan säger vad de vill göra är det viktigt att 

presentera val och att det bidrar till en påverkansmöjlighet för eleven. Hen menade också att 

det är av stor vikt att vara lyhörd för elevens behov, de ser ju direkt om något inte gått hem och 

då får de byta aktivitet direkt. Respondent C och D belyste att inom många områden där 

eleverna ej kunde sätta ord på förförståelse, egna önskemål eller motvilja mot någonting så 

krävdes det de kallade detektivarbetet i att ta reda på vad som låg till grund för handlandet som 

eleven uppvisade, detta för att få förståelse och för att kunna hjälpa eleven kommunicera det de 

önskade. Respondent A menar att eleven är med och är delaktig då de kan säga nej, har de 

svårigheter med att kommunicera så är det av stor vikt att de ändå kan säga nej, eller detta vill 

inte jag. 

Man får mer… jobba för att göra de klara med att man får säga – kan själv. Men annars tycker jag att det 

kanske handlar mer om att ge dem möjlighet att säga nej ibland (Respondent A). 

Sen är det även viktigt att ta reda på varför de säger nej, t.ex. till idrotten, är det kanske duschen 

som är problemet och inte själva idrotten, lyhördhet är av stor vikt menar respondenter A. 

Respondent C påpekade att en av dennes elever alltid svarar nej då det är dennes sätt att få tid 

att tänka, och respondenten menar att det då är viktigt att ställa frågan igen så eleven får 

möjlighet att svara.  

De visar ju missnöje om de inte gillar nåt, det är ju ganska tydligt, och då ändrar ju vi efter det, så på ett 

sätt så visar de ju sitt inflytande där då(Respondent C). 
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Tre av respondenterna, A, B och D menade att de hade klass- och elevråd med eleverna i någon 

form utefter elevernas förmåga. Respondent C menade att elevråd finns på skolan men att denna 

elevgrupp ej deltog i nuläget då eleverna med autism har svårt att delta i nya grupper. 

Respondent B menade att de hade klass- och elevråd på skolan där olika frågor togs upp som 

sedan kunde föras vidare till programråd, frågor som tagits upp i till exempel matråd kunde 

föras vidare upp till utbildningschef och så vidare. Respondent D menade att de iscensatte 

omröstningar i klassrummet gällande till exempel elevens val för att eleverna skulle få prova 

på demokratiska val.  

På frågan om eleverna deltog i utvecklingssamtal svarade respondent C att eleverna ej deltog, 

detta för att de på grund av sin autism tyckte att det blev en märklig situation då föräldrarna var 

med i skolan. Respondent A, B och D menade att det såg väldigt olika ut men att föräldrarna 

avgjorde om elever skulle delta eller inte. Många elever fick valet att delta men de flesta svarade 

då nej till detta och i de fall då eleverna ej var med fick de en enklare genomgång av mötet i 

efterhand. Alla fyra Respondenterna uttryckte att de gärna ville att eleverna skulle delta i 

samtalet om de hade möjlighet. Respondent C illustrerar ett problemområde för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning som hen uppmärksammat. 

Sen är det väl fallet med många särskoleelever, om man tänker att, eller många med funktionsnedsättning 

rättare sagt, de har ju blitt, styrda och omhändertagna och man har sett behoven innan de ens har uttryckt 

dem själva. (Respondent C) 

Dilemmat som två av respondenterna återkom till var att nå eleverna som hade grav intellektuell 

funktionsnedsättning, Respondent C menade att ”jag kommer tillbaka till det hela tiden, elever 

på tidig utvecklingsnivå, jag tycker det är så svårt” och att ”det är återigen eleverna på tidig 

utvecklingsnivå som man lite… glömmer liksom”. Respondent D menade att ”utmaningen för 

mig står givetvis hos de elever där, som befinner sig kanske på grav utvecklingsstörning och 

med fler funktionsnedsättningar”.  
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5.2 Analys 
Här analyseras respondenternas svar utifrån studiens teoretiska perspektiv och resultatet 

analyseras utifrån de fem olika nivåerna.  

5.2.1. Barn blir lyssnade till 
Första steget på Shiers (2001) delaktighetsmodell är att barn blir lyssnade till och studien visar 

att eleverna blir lyssnade till. Resultatet visar att eleverna har en mängd varierande uttrycks-

och kommunikationsmöjligheter, några hade förmåga till verbal kommunikation och en del 

använde ljud och kroppen för att kommunicera eller uttrycka en önskan eller missnöje. 

Respondent A och D pekar på vikten av att vara extra lyhörd då de arbetar med elever som har 

svårigheter med att kommunicera och som även kan ha synskada som ytterligare försvårande 

handikapp. Shier menar att punkt ett kräver att barn blir lyssnade till då de själva tar initiativ 

till att ge uttryck för ståndpunkter. Detta blir en motsägelse då denna elevgrupp sällan eller 

aldrig initierar eller tar initiativ för att ge uttryck för egna åsikter, Då är det som Respondent A, 

C och D menar av största vikt att eleverna blir lyssnade till utefter sina individuella behov och 

kommunikationssätt. Alla fyra respondenterna belyser även vikten av att ha material såsom till 

exempel bilder och teknik för att möjliggöra för eleverna att göra val och få möjlighet att bli 

lyssnade på, vilket visar att de enligt modellen arbetar för öppningar och möjligheter då de 

möjliggör för eleverna att bli lyssnade till.  Respondent C och D menade att det många gånger 

är dilemmat, att finna vägar och metoder för att möjliggöra elevernas rätt till kommunikation 

och delaktighet. 

5.2.2. Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter 
Resultatet visar att alla fyra lärarna ger eleverna stöd i att uttrycka sig då de ser till att ha flera 

olika möjligheter för eleverna att uttrycka sig på, till exempel genom tecken, bilder eller 

tekniska hjälpmedel såsom Ipad. Respondent C menar att det handlar om att förstå elevens 

förförståelse och att eleven presenteras med rätt verktyg, men landar i att det bör finnas mycket 

bilder för eleven att peka på. Då eleverna sällan tar direkta initiativ till att uttrycka sina åsikter 

och synpunkter är det av stor vikt att eleverna blir sedda och lyssnade på, beskriver respondent 

B, C och D. Då eleverna ges val är det av största vikt som respondent C och D menar, att dessa 

är utifrån elevernas förförståelse och att de elever som har autism ges få val och alternativ och 

ibland väljer läraren utefter det som denne anser vara bäst för eleven. Möjlighetsutvecklingen i 

detta steg gäller om aktiviteter och metoder finns för att stödja eleverna till att uttrycka åsikter 

och synpunkter och där uttryckte alla fyra respondenterna att de försökte finna individuella 

vägar för varje elev att kunna uttrycka sig. Dock påpekade respondent D att det ibland hängde 

på om denne fått fram tillräckligt med material utefter elevens förförståelse för eleven att kunna 

göra till exempel val av.  

5.2.3. Barns åsikter och synpunkter beaktas 
Resultatet visar att elevernas åsikter och synpunkter beaktas i de beslut som påverkar deras val 

under dagen, såsom till exempel rastaktivitet, val av en del arbetsmaterial och val av frukt. I de 

större områdena såsom praktik eller vad som sker gällande till exempel sysselsättning efter 

avslutad skolgång, var elevernas åsikter och synpunkter ej beaktade i samma utsträckning. Detta 

förklarade respondent B med att eleverna inte hade förståelse för vilka val de hade, eller att de 

hade svårt med att göra val eller få så stora beslut att fatta. Respondent B och C och D menade 

att i dessa fall togs besluten av föräldrar, ofta i samspel med lärare för att finna en så bra lösning 

som möjligt för eleven ifråga. Respondent A menade att hen ville involvera eleverna i till 

exempel utvecklingssamtal men att föräldrarna valde att eleven ej skulle delta.  Respondent A 
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och D påpekade dock vikten av att eleverna kunde säga nej eller visa att de inte ville delta eller 

göra en specifik sak då de i denna situation har stor möjlighet att påverka den egna situationen. 

Även respondent B och C menade att detta är en viktig sak att lära eleverna, för att de ska ha 

möjlighet att påverka den egna situationen även då de har ett bristfälligt språk.   

5.2.4. Barn involveras i beslutsfattande processer 
De beslutsfattande processer som eleverna involveras i är till exempel klass- och elevråd. 

Utöver dessa är det bristfälligt med involvering. Respondent A, B och C belyste att eleverna ej 

är med på det egna utvecklingssamtalet, detta berodde på att föräldrarna ibland valde detta eller 

att de eleverna med autism ansåg att detta vara en konstig situation. Respondent D belyste att 

det såg olika ut från individ till individ, men att föräldrarna ofta tog beslutet. Respondent D 

belyste att denne fått upp ögonen gällande att visa måluppfyllelse för eleven istället för att bara 

göra egna anteckningar och att detta kan leda till en ökad förståelse för elevens möjlighet att få 

ökat inflytande. Det framkom även att respondent C fått upp ögonen för att elevernas samspel 

skulle ökas och att de som lärare skulle backa i vissa situationer för att få eleverna mer delaktiga 

med varandra. Det framkommer att eleverna ges beslutsfattande inom informella områden 

såsom vad de ska göra på rasten och vad de vill äta, dock är det sämre inom de formella 

områdena såsom viktigare saker som påverkar till exempel deras framtid. Denna nivå är 

minimigränsen som bör uppnås om landet har signerat FNs Barnkonvention.  

5.2.5. Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande 

processer  
I detta steg finns stora utvecklingsmöjligheter då studiens resultat visar att eleverna delar väldigt 

lite inflytande och ansvar över beslutsfattande processer. Eleverna är ej inte alltid delaktiga i de 

utvecklingssamtal som handlar om dem och deras lärande eller framtid. Problematiken ligger 

dock i det alla fyra respondenterna belyser, elevernas kognitiva nivå och kommunikativa 

svårigheter. Dilemmat som respondent B, C och D belyste var att hur de kan ta reda på elevernas 

förförståelse, ge dem frågor på rätt nivå eller att veta om eleven gjort ett medvetet val eller om 

valet är gjort per automatik. Respondent A och C och D menade att de vill utöka elevernas 

möjlighet att påverka och ta beslut, men att de fortfarande brottas med svårigheten att nå de 

elever som har stora kognitiva svårigheter. Möjligheterna i detta steg är att det finns potential 

för barn och vuxna att dela inflytande och ansvar över beslut, och det som framkommer i 

studien, att även då eleverna ej själva påverkar genom kommunikation tas beslut alltid utefter 

elevens bästa av de personer som känner eleverna väl. Dock visar både resultat och forskningen 

i studien att debatten bör fortgå för ett ökat inflytande för de med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

5.2.6. Konklusion 
Med utgångspunkt i Shiers (2001) delaktighetsnivåer så är bedömningen att utifrån 

respondenternas uppfattningar så ligger delaktighetsnivån för deras elever på delaktighetssteg 

tre.  De når det steg som är bindande för de länder som signerat FNs Barnkonvention. Detta 

grundas på att respondenterna beskriver att i enlighet med nivå ett, blir eleverna lyssnade till 

och lärarna arbetar mot utvecklingsområdet möjlighet då de arbetar på ett sätt som möjliggör 

för eleverna att bli lyssnade till. Nivå två nås då lärarna ger eleverna stöd utefter elevernas 

förutsättningar till att uttrycka sina åsikter och synpunkter. Även här nås utvecklingsområdet 

genom att lärarna ser till att det finns tillgång till aktiviteter och metoder som ger eleverna stöd 

till att uttrycka åsikter och synpunkter, såsom till exempel bilder, pekpratskartor, och samlingar. 

I delaktighetssteg tre ska barns åsikter och synpunkter uppmärksammas och resultatet visar att 
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lärarna tar fasta på och uppmärksammar elevernas åsikter och synpunkter, däremot 

framkommer att de flesta elever inom respondenternas elevgrupp har svårigheter med att be om 

saker och göra val. Utvecklingsområdet i nivå tre lyfter frågan om den beslutsfattande processen 

möjliggör att barns åsikter och synpunkter beaktas, och tolkningen är att respondenterna i mer 

informella områden möjliggör för eleverna att komma med åsikter, synpunkter och val. En 

respondent, D menade att vissa av elevernas frågor kunde komma upp till nivå med 

utbildningschefen, vilket gjorde att eleverna kände att de var med och påverkade. I 

delaktighetssteg fyra och fem där barn involveras i beslutsfattande processer och där de delar 

makt och ansvar över beslutsfattande finns stora utvecklingsmöjligheter. Många beslut tas i 

mindre grupper där eleverna inte har någon större möjlighet att påverka utanför den egna 

elevgruppen. Eleverna är sällan med på det egna utvecklingssamtalet, där föräldrarna väljer att 

eleverna ej är med, eller så har eleverna svårigheter med att delta då situationen blir märklig då 

föräldrarna är med. Respondenterna önskade dock att eleverna skulle deltagit i större 

utsträckning. En stor bidragande orsak till elevernas svårigheter att nå nivå fyra och fem ligger 

troligtvis i bristen på deras uttrycksmöjligheter och kommunikationsförmåga i interaktion med 

den kognitiva förmågan. 
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6. Diskussion 
I denna del diskuteras metod och resultat utifrån syfte, frågeställning och studiens litteratur och 

forskningsöversikt. 

6.1. Metoddiskussion 
Den kvalitativa intervjun valdes som metod då den bäst ger möjlighet till att erhålla fördjupade 

svar på syftet och forskningsfrågorna till skillnad från att sända ut enkäter med färdiga 

svarsalternativ.  Enkätsvar ger ett mer statistiskt underlag menar Ahrne och Svensson (2011) 

och pekar på att intervju som metod lämpar sig bäst då syftet är att ta del av människors 

reflektioner och tankar. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) framställer dock att intervju som 

metod kan ge en begränsad bild av det som beforskas och att någon kompletterande metod 

såsom observation kan läggas till. I denna studie hade observation kunnat läggas till som metod 

till intervjun för att få synliggjort om lärarna verkligen utgick ifrån och använde de metoder 

och strategier de talade om under intervjun.  

Studien utgår från kvalitativ intervju som metod med samtalskaraktär, där utgångspunkten var 

en frågemall med möjlighet för tilläggsfrågor. Då intervjufrågorna sammanställdes var 

utgångspunkten syftet och frågeställningarna. Svårigheten var att avgränsa frågorna i mallen, 

då det kändes som något skulle gå förlorat vid för få frågor. Då intervjun utgick från 

samtalskaraktär kunde frågorna i mallen varit färre då följdfrågor ändå ställdes och frågorna 

ibland kom i olika följd under intervjuerna på grund av att vissa ämnen kom in i varandra. 

Mängden av intervjufrågor gjorde att den samlade mängd transkriberat material blev väldigt 

stort och där märktes att allt ej var utefter studien syfte eller frågeställning. Då min 

erfarenhetsbas är densamma som respondenternas handlade ofta samtalen om likheter och 

skillnader i verksamheterna. Här hade det nog varit bra att vara mer restriktiv under samtalets 

gång för att få materialet mer stringent utefter frågeställningarna.  

Det hade varit bra med pilotintervju för att se om alla frågorna var relevanta för studien och för 

att få en ökad förståelse av begreppsdefinitioner inom det valda ämnet såsom delaktighet, vad 

det står för hos respektive respondent. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) menar att 

intervjuaren bör vara medveten om begreppsskillnader i dialogen med respondenten då de 

tolkningar som sker ger en missvisande bild av det respondenten försökt meddela. Sen är det 

av stor vikt att som Kvale och Brinkmann (2009) pekar på, att forskaren är objektiv till svar och 

resultat som framkommer, de menar även att resultatet ej är generaliserbart ifall respondenterna 

är för få. Denna studie är relativt liten med ett deltagande av fyra respondenter, men här har 

avvägningen gjorts att svarsfrekvenser eller utförligheten på svaren ej hade varit annorlunda 

med fler respondenter. Då respondenterna arbetar på fyra olika stora skolor med en mängd olika 

elever inom samma program är tillförlitligheten den att svaren ändå är generaliseringsbara. 

Dock kan svaren tolkas som relativt lika, detta beror troligtvis då på att alla fyra respondenter 

arbetar inom samma arbetsfält, men utefter samma läroplan och samma sorts problematik 

gällande till exempel att individanpassa. Intervjuerna bandades med mobiltelefon. Vid 

transkriberingen av den första intervjun raderades oförklarligt halva intervjun. Den raderade 

intervjun har därefter nedtecknats ur minnet, dock kan något ha glömts bort. Det hade varit en 

fördel om två eller fler inspelningsapparater eller mobiler använts som säkerhet under intervjun 

då olyckshändelser som denna kan inträffa. 

Efter transkriberingen gjordes en sammanställning och sortering och reducering av materialet 

såsom Rennstam och Wästerfors (2011) beskriver. Författarna anser även att detta bör göras 

utefter studiens valda teori för en tydligare analys. Resultat analyserades utefter det syfte och 
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de frågeställningar som studien utgår från och i resultatanalysen användes Shiers (2001) modell. 

Modellen gav en bra inblick i vilka strategier och förhållningssätt respondenterna beskrev att 

de arbetade utefter. Dock kan risken alltid finnas att modellen enbart speglar en specifik del och 

att det i materialet finns något intressant som ej framkommer menar Kvale och Brinkmann 

(2009). I denna studie har ansatsen varit att få med allt relevant då syfte, frågeställningar och 

den teoretiska modellen hanterar kommunikation, delaktighet och inflytande. Valet av Shiers 

(2001) delaktighetsmodell föll sig naturligt då den utgår från Barnkonventionen och den varit 

betydande under utbildningstiden och genomsyrar mycket i arbetet med barn och ungdom. 

Modellen var även bra att använda som analysmodell till resultatet och den kunde användas till 

att se om vuxna når upp till de steg som Sverige som land skrivit under att vi ska nå upp till. 

Det hade säkert funnit fler användbara modeller att utgå från som teoretiskt perspektiv, dock 

passade denna bra till studiens syfte och frågeställningarna. Den är även användbar senare i 

arbetslivet i olika elev- och personalgrupper då den är enkel att utgå från och implementera i 

arbetet med barn och ungdom.    

6.2. Resultatdiskussion 
I denna studie har syftet varit att belysa några lärares uppfattningar om delaktighet och 

inflytande för elever på gymnasiesärskolans individuella program. Genom att studera tidigare 

forskning och litteratur och möta några lärare inom området, har en ansats gjorts till att få ett 

resultat som visar hur elever med intellektuell funktionsnedsättning har inflytande och 

delaktighet.  

6.2.1. Kommunikation 
Studiens resultat visar att eleverna har en mängd olika sätt att kommunicera på, genom till 

exempel tecken, bilder eller ljud. Heister Trygg (1998) menar att behovet att kommunicera är 

grundläggande för människan och att det därför är av stor vikt att finna ersättningsmöjligheter 

till kommunikation för de individer som har svårigheter inom detta område. Resultatet visar att 

de lärare som deltog i studien arbetar mycket med att finna vägar för eleverna att kommunicera 

på. I studien framkom att flera av de elever respondenterna möter har stora svårigheter med att 

be om saker eller att göra val och även Nettelbladt (2013) åskådliggör att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter med att be om saker och att formulera frågor. 

Det är då av stor vikt att lärare och annan personal är lyhörda då de arbetar med dessa elever, 

för att kunna läsa av då eleverna påvisar någon önskan eller motvilja utan att kunna sätta ord 

på det. Här är det som resultatet visar av största vikt att eleven kan neka eller visa att de ej vill 

medverka. Då eleverna har möjlighet att visa missnöje eller neka har de stor möjlighet att 

påverka, det är också av stor vikt att som en respondent påpekade, ta reda på varför eleverna 

ibland säger nej då det kan finnas andra underliggande tankar bakom den aktionen. Vad är det 

som gör att eleven inte vill delta i till exempel idrotten, är det i själva fallet situationen i 

omklädningsrummet som är problematisk och inte själva idrottslektionen. Här är det viktigt att 

personer som känner eleven väl, kommunicerar med eleven för att få en så bra förståelse av 

situationen som möjligt. Det är även av största vikt att som respondent C beskriver att alla i 

arbetslaget i största möjliga utsträckning använder de kommunikativa hjälpmedel som eleverna 

behöver, såsom bland annat tecken och bilder.  

Eleverna förstår mer tecken och tal än vad de själva kan ge uttryck för, de behöver dock vara 

bekanta med de koder och ord som används menar Bloom och Lahey (1978). Det är då av stor 

vikt att som Heister Trygg (1998) belyser, att göra en kartläggning för att ta reda på elevernas 

förmåga och förståelse för att finna den optimala kommunikationsvägen för att öka elevernas 
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möjlighet till delaktighet och inflytande. Det är som respondenterna och Heister- Trygg (1998) 

beskriver också väldigt viktigt att eleverna lär sig att säga nej för att få en högre påverkansgrad 

för den egna personen. Har eleverna möjlighet att säga nej eller visa att de ej vill delta är det en 

viktig bit i deras väg mot självständighet menar författaren. Studiens resultat visar att de 

viktigaste uttrycks- och kommunikationsmöjligheten eleverna med kommunikativa svårigheter 

har är att kunna neka och visa ogillande. Det är då av största vikt att de vuxna kring eleven är 

lyhörda till varför eleven nekar eller visar ogillande för att kunna möta upp med följdfrågor 

eller support.  

Bergem (2000) och Molin (2004) pekar på vikten av lärares förhållningssätt på grund av att 

risken med ett osunt maktförhållande ej ska uppstå. Då eleverna är i beroendeställning, genom 

att de till exempelvis ej talar, och ej är vana vid att ta för sig är det av största vikt att lärarnas 

förhållningssätt genomsyras av en tanke på elevernas bästa för att en osund maktrelation ej ska 

uppstå.  Det är nog alltför lätt att ta elevernas tolkningsföreträde, eller som en av respondenterna 

påpekade, att det i många fall är många vuxna kring eleverna och att det är lätt hänt att många 

med funktionsnedsättning har blivit styrda och omhändertagna och att personal har sett behoven 

innan eleven ens har uttryckt dem själva. Heister- Trygg (1998) menar att individen kränks då 

den ej får möjlighet att ge uttryck för tankar eller önskemål och att vuxna kring eleverna bör 

vara medvetna om risken för feltolkningar eller att de lägger orden i mun på individerna med 

kommunikativa svårigheter, det krävs stor lyhördhet menar författaren. Hon klarlägger även att 

en kartläggning över individens förmågor behövs för att kunna anpassa med rätt metod och 

material menar Heister-Trygg (1998). Det bör vara som Bloom och Lahey (1978) beskriver, 

elevernas erfarenheter som är utgångspunkten då ett kommunikativt verktyg ska tas fram. 

Resultatet kastar ljus på just dilemmat med att finna individens förförståelse för att kunna 

anpassa material och metod, i synnerhet för de eleverna med grav intellektuell 

funktionsnedsättning. Här är det av största vikt att som Heister -Trygg (1998) menar att alla 

vuxna, föräldrar och personal är överens om vilken metod och vilket kommunikationsmaterial 

som bör användas för att eleven ska få en så bra kommunikationsmöjlighet som möjligt. 

6.2.2. Delaktighet  
Delaktighet är ett begrepp som kan betyda olika för olika personer, såsom Szönyi och 

Söderqvist Dunkers (2012) belyser. Resultatet visar också på att delaktighet kan se väldigt olika 

ut för olika individer. Min erfarenhet är att för en del är det att få vara med i en grupp, för andra 

kan det vara att få titta på när andra gör någon aktivitet. Det är som respondenterna belyste inte 

alltid heller enkelt att ta reda på vad som är delaktighet för varje individ. Szönyi och Söderqvist 

Dunkers (2012)  och Molin (2004) menar att delaktighetsvillkoren försvåras för elever med 

funktionsnedsättning och att många personer med funktionsnedsättning har erfarenhet av 

socialt utanförskap. Studiens resultat visar på vikten av att eleverna har någon form av 

kommunikationsmöjlighet för att kunna vara delaktiga och kommunikativa. Asbjörnslett, 

Engelsrud och Helseth (2015) menar att delaktighet kan beskrivas som en form av socialt 

engagemang och tillhörighet och Von Wright (2009) belyser att delaktighet handlar om att ingå 

i ett nätverk av mänskliga relationer. En krass syn på det är att alla elever inom 

gymnasiesärskolan har någon form av tillhörighet och ingår i ett nätverk, så de är då delaktiga 

i någon form. Utgångspunkten här är att finna på vägar för att utveckla elevernas möjlighet till 

att få en större arena att vara delaktiga i, då de oftast bara har ett nätverk kring hemmet och 

skolan.  

I resultatet framkom att eleverna många gånger arbetade enskilt och att då de var samlade i 

grupp ofta satt med en vuxen mellan varje elev, även Pennington och Courtade (2014) illustrerar 
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att det oftast ser ut på detta sätt i skolor för barn med särskilda behov och att detta ledde till 

passivitet för eleverna. En av respondenterna menade att de fått upp ögonen för detta och 

numera satt eleverna själva tillsammans i en ring vid till exempel musiken och personalen i en 

ring bakom och detta hade lett till mer interaktion eleverna emellan då de fick skicka till 

exempel instrument till varandra. Det finns nog en mängd olika aktiviteter som skulle kunna 

ses över bland elever och personal inom särskolan för att främja elevernas delaktighet med 

varandra. Shevlin och Rose (2008) och Kontu och Pirttimaa (2009) menar att konventioner och 

lagstiftning i stor utsträckning påverkat att delaktighetsfrågan lyfts för elever med särskilda 

behov men att det fortfarande finns mycket att göra för elevernas möjlighet till delaktighet. Som 

studiens resultat visar är det ett svårt område i synnerhet i arbetet med de elever som ej har 

någon välutvecklad form av alternativ kommunikation. Respondenterna menar att det är det 

stora dilemmat i arbetet och att det ibland krävs detektivarbetet för att förstå och ta reda på vad 

eleven önskar eller menar. Det krävs stor lyhördhet i arbete med elever med kommunikativa 

svårigheter, samtidigt som elevens integritet och självständighet bör bibehållas, det går det inte 

komma ifrån att de i mångt och mycket behöver ett stort stöd i sin vardag. Det är av största vikt 

att som Feiler och Watson (2010) belyser, att de frågor och val eleverna får är 

överensstämmande med deras kognitiva nivå. Författaren menar att det hänger på personalens 

skicklighet om eleverna får möjlighet till att bli delaktiga eller ej, då lärarna bör ha en förståelse 

för elevernas individuella behov och kognitiva förmåga. Resultatet visar dock att detta inte alltid 

är lätt att ta reda på, att få en förståelse för elevernas förförståelse och grundläggande kunskap 

är bland det svåraste i arbetet med dessa elever då de i vissa fall varken talar eller ger uttryck 

för den egna viljan.  

6.2.3. Inflytande  
I resultatet framkommer att eleverna har inflytande inom informella områden och får ta beslut 

gällande den egna individen såsom vilken frukt de vill ha, välja rastaktivitet och vem de vill 

tillbringa resten med. Efter att ha studerat studiens resultat framkommer det relativt tydligt att 

respondenterna beskriver att eleverna har svårigheter eller ovilja med att ta större beslut. De 

beskrev även svårigheter med att välja mellan alltför många saker och att lärare i samspel med 

föräldrar gjorde val åt eleverna för som de beskrev elevernas bästa.  I flera fall var det 

föräldrarna som valde att eleverna ej skulle vara med då det gällde elevernas utvecklingssamtal. 

Här uppkommer då frågan huruvida lärare ska stå på sig gällande det att eleverna ska vara med 

och ha inflytande. Skolverket (2013) och Quinn och Owen (2014) pekar på att eleverna ska var 

med och delaktiga i den egna lärprocessen och behandlas som kapabla involverade aktörer. 

Skolverket (2010) pekar dock på att informationen och formerna för elevernas inflytande ska 

anpassas efter ålder och mognad. Kan detta då tolkas som att eleverna med grav intellektuell 

funktionsnedsättning som har låg kognitiv förmåga och mognad ej behöver vara med vid till 

exempelvis utvecklingssamtal. Intressant här skulle vara att se hur dessa samtal ser ut inom 

förskolan med de yngre barnen. Resultatet visar också att det finns svårigheter med att 

medvetandegöra eleverna i läroplansmål och därmed öka deras delaktiga och inflytande. 

Respondenterna beskrev att de ofta bröt ner målen i mindre mer konkreta delmål för eleverna, 

där bilder och enkla ord eller meningar visade vad eleverna skulle arbeta med. Detta kan även 

svara på varför eleverna bara är med och tar mindre informella beslut, de hanterar inte större 

frågor i dagsläget då de bara gör enkla val gällande den egna personen.   

Thomas (2007)  menar att barn imiterar de vuxna vid till exempel barnparlament men att deras 

röster ej används i den politiska agendan och resultatet visar att barn och unga sällan är delaktiga 

i de beslutsprocesserna som påverkar dem. Studiens resultat visar också på att eleverna sällan 
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är delaktiga i de viktiga beslut som påverkar dem utan mer är med i informella beslut och att de 

har klassråd, men sällan är med i övriga mer formella områden där de kan påverka. Även 

Melboe Sagen och Ytterhus (2014) påpekar att elever med funktionsnedsättning har sämre 

medbestämmande än andra jämnåriga inom formella områden och att detta påverkar deras 

möjligheter att vara med och påverka som vuxna. Hinton (2008) går så långt som till att påpeka 

att barn som grupp är brutalt frånvarande i de flesta forum som berör dem och det tyder även 

studiens resultat på.  

Då eleverna som går på gymnasiesärskolans individuella program avslutar sin skolgång 

behöver de ha med sig någon form av kommunikationsmöjlighet för att vara så självständiga 

som möjligt och för att få möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i samhället. Corr 

McEvoy och Keenan (2013) åskådliggör att flera människor med funktionsnedsättning som de 

mött upplever att de är socialt isolerade och att flera av dem önskade att de fått ta fler egna 

beslut, dock fanns det några i deras studie som ville att andra skulle hjälpa dem med beslut. 

Detta pekar på att det är av största vikt att individen som har en intellektuell 

funktionsnedsättning i möjligaste mån får tala om hur denne vill ha det, gällande till exempel 

beslutsfattande. Det krävs att människor kring dessa elever är lyhörda för individens önskemål, 

i synnerhet då kommunikationen är bristfällig för att individen ej ska bli överkörda. Resultatet 

visar att eleverna har delaktighet och inflytande i relativt liten grad, dock visar inte studien om 

eleverna i högre grad önskar mer inflytande då det är lärarna som intervjuats. Melboe Sagen 

och Ytterhus (2014) menar att eleverna behöver tränas i att ta viktiga beslut för att kunna 

förberedas för vuxenlivet, dock visar resultatet att eleverna i stor utsträckning medverkar i 

informella beslut gällande den egna individen, och att föräldrarna tar beslut gällande skolan i 

samråd med lärarna utan medverkan av eleverna. Corr McEvoy och Keenan (2013) menar att 

vuxna med intellektuell funktionsnedsättning bör få större utrymme i olika sammanhang där 

beslut tas för att de ska kunna påverka och få en ökad delaktighet i samhället, men då studien 

visar att eleverna ej får möjlighet till att ta större beslut ser det inte ut som de får möjligheter 

att ta en rättmätig plats i samhället.  

6.3. Slutsatser och relevans för speciallärarprofessionen 
Syftet med denna studie har varit att belysa några lärares uppfattningar om delaktighet och 

inflytande för elever på gymnasiesärskolans individuella program.  De mönster som framträder 

är att barn och unga vill vara delaktiga och ha möjlighet att utöva inflytande, dock visade vissa 

delar av forskningen att det även finns de som vill ha stöd från föräldrar och andra vuxna.  

Studiens resultat visar att elever på gymnasiesärskolans individuella program har stora 

svårigheter med att aktivt vara delaktiga och utöva inflytande då de i stor utsträckning saknar 

de kommunikationsmöjligheter de skulle behöva för att kommunicera med bredd. På 

frågeställningen gällande elevernas kommunikativa förmåga visar resultatet och forskningen 

att eleverna har stora brister och att de ofta har en begränsad mängd personer att kommunicera 

med. Gällande frågeställningen hur lärarna medvetandegör läro- och kursplanemål för att öka 

elevernas nivå av delaktighet och inflytande framkommer att metoderna får anpassas utefter 

elevens förmåga att hantera information och kommunikation. De strategier lärarna har för att 

öka elevernas delaktighet och inflytande beskrivs av respondenterna som mindre val och 

informella beslut och den nivå av delaktighet eleverna, beskrivs som utvecklingsbar. Det 

framkom inga större motstridigheter i studien forskningsfält och tillsammans med resultatet 

visar det på en relativ samstämmighet i att unga i behov av stöd inte har sammanivå av  

delaktighet och möjlighet till inflytande som andra unga i samma ålder. Dock visade resultatet 

att respondenternas elevgrupper nådde upp till minimigränsen i Shiers (2001) 
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delaktighetsmodell och därför också når upp till den nivå som bör nås för att efterleva 

Barnkonventionens Artikel 12.1. Det troliga är att forskning och resultat speglar hur 

verkligheten faktiskt ser ut för många elever på gymnasiesärskolan individuella program, men 

för att få ett bättre utfall bör ett större forskningsområde undersökas och ett större antal 

respondenter intervjuas. Denna studie visar dock på en stor relevans för specialläraryrket då 

den visar på att eleverna behöver kartläggas tidigt för att rätt stöd och metoder ska sättas in för 

att öka deras möjligheter till kommunikation, delaktighet och därmed ökat inflytande. Den visar 

även på att det finns stor utvecklingspotential för att öka dessa elever delaktighet och möjlighet 

till inflytande och att det då är olika former av kommunikativa metoder som behöver 

förverkligas och införlivas tidigt i elevens skolutveckling och där har specialläraren stort ansvar.  

6.4. Vidare forskning 
I den här studien är det lärarnas röster som blivit hörda men för att få en rättvis bild av hur det 

ser ut så behövs det i högre grad forskning om hur eleverna inom gymnasiesärskolans 

individuella program uppfattar sin position i skolan och samhället. En utökad forskning 

gällande elevernas förståelse och kunskapsinhämtning vore också av godo för att stödja 

eleverna i deras utveckling mot en förbättrad kommunikation. Det behövs även en strukturell 

förändring inom särskolan där eleverna tidigare blir delaktiga i den egna processen och att de 

får inflytande genom att vara med och påverka. Detta för att de ska få en starkare roll i 

samhället.   
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Bilaga 1 

 
Till dig som är rektorn för gymnasiesärskolan på Skolans namn! 

 
Mitt namn är Pia Collberg och jag arbetar som lärare på ett individuellt program på 

gymnasiesärskolan i Xxxxxx. Jag studerar sjätte terminen på Speciallärarprogrammet, 

inriktning utvecklingsstörning, på Karlstad Universitet. 

Sista terminen på speciallärarprogrammet innebär en uppsatsskrivning och jag har då tänkt 

intervjua några lärare på gymnasiesärskolans individuella program för att få en inblick i hur 

läroplan och ämnesområdesplaner medvetandegörs hos eleverna och hur eleverna görs 

delaktiga och ges inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen.  

Jag önskar att en lärare på din skola som arbetar på ett individuellt program inom 

gymnasiesärskolan, deltar i studien. Jag vore tacksam om du har möjlighet att föreslå en lärare 

på det individuella programmet, som jag kan sända missivbrev till. Återkom gärna om du har 

frågor eller om ni ej har möjlighet att delta i studien. 

Tack på förhand! 

Mvh Pia Collberg 

 

Pia Collberg 

Skolans namn 

4årsprogrammet 

Xxxxxx 

xxxx-xx xx xx  

xxx-xx xx xxx 

 

  



 

2 

 

Bilaga 2 

 
Missivbrev 

 

Hej, du lärare på gymnasiesärskolans individuella program! 

Mitt namn är Pia Collberg och jag arbetar som lärare på ett individuellt program på 

gymnasiesärskolan i Xxxxxxxx och studerar sjätte terminen på Speciallärarprogrammet, 

inriktning utvecklingsstörning, på Karlstad Universitet. 

Sista terminen på speciallärarprogrammet innebär en uppsatsskrivning på avancerad nivå och 

jag har då tänkt intervjua några lärare på gymnasiesärskolans individuella program för att få 

en inblick i hur läroplan och ämnesområdesplaner medvetandegörs hos eleverna och hur 

eleverna görs delaktiga och ges inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i 

undervisningen.  

Jag önskar att en lärare på din skola som arbetar på ett individuellt program inom 

gymnasiesärskolan, deltar i studien. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst 

avbrytas. Under arbetet följs Vetenskapsrådets etisk principer,( www.vr.se) och deltagandet är 

helt konfidentiellt. Tanken är att vi möts på din skola då det passar dig och att intervjun spelas 

in, men raderas då uppsatsen är klar. Intervjun beräknas ta cirka en timme i anspråk. 

Hör av dig till mig om du är intresserad av att delta eller har frågor gällande studien. 

Mvh Pia Collberg 

 

XXX-XX XX XXX 

pia.collberg@xxxxxxxx.se 

 

  

http://www.vr.se/
mailto:pia.collberg@xxxxxxxx.se
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor 

 Innan vi börjar vill jag bara ta del av samtycke till intervjun och att du är medveten 

om de etiska principerna gällande din medverkan. 

 

 Berätta om din bakgrund, utbildning, erfarenhet 

 

 Beskriv elevgruppen 

 

 Vilka strategier/tillvägagångssätt har du när det gäller medvetandegörandet av läro- 

och kursplanemålens innehåll för eleverna? 

 

 Vad behöver eleverna stöd med? 

 

 Hur är elevernas kommunikationsmöjligheter? 

 

 Vilka svårigheter ser du i att medvetandegöra planer och innehåll för eleverna? 

 

 Hur ges eleverna inflytande och delaktighet på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i 

undervisningen? 

 

 Hur visar eleverna att de vill påverka och ta ansvar? Vilka metoder använder de? 

 

 Vad kan påverka elevers vilja till inflytande eller delaktighet? Funktionsnedsätt-

ning/miljö/ovana? 

 

 Vilket stöd får eleverna i att uttrycka sina åsikter och synpunkter? 

 

 Hur involveras elever i beslutsfattande processer? 

 

 I vilka beslutsprocesser delta eleverna med inflytande och ansvar? 

 

 Hur ser du på läroplanen för särskolan? 

 

 Hur skulle du vilja förändra utefter din elevgrupp? Specialpedagogiska implikationer 
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Bilaga 4 

 

Från: "harry" <harry@cesesma.org> 

Datum: 20 mars 2016 09:45:47 CET 

Till: pia.collberg@xxxx.xx 

Ämne: Re: Borrow participation image 
 
Dear Pia, 
  
Thank you for your email. You are very welcome to use my diagram. It is there for people to make use 
of. Most people don't bother to ask permission, so thank you for taking the trouble. 
  
I expect you already have a copy of the Swedish version, but I will attach it here for you just in case. 
  
Good luck with your exam. 
  
Harry Shier 

_______________  
Harry Shier  
CESESMA  
San Ramón, Matagalpa, Nicaragua  
www.cesesma.org 

 

From: "Pia" pia.collberg@xxxx.xx 

To: "harry@cesesma.org" harry@cesesma.org 
Cc:  
Date: Thu, 17 Mar 2016 20:07:59 +0100 
Subject: Borrow participation image 
 
  
Dear Harry! 
  
I am writing an exanimating paper at my university in Karlstad, Sweden. 
It is about intellectually disabled children and what strategies and approaches their teachers have to 
strengthen the students’ possibilities for participation. I am using your five participation levels as a 
theoretical basis in the study. My question is if I could have your permission to use your grafic picture 
of the five levels, found in the Swedish version, in my study? Thank you for a very thorough and useful 
model.  
  
Best regards Pia Collberg 

 

mailto:harry@cesesma.org
http://www.cesesma.org/
mailto:harry@cesesma.org
mailto:harry@cesesma.org

