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Sammanfattning  

Specialpedagogen har som uppdrag att arbeta främjande i skolan. I relation till det 

hälsofrämjande arbetet visar forskning att elevers delaktighet och inflytande främjar elevers 

kunskapsutveckling och upplevelse av hälsa. Syftet med denna studie är tvådelat; dels handlar 

det om att öka kunskapen om hur specialpedagoger uppfattar elevers möjlighet till delaktighet 

och inflytande över sitt lärande och sin skolsituation, dels handlar det om att bidra med 

kunskap om hur specialpedagoger uppfattar sin roll i det hälsofrämjande arbetet med elevers 

delaktighet och inflytande. Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella 

perspektivet från vilket begreppet scaffolding hämtats. Vår valda metodansats är 

hermeneutiken, där sex semistrukturerade intervjuer med specialpedagoger har använts som 

metod för datainsamling. Resultatet visar på uppfattningar som understryker sambandet 

mellan tillgänglighet, tillhörighet, delaktighet och inflytande som aspekter vilka förutsätter 

varandra, och som gemensamt uppfattas som det hälsofrämjande arbetets hörnstenar. Elevers 

delaktighet och inflytande belyses i resultatet utifrån ett antal teman, vilka visar på 

uppfattningar om elevers delaktighet och inflytande som hälsofrämjande faktorer både på en 

individuell och på en organisatorisk nivå. I diskussionen betonas det specialpedagogiska 

uppdragets betydelse för att både på elev- och organisationsnivå understödja arbetet med 

elevers delaktighet och inflytande som hälsofrämjande faktorer.  

 

Nyckelord: delaktighet, elevinflytande, hälsofrämjande, specialpedagogik, elevhälsa 
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1. Inledning 

 

Många elever menar att de inte har inflytande i skolan, visar Skolinspektionens enkät från 

2015.  Dessa elever upplever skolarbete mindre intressant, än de som ser en möjlighet att 

påverka. Den sistnämnda elevgruppen uttrycker även att skolarbetet i högre grad stimulerar 

dem, att de får diskutera och debattera frågor i undervisningen samt att deras lärare får dem 

att tro på sig själva (Skolinspektionen, 2015). Elevers delaktighet och inflytande lyfts fram 

i flera officiella dokument, såsom läroplan och skollag, som betydelsefullt i skolans 

uppdrag, detta då den enligt dokumenten bidrar till fostran i ett demokratiskt samhälle men 

även utgör framgångsfaktorer för elevens lärande.  

Ett reellt inflytande över undervisningens innehåll är en bidragande faktor för elevers 

engagemang, ansvarstagande och kunskapsutveckling, detta fastslår en rapport från 

Skolverket (2014). Dock sammankopplas ibland resonemanget kring elevinflytande med 

ett resonemang som berör en minskad läraraktivitet, där elevinflytande likställs med att det 

är eleverna som styr undervisningen och får ansvar för sin egen lärprocess. Veronique 

Lönnerblad och Lisa Ericson från Unicef, understryker i en debattartikel i Svenska 

Dagbladet (20150510) det olyckliga i denna sammanblandning, och menar att inflytande är 

något som bör genomsyra hela skolans verksamhet då det “stärker barnets förmåga att delta 

i samhället, det förbättrar skolmiljön och leder till en respektfull relation mellan elever och 

lärare”.  

Elevhälsan, vilken enligt Skollagen 25 §, bland annat ska omfatta specialpedagogiska 

insatser, har som främsta uppgift att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, där 

elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar hälsa, utveckling och lärande. 

Agneta Nilsson (2014) poängterar hur det i skolans elevhälsouppdrag fokuseras på 

sambandet mellan lärande och hälsa, där skolframgång är den viktigaste faktorn för barns 

framtida hälsa, men där även god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan. I 

samma kontext skriver Petri Partanen (2012) om hur elevhälsans arbete börjar i 

klassrummet, och menar att arbetet med elevhälsa handlar om att hitta faktorer som bidrar 

till lärande och utveckling. Ett salutogent synsätt, där det hälsofrämjande arbetet är i fokus, 

bör enligt Partanen (2012) genomsyra elevhälsans arbete. Viktiga faktorer för det 
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hälsofrämjande arbetet är elevens möjlighet att påverka sin situation, känsla av 

sammanhang och en förståelse för sitt eget lärande och utveckling. Nilsson (2014) betonar 

elevhälsans personal och dess betydelse för att elevers egna tankar och perspektiv på 

skolans lärmiljö uppmärksammas, och menar att det är en utmaning för skolan att lyfta 

fram elevers egna perspektiv som en del av elevhälsoarbetet.  

Vårt intresse tar sin utgångspunkt i specialpedagogen som en del av elevhälsans uppgift att 

arbeta hälsofrämjande. I uppsatsarbetet går vi in med ovan nämnda föreställning om att 

kunskapsutveckling främjas av en god hälsa, men även att lärande är en hälsofrämjande 

aktivitet. Vi ser med detta som bakgrund den specialpedagogiska relevansen i att 

undersöka hur specialpedagoger uppfattar elevers delaktighet och inflytande, med 

utgångspunkt i det hälsofrämjande arbetet.  
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2. Bakgrund 

 

Vår utgångspunkt är att delaktighet och inflytande i skolans praktik kan ses som 

mångfacetterade företeelser, med många olika tolkningsmöjligheter utifrån förförståelse. 

För att skapa en sammanhängande referensram ämnar vi i föreliggande avsnitt lyfta fram 

perspektiv och beskrivningar av hälsa, elevers delaktighet och inflytande. För att koppla 

detta resonemang till skolans kontext och det specialpedagogiska perspektivet följer en 

redogörelse av betydelsen av ett hälsofrämjande arbete i skolan.   

 

2.1 Barns mänskliga rättighet till deltagande och inflytande  

Inkludering av barn i beslutsfattande ska vara en kontinuerlig handling med fokus på 

utbytet mellan barn och vuxna i alla situationer och sammanhang som är viktiga för barnet. 

Barnkonventionen lyfter fram barnets rätt att fritt uttrycka egna åsikter i alla frågor som rör 

barnet, och barnets åsikter ska ges betydelse i förhållande till ålder och mognad.  

Genom att hänsyn tas till barns åsikter tillförs nya perspektiv som ska vägas in när beslut 

fattas och barnets möjlighet att göra sin röst hörd är en avgörande faktor för deltagande. 

(Barnkonventionen, 2009 artikel 12) 

Lagar och förordningar har reviderats för att ytterligare synliggöra betydelsen av barns 

rättigheter. I skolans styrdokument poängteras rättighetsperspektivet. Det blir i 

utbildningssammanhang betydelsefullt att både betona vikten av rättigheter till utbildning 

såväl som rättigheter i utbildning (Quennerstedt, 2015).  

FNs kommitté för barnets rättigheter (2009) understryker i sina allmänna kommentarer att 

en grundläggande aspekt när rätten till utbildning förverkligas är att barnets rätt att bli hörd 

inom utbildningen respekteras. Enligt kommittén går det inte att skapa ett socialt klimat i 

klassrummet utan barns deltagande, med fokus på det samarbete och stöd som behövs för 

ett lärande med barnet i centrum. Ann Quennerstedt (2015) poängterar att barn och unga 

spenderar stor tid inom skolsystemet, där de utvecklar vänskapsband, men även kan möta 

diskriminering. Att beakta barns åsikter är särskilt viktigt för att eliminera diskriminering 

och för att förebygga mobbning, menar kommittén för barns rättigheter (2009). 

Quennerstedt (2015) argumenterar för att barn och unga har rätt att få alla sina mänskliga 
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rättigheter respekterade och att detta dels innebär rätten till utbildning,, dels att skolan ska 

vara en plats där barn och unga möts av ett förhållningssätt som präglas av respekt för 

deras fulla människovärde och rättigheter. 

 

2.2 Ett hälsofrämjande arbete   

Med anledning av vårt intresse att studera det hälsofrämjande arbetet i relation till elevers 

delaktighet och inflytande blir det relevant att beskriva hälsa och förutsättningar för ett 

hälsofrämjande arbete.  

En aspekt av hälsa, vilken vi finner relevant för vårt kommande resonemang gällande 

relationen mellan hälsa och delaktighet, finner vi hos den amerikanske sociologiforskaren 

Aaron Antonovsky (1923-1994). Antonovsky betonar i sin bok Hälsans mysterium (1991) 

betydelsen av ett salutogent synsätt på hälsa. Det salutogena synsättet lyfter, enligt 

Antonovsky (1991), fram de främjande faktorer som får oss att behålla en god hälsa eller 

att röra oss mot en förbättrad hälsostatus. Motsatsen till det salutogena synsättet benämner 

författaren det patogenetiska synsättet, vilket betonar det sjukdomsalstrande och hur detta 

ska bekämpas. Hälsa och sjukdom kan följaktligen ses som två åtskilda saker, något som 

även understryks av Lars H Gustafsson (2009), som menar att det hälsosamma livet är 

möjligt med rätt förutsättningar. Inom det salutogena synsättet finns ett fokus på så kallade 

copingresurser, och Antonovsky (1991) poängterar att stressorer, det vill säga faktorer som 

skulle kunna vara destruktiva för hälsan, inte betraktas som något som alltid måste 

bekämpas, utan något som alltid finns närvarande i vår verklighet och som vi måste 

anpassa oss till. Författaren menar att stressorer till och med kan vara hälsofrämjande, då 

de får oss att arbeta upplösande. Det är inte sökandet efter en magisk lösning som är 

central, utan istället är det ett sökande efter anpassning till omgivningen som fokuseras. 

Det som man får inflytande över är man även benägen att ägna mer energi åt, är en av 

Antonovskys (1991) slutsatser. Detta är en av utgångspunkterna i KASAM, känsla av 

sammanhang, vilken i sin tur ses som en central komponent inom det salutogena 

perspektivet på hälsa. Antonovsky (1991) understryker hur KASAM ”är en mycket viktig 

faktor bakom upprätthållandet av ens position på kontinuitet hälso-ohälsa och rörelser mot 

dess friska pool” (s. 42). Författaren kallar meningsfullhet den ”motivationella 

komponenten” i KASAM och föreslår att den betraktas som den viktigaste, då den utgör 
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drivkraften både för en ökad förståelse av världen, men även för de resurser som finns att 

tillgå. Med meningsfullhet betonas betydelsen av att vara delaktig och medverka i de 

processer som skapar vardagens erfarenheter och förutsättningar för framtiden. 

Antonovsky (1991) menar vidare att komponenten meningsfullhet syftar på i vilken 

utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, där de krav och problem 

som man möter känns angelägna att investera engagemang på.  I KASAM framstår utöver 

meningsfullhet två teman som centrala: begriplighet och hanterbarhet, där begriplighet 

syftar på individens förmåga att skapa ordning och förnuftsmässig gripbarhet i det stimuli 

som når henne, medan hanterbarhet handlar om de resurser som står till förfogande i mötet 

med dessa stimuli (Antonovsky, 1991).  

Ett hälsofrämjande arbete bör istället för att sträva mot att arbeta bort problemen, rikta in 

sig på att lära sig hantera livet som det är och kunna möta och utvecklas av dess fram- och 

motgångar. Detta tar Gustafsson (2009) upp som en aspekt av ett hälsofrämjande arbete 

och diskuterar olika infallsvinklar av hälsa. WHO definierar hälsa som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välmående. Hälsa handlar inte bara om en frånvaro 

av sjukdom understryker WHO. Gustafsson (2009) menar att WHO:s definition under åren 

har fått kritik. WHO:s definition av hälsa trädde i kraft 1948 och är, enligt Gustafsson 

(2009), den enda definition internationellt sett. Gustafsson (2009), i likhet med Antonovsky 

(1991), argumenterar för vikten av att kunna hantera de svårigheter som en individ under 

ett liv drabbas av. Gustafsson (2009) ställer sig frågande till ohälsa som ett tillstånd av 

fullständigt välbefinnande, särskilt i ungdomsåren då mycket händer under en kort 

tidsperiod.  

Sammanfattningsvis ser vi Antonovskys (1991) och Gustafssons (2009) resonemang kring 

begreppet hälsa som underlag för slutsatser kring ett hälsofrämjande arbete som bör kretsa 

runt att skapa en känsla av meningsfullhet och upplevelsen av att äga och kunna påverka 

sin egen situation. 

 

2.3 Hälsofrämjande arbete i skolan 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang gällande hälsofrämjande faktorer i vidare 

bemärkelse, vänder sig den fortsatta texten mot en beskrivning av hälsofrämjande arbete 

inom skolans verksamhet och specialpedagogens roll i detta arbete. Vi ser detta som en 
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betydelsefull utgångspunkt för den fortsatta studien, då studien handlar om 

specialpedagogens uppfattning om elevers delaktighet och inflytande som en 

hälsofrämjande faktor.  

2.3.1 Elevhälsans roll 

Målet med det hälsofrämjande arbetet är att stärka och bevara elevens fysiska, psykiska 

och sociala hälsa, detta enligt Socialstyrelsens och Skolverkets Vägledning för elevhälsan 

(2016). Vidare tar skrivelsen upp att ett hälsofrämjande förhållningssätt i skolan syftar till 

att hitta, stärka och ta hänsyn till elevens egna förmågor och resurser i arbetet med att 

främja hälsa och förebygga och hantera sjukdom. Elevhälsan ska arbeta för att elevers 

utveckling och hälsa främjas genom gynnsamma miljöer. I detta arbete är elevens 

delaktighet och tilltron till den egna förmågan central. 

Förhållningssättet genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med individen. Det syftar 

till att individen ska kunna fatta självständiga beslut och att individens värderingar och upplevelse 

av mål och mening i livet ska respekteras (Socialstyrelsen och Skolverket, 2016 s. 23). 

 

Elevhälsans arbete ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, 

utveckling och hälsa. En viktig faktor för att skapa dessa miljöer är att elevhälsan deltar i 

skolans värdegrundsarbete och arbetet mot kränkande behandling (Socialstyrelsen och 

Skolverket, 2016). Elevhälsans hälsofrämjande roll förtydligas i skollagen, vilket innebär 

ett gediget värdegrundsarbete för att skapa goda relationer mellan elever och mellan elever 

och vuxna (Nilsson, 2014).    

Specialpedagogen utgör och ansvarar för en betydelsefull del av den pedagogiska 

verksamheten (Törnséns, 2014).  I 25 § i skollagens (SFS 2010:800) kapitel 2 lyfts det fram 

att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande och att det är 

elevernas utveckling mot utbildningens mål som ska stödjas. I likhet med Monika Törnséns 

(2014) resonemang understryker regeringens proposition (2001/02:14) att en elevhälsa som 

arbetar nära den pedagogiska verksamheten är en förutsättning för att skapa en bra 

lärandemiljö, men även tydliga mål och samverkan mellan skolans personal och eleverna. 

Samverkan mellan den pedagogiska kompetensen och elevhälsan är avgörande för det 

hälsofrämjande arbetet.  En förutsättning för lärande och hälsa är, enligt propositionen, 

delaktighet och inflytande. I efterföljande avsnitt diskuteras elevers delaktighet och 

inflytande i relation till varandra.   
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Sammantaget så framkommer betydelsen av att elevhälsan är en del av såväl det sociala 

som det pedagogiska arbetet och att skapandet av goda lärmiljöer är beroende av en 

elevhälsa som ligger nära verksamheten. I den fortsatta texten riktas uppmärksamheten mot 

elevers delaktighet och inflytande som förutsättningar för ett hälsofrämjande arbete.    

 

2.4 Delaktighet och inflytande 

I kommande avsnitt lyfts olika aspekter på elevers delaktighet och inflytande fram och sätts 

i relation till det hälsofrämjande arbetet. Litteraturen som behandlas i avsnittet presenterar 

definitioner, perspektiv och synsätt på elevers delaktighet och inflytande. Dels kan 

inflytande och delaktighet ses som fristående värden i skolans verksamhet, dels som värden 

vilka återspeglas i skolans vardag i sin helhet. Vi ser betydelsen av att lyfta fram dessa 

definitioner för att skapa en förförståelse inför analysarbetet, då elevers delaktighet och 

inflytande utgör studiens utgångspunkt. 

2.4.1 Elevers delaktighet och inflytande i skolan; två ben på gemensam grund 

Delaktighet och inflytande används ofta parallellt menar Karin Engdahl (2014), men 

åtskillnad kan ses mellan företeelserna, där delaktighet handlar om att ta del av något som 

andra bestämt medan inflytande handlar om möjligheten att påverka sin egen vardag. 

Engdahl (2014) menar dock att detta resonemang är ovanligt i forskningen. Skolverket 

(2016) understryker i sin utbildningssatsning 7 timmar om delaktighet och inflytande ett 

samspel, där delaktighet leder till en känsla av möjlighet till att utöva inflytande.  En 

koppling till detta är uppfattningen om att inflytande är något individen antingen har eller 

inte har och det är individen som avgör om han eller hon känner sig delaktig (Thörnblad, 

2008).  

Utgångspunkten för den forskning som Engdahl (2014) refererar till är en syn på 

delaktighet och inflytande som parallella företeelser, som är beroende av varandra. Detta 

synsätt ansluter sig Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2003) delvis till, men 

utvecklar sitt resonemang och beskriver att delaktighet i skolan kan ses som tvådelad. Detta 

innebär dels att rättigheterna handlar om att bli lyssnad till och respekterad, dels om rätten 

att vara delaktig i och ha inflytande över sitt eget lärande. Författarna ser med andra ord på 

delaktighet dels som ett värde, dels som en pedagogisk fråga. Delaktighet har ett värde i sig 

som en form av demokratisk fostran, vilken kan ge barnen en tro på att de kan påverka sin 
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egen vardag. Barns delaktighet och inflytande utvecklar även meningsfulla situationer som 

skapar tilltro till dem själva.  

Synsättet på delaktighet och inflytande som både utgångspunkt för värdegrund lika väl som 

en pedagogisk fråga poängteras även av Skolverket (2015), som menar att dessa perspektiv 

är sammanflätade med varandra. Uppfattningen av delaktighet och inflytande i skolans 

kontext ska enligt Skolverket (2015), bestå av ett arbete som både innefattar formellt 

beslutsfattande men även delaktighet i undervisningen, ett arbete som ska bedrivas som en 

kontinuerlig process. Skolverket (2015) poängterar att detta inte innebär att läraren lämnar 

över ansvaret till eleverna, men att delaktighet och inflytande innebär betydligt mer än 

klass- och elevråd.  

 

Som nämndes i styckets inledning finns det sammanhang där elevers delaktighet behandlas 

utan uttalad koppling till deras inflytande. Ett sådant lyfter Kristina Szönyi och Tove 

Söderqvist Dunkers (2015) i Specialpedagogiska myndighetens skrift Delaktighet- ett 

arbetssätt i skolan där en modell presenteras, vilken ska hjälpa skolans verksamma att öka 

elevernas delaktighet i verksamheten. Skriften delar upp delaktighet i sex aspekter: 

Tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi, där den 

sistnämnda beskrivs som den enskildes möjlighet till självbestämmande över sitt handlande 

med ett inflytande över vad man gör och tillsammans med vilka. I detta sammanhang 

betonar Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) betydelsen av det som kallas utforskande 

samtal, där målet är att synliggöra och ta del av elevernas tankar, åsikter och erfarenheter.    

2.4.2 Delaktighet och inflytande för lärande  

Inflytande är dels en mänsklig rättighet, där skolans uppdrag består i att fostra 

demokratiska medborgare, dels en förutsättning för lärande. Detta understryker Göran 

Bostedt och Linda Eriksson (2011)  i en studie som visar på olika dimensioner av 

elevinflytandet, som ett mål men även som ett medel för lärande. Författarna redogör för 

olika motiv till varför elever ska ha inflytande och menar att elevinflytande går att dela in i 

olika nivåer: Individnivå, som utgår från elevens frågor och intressen i undervisningen, 

gruppnivå som handlar om lärmiljön och har fokus på grupprocesser och att skapa goda 

relationer mellan lärare och elev och väl fungerande grupper. Den tredje nivån är en 

systemnivå som fokuserar på skolans kunskapsuppdrag och elevinflytande. Bostedt och 

Eriksson (2011) understryker elevinflytandets betydelse i den pedagogiska verksamheten, 
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där relationen mellan skolans kunskapsuppdrag och krav på fostran i demokratiska värden 

diskuteras. Författarna lyfter tanken på elevinflytande som pedagogisk ansats för att 

uppfylla båda uppdragen. Författarna menar att elevinflytande både kan bestå av formella 

inflytanderelationer, som exempelvis klassråd och elevråd, och informella 

klassrumssammanhang där eleverna får inflytande över lärandet.  

 

Om elever upplever reellt inflytande över undervisningens innehåll blir eleverna mer 

engagerade, tar större ansvar och utvecklas kunskapsmässigt. Detta 

visar Skolinspektionens rapport från 2014, och belyser vidare betydelsen av delaktighet 

och inflytande för att möta varje elev i undervisningen. Rapporten redogör för utmaningen 

pedagogerna står inför när det gäller att göra eleverna delaktiga i undervisningens upplägg 

och innehåll. Som vi tidigare nämnt så bekräftar Skolinspektionens enkät (2015) 

sambandet mellan elevers delaktighet och inflytande och motivation, där vi kan se att 

elever som menar att de inte har inflytande över undervisningen även känner sig mindre 

stimulerande av undervisningen.  

I OECD:s rapport (2012) framkommer betydelsen av delaktighet och känslan av 

sammanhang för elevens självkänsla, välbefinnande och motivation:  

Indicators of social connectedness can show the extent to which families, schools and education 

systems foster overall student well-being. A sense of belonging reflects how connected students feel 

with their school and peers. Students tend to thrive when they form positive relationships with peers, 

feel part of a social group, and feel at ease at school. A lack of connectedness can adversely affect 

students’ perceptions of themselves, their satisfaction with life, and their willingness to learn and to 

put effort into their studies (s. 51). 

 

Undervisning som genom delaktighet och inflytande tar sin utgångspunkt i elevernas egna 

erfarenheter är positivt för ett djupinriktat lärande och elevernas känsla av sammanhang i 

skolarbetet. Detta lyfter Ragnhild Swahn (2006) i sin studie, där författaren poängterar 

nyttan med ett kunskapsbyggande som karaktäriseras av ett ”bottom up-perspektiv”. Enligt 

Swahn (2006) leder ett avstamp i eleverfarenheter till att delaktighet och inflytande i 

planering, genomförande och utvärdering blir till naturliga inslag av undervisningen. På så 

sätt görs lärandet till en medveten process hos eleverna, menar Swahn (2006), eftersom det 

görs till ett lärande som berör alla. Motivation och att elever ser skolan som meningsfull 
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leder till elevinflytande, vilket i sin tur har positiva effekter på kunskapsutvecklingen.   

Sammanfattningsvis visar resonemanget runt elevers delaktighet och inflytande i skolans 

kontext på betydelsen för elevens kunskapsutveckling och lärande, något som, i enlighet 

med vår förförståelse och studiens utgångspunkt, är en av förutsättningarna för upplevelsen 

av hälsa. Den presenterade litteraturen betonar elevers delaktighet och inflytande som 

betydelsefulla för känslan av sammanhang (KASAM) och motivation till lärande. Då 

specialpedagogernas roll är att främst arbeta främjande, menar vi att det är av stort intresse 

att undersöka deras uppfattningar om faktorer som enligt litteraturen främjar lärande och 

hälsa. 

3. Syfte 

 

Med vår bakgrundsbeskrivning som referensram ser vi att en central del i skolans 

hälsofrämjande arbete är att elever ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Syftet med 

denna studie är tvådelat; dels handlar det om att öka kunskapen om hur specialpedagoger 

uppfattar elevers möjlighet till delaktighet och inflytande över sitt lärande och sin 

skolsituation, dels handlar det om att bidra med kunskap om hur specialpedagoger uppfattar 

sin roll i det hälsofrämjande arbetet med elevers delaktighet och inflytande. Vi vill i den 

förestående studien lägga fokus på specialpedagogens roll i det hälsofrämjande arbetet genom 

att belysa synen på delaktighet och inflytande, detta då litteraturen understryker deras 

betydelse i det främjande arbetet. 

Utifrån vårt syfte har följande frågeställningar formulerats, vilka kommer att besvaras och 

vara vägledande i vår studie: 

● Vilka faktorer har betydelse för att elever ska kunna vara delaktiga och ges 

möjlighet till inflytande? 

● Hur ser skolors förmåga ut att skapa organisatoriska möjligheter för elever att vara 

delaktiga och ges inflytande?  

● Vilka möjligheter och hinder uppfattar specialpedagogerna utifrån sin yrkesroll för 

att kunna arbeta främjande för elevers delaktighet och inflytande? 
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4. Tidigare forskning   

 

Följande avsnitt redogör för pedagogisk forskning i form av internationella artiklar och 

nationella avhandlingar, vilka fokuserar på elevers delaktighet och inflytande i skolans 

kontext. Vi har främst valt att redovisa forskning som handlar om delaktighet och inflytande i 

relation till elevers upplevda hälsa, då det är uppfattningar om denna aspekt som vi har för 

avsikt att söka efter i vårt empiriska material. Artiklarna och avhandlingarna behandlar ämnet 

ur flera perspektiv, kopplade till förförståelsen om hälsa och lärandet som sammanlänkade 

med varandra. Forskningsöversikten belyser den bredd av uppfattningar om elevers 

delaktighet och inflytande som återfinns inom skolans kontext. Vi ser denna bredd som 

relevant i relation till vår studie där vi ämnar undersöka specialpedagogernas uppfattningar 

om elevers delaktighet och inflytande.  

Inledningsvis använde vi oss av forskningsgenomgången i Helene Elvstrands (2009) 

avhandling Delaktighet i skolans vardagsarbete för att orientera oss i fältet, samt för att bland 

referenserna finna vidare uppslag till vår studie. Vi kompletterade vår sökning efter artiklar 

och avhandlingar i databaserna Eric, Libris, Summon och DiVA där svårigheter med de 

internationella sökorden inledningsvis tillstötte, då vi erfor problem att hitta i sammanhanget 

adekvata uttryck. Arbetet resulterade i att uttrycket “Student Voice” vid sidan av 

“participation” användes som sökord för att svara mot elevers delaktighet och inflytande i 

skolans kontext. De svenska begrepp vi använde oss av i sökningen var delaktighet, 

elevinflytande och hälsofrämjande.       

 

4.1  Delaktighet och inflytande - betydelsen för elevers upplevelse av hälsa 

Elevers delaktighet och inflytande är starkt sammankopplade med upplevelsen av hälsa, 

och möjligheten att påverka sin situation är en betydelsefull del av det psykiska 

välbefinnandet.  Detta lyfter bland annat Maria Warnes avhandling (2013), som bygger på 

fyra delstudier där olika metoder har använts för att studera skolan som en stödjande miljö 

för hälsa. Studien visar på att elever som känner sig delaktiga i klassrummet även upplever 

en högre grad av positiv hälsa än de elever som inte känner sig delaktiga. Warne (2013) 

presenterar i studien resultat som visar på att principerna för delaktighet är svåra att fylla, 
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då skolans intressen bevakas av vuxna, men att delaktighet och inflytande skulle kunna 

vara en hävstång i det hälsofrämjande arbetet. I sammanhanget är lärarens tilltro till eleven 

och elevens tro på sig själv avgörande för att delaktighet ska kunna byggas, menar Warne 

(2013). Vidare visar studien på att trygghet, kunskapsutveckling och att känna sig tillfreds i 

skolan är betydelsefullt för att främja hälsa, men även skolprestation. 

Att elever är delaktiga i sin egen utbildning genom att få göra sina röster hörda, ta del av 

beslutsfattande och känna en trygghet i att deras behov är kända och understödda, är en 

framgångsfaktor för hur eleverna upplever skolan. Detta menar Cathrin Simmons, Anne 

Graham och Nigel Thomas (2014) som belyser betydelsen av goda relationer, trygghet, att 

vara lyssnad till och delaktig i skolans värld för elevens hälsa. Inflytande lyfts i studien 

fram som ett medel för att främja en trygg och hälsosam miljö. Simmons, Graham och 

Thomas (2014) studie har undersökt lärares och elevers syn på hälsofrämjande faktorer i 

skolans verksamhet. Studien visar att inflytande är en faktor som bidrar till en bättre 

förståelse för elevens behov, ett mer stöttande skolklimat och känsla av tillhörighet i 

skolan.  Dock menar författarna att kunskapen om hur elevers delaktighet och inflytande 

kan realiseras i vardagen är begränsad och kopplas samman med elevernas formella organ 

för inflytande, exempelvis elevråden.  Det är, enligt Simmons, Graham och Thomas 

(2014)  de vuxna som med sin auktoritet definierar elevernas inflytande. Författarna lyfter i 

sammanhanget fram att elevinflytandet behöver vara autentiskt och finnas närvarande i 

mötet mellan elev och vuxen, istället för att vara något symboliskt, det vill säga att 

elevernas åsikter leder till förändring och utveckling i realiteten.  

Delaktighet och inflytande kan ge elever en känsla av tillhörighet och sammanhang i 

skolsituationen, vilket kan få elever som haft en negativ inställning till lärande att bli 

motiverade och engagerade i sin kunskapsutveckling. Detta menar Aspa Baroutsis, Glenda 

McGregor och Martin Mills (2016) som genom intervjuer med åtta lärare och 18 elever, 

observationer och insamling av skoldokument har undersökt betydelsen av elevers känsla 

av delaktighet och inflytande. Studien har genomförts på en skola där elever med en 

problematisk skolbakgrund erbjuds sin fortsatta skolgång. Författarna lyfter delaktighet och 

inflytande som ett lyssnande och en dialog, där eleven får uttrycka tankar och åsikter, men 

även som en flexibilitet i lärsituationen där eleverna kan göra val som påverkar hela 

inställningen till skolan. Baroutsis, McGregor och Mills (2016) menar att detta är viktigt 

för eleverna i studien som under sin skoltid ofta känt sig marginaliserade. De understryker 
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att lyssnandet till eleverna måste gå bortom en symbolisk delaktighet mot en verklig 

delaktighet, och att inflytande grundläggs i en miljö där elever tillsammans med vuxna 

samarbetar och tillsammans tar beslut om frågor som är viktiga för eleverna.  

Det finns en tydlig koppling mellan inflytande och hälsa, vilket Björn Ahlström (2010) 

beskriver i en artikel, där relationen mellan inflytande och skolframgång undersöks. 

Undersökningen har gjorts genom analys av skolresultat och en enkät med frågor om 

upplevd mobbning och inflytande på 24 olika skolor i 12 kommuner. Studien visar på att 

elever som går i skolor som arbetar aktivt med elevinflytande utvecklas både socialt och 

kunskapsmässigt. Ahlström (2010) redogör för en koppling mellan elevers inflytande, 

mobbning och studieresultat och understryker att skolor med en hög nivå av elevinflytande 

har färre fall av mobbning och högre betyg. Ahlström (2010) belyser betydelsen av att 

arbeta med inflytande för att utveckla empati, gemensamma värderingar, självkänsla och 

självförtroende. Elvstrands (2009) studie, vars syfte är att genom observationer och 

intervjuer på en skola undersöka hur delaktighet kan ta sig uttryck i skolans vardagspraktik, 

visar i likhet med Ahlströms (2010) på betydelsen av att utöva aktörskap. Detta påverkar, 

enligt Elvstrand (2009), den sociala förmågan. Hon menar att “... de barn som får 

erfarenhet av att praktisera delaktighet också lättare kan utöva ett aktörskap i situationer 

där delaktighet efterfrågas” (s. 11). Vidare belyser Elvstrand (2009) två aspekter av 

delaktighet och visar på en social aspekt som syftar till att stärka kompetenser som 

självbild och självuppfattning, medan den andra aspekten av delaktighet är politisk och 

handlar om att förverkliga barns rättigheter och utveckla beslutsprocesser.   

 

4.2 Arbetet med inflytande och delaktighet i verksamheten - de vuxnas 

tolkningsföreträde 

I denna studies bakgrund behandlades hur elevers delaktighet och inflytande kan tolkas på 

en rad olika sätt. Delaktighet kan beskrivas både som ett deltagande och som ett 

beslutsfattande, något som bland andra Elvstrand (2009) lyfter fram i sin avhandling. 

Vidare menar Elvstrand (2009) att den första förståelsen kopplas till rätten att delta, vilket 

gör att delaktighet tolkat som ett deltagande är vanligt förekommande i relation till utsatta 

och i specialpedagogiska sammanhang. Elvstrand (2009) uppmärksammar betydelsen av 

känslan av tillhörighet och gemenskap och menar att elevers möjlighet till delaktighet, 
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både i form av deltagande och beslutsfattande, i hög grad är relationell. Det finns i den 

arbetsenhet som Elvstrand (2009) studerat en medveten strävan efter delaktighet, och att 

undervisningens innehåll ska bygga på elevernas tankar och reflektioner. Elvstrand (2009) 

understryker dock att elevernas initiativ och valmöjligheter redan är förutbestämt av de 

vuxna, och att eleverna främst kan ha inflytande över aktiviteter där ramarna inte är så fasta 

som de är under lektionstid. Elvstrand (2009) belyser att dessa förutsättningar för 

delaktighet leder till att vissa elever, till exempel “de tysta” och elever i behov av stöd får 

svårare att bli delaktiga. Elvstrand (2009) menar avslutningsvis att resultaten visar på 

komplexiteten kring hur delaktighet realiseras i verksamheten och hur denna process 

påverkas av möjligheter och hinder. 

Det engelska begreppet participation kan i skolans kontext ges en rad innebörder. Detta 

menar Venka Simovska (2012) i sin studie om elevers delaktighet i skolans hälsoarbete. 

Likt Elvstrand (2009) skiljer Simovska (2012) på deltagande som att delta i något och på 

deltagande som möjligheten att ta del i något där man samtidigt blir tagen på allvar och kan 

påverka. Simovska (2012) menar vidare att delaktighet i skolans verksamhet ofta används 

för att referera till aktiviteter som motsvarar den förstnämnda definitionen, och kan 

exempelvis handla om deltagande i klassrumsdiskussioner eller annat deltagande där syftet 

är att öka elevernas motivation, men som inte leder till inflytande med en möjlighet att 

påverka lärandesituationen. Ibland, poängterar Simovska (2012), formuleras deltagande 

som ett lyssnande till elevens röst, där betydelsen av elevens tankar och åsikter lyfts fram 

som en del av lärandet, medan deltagande i andra situationer handlar om delat 

beslutsfattande i frågor som både rör skolans organisation såväl som undervisningens 

upplägg och innehåll. 

Det finns parallella processer i formandet av elevinflytande, där strävandet efter inflytande 

genom att elever engageras och görs delaktiga i skolans arbete möts av neutraliserande 

processer från lärare, vilket Mats Danell (2006) redogör för i sin avhandling På tal om 

elevinflytande – Hur skolans praktik formas i pedagogers samtal. Danell (2006) menar att 

pedagogernas tolkningar av elevinflytande får en avgörande betydelse för praktiken. Danell 

(2006) har genom att analysera fem samtal från arbetslag på en skola undersökt hur 

pedagogers språkliga uttryck i kollegiala samtal definierar elevinflytande. Författaren 

menar att pedagogen kontrollerar sitt eget tolkningsföreträde av elevinflytande i relation till 

den egna praktiken, och neutraliserar genom talhandlingar gemensamma 
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överenskommelser som motsäger det egna självbestämmandet. Danell (2006) lyfter det 

som han kallar för ”elevinflytandets paradoxer”, där kollegiesamtalen både anses främja 

och motverka utvecklingen av elevinflytande. Som avslutning till sin avhandling 

understryker dock Danell (2006) att han inte vill peka ut pedagogerna som problemet, utan 

menar att de gör vad de kan i en paradoxfylld skolvärld. Han menar att det behövs fler 

studier som uppmärksammar hur skolan formar sociala betingelser för pedagoger, särskilt 

samspelet mellan skolans progressiva och mer tillbakahållande krafter.  

I tidigare avsnitt av forskningsgenomgången lyftes betydelsen av att lyssna till elevens röst 

som en bärande del av hur delaktighet och inflytande uppfattas. Denna aspekt understryker 

även Carol Robinson och Carol Taylor (2013) och de betonar hur inflytande och 

delaktighet inte enbart handlar om att ge eleven tillfälle att kommunicera sina åsikter, utan 

även om att ge eleven makt att kunna förändra och förbättra skolan utifrån elevens egna 

erfarenheter. Robinson och Taylor (2013) redogör i sin artikel, som utgår från en analys av 

två olika fallstudier vilka poängterar betydelsen av att lyssna till eleven, för vikten av att 

anpassa undervisningen till varje elevs behov. I detta arbete får elevens röst en allt större 

betydelse, menar Robinson och Taylor (2013).  Samtidigt visar författarna på att 

uppfattningen hos de vuxna om vad det innebär att lyssna till och anpassa verksamheten 

efter elevens röst varierar. Dessa skillnader kan förklaras av normativa förväntningar på 

vilka situationer en elev ska ha inflytande över och vilka elever som har förmågan att ha 

inflytande. Simmons, Graham och Thomas (2014) understryker vikten av att i skolan 

reflektera över och omvärderar vad delaktighet innebär, då en vidgad förståelse för vad 

elevers delaktighet och inflytande kan innebära kan utveckla och förbättra skolsituationen.  

 

I ovanstående forskningsgenomgång presenteras resonemang som redogör för elevers 

delaktighet och inflytande som kopplade till elevers upplevda hälsa. Sammanfattningsvis 

visar genomgången på betydelsen av att lyssna på elevens röst för att främja hälsa och goda 

lärmiljöer. De vuxnas tolkningar av elevers delaktighet och inflytande är avgörande för hur 

detta realiseras i praktiken. I forskningen uppmärksammas elever i behov av stöd som 

särskilt gynnande av att delaktighet och inflytande är faktorer som ständigt genomsyrar 

deras lärmiljö. Dock visar forskningen på att dessa elever tar minst plats i de former för 

delaktighet och inflytande som förekommer i de studerade miljöerna. Med denna 

genomgång av forskningsfältet, där vi saknar den specialpedagogiska infallsvinkeln, menar 
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vi därför att det är av intresse att undersöka hur specialpedagogerna, vars roll är att främja 

goda lärmiljöer för samtliga elever, uppfattar elevers delaktighet och inflytande, och deras 

möjlighet att arbeta för att de realiseras i deras verksamhet. 

5. Teori  

 

I förestående kapitel redogör vi för studiens teoretiska referensram som kommer att vara 

utgångspunkten för analysen. Fejes och Thornberg (2015) belyser betydelsen av 

vetenskapliga teorier för att stärka och utmana tolkningarna som görs, vilket leder till att 

förståelsen av ett fenomen fördjupas. Det övergripande för vår studie är synen på kunskap 

som beroende av sociala sammanhang, vilket leder oss in på det sociokulturella 

perspektivet. Ett begrepp som framkommer inom det sociokulturella perspektivet är 

scaffolding, som vi valt att lyfta fram då vi ser samband mellan elevers delaktighet och 

inflytande och scaffolding. Då vi i enlighet med studiens syfte undersöker 

specialpedagogernas uppfattningar av elevers delaktighet och inflytande har vi valt att ta 

stöd i hermeneutiken. I studien ser vi hermeneutiken som relevant både som teoribildning 

och metodansats.  

 

5. 1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet har samspelet mellan kollektiv och individ i fokus och 

intresserar sig för hur kollektiva kunskaper återskapas hos individen.  Människan har, 

enligt ett sociokulturellt perspektiv, resurser eller redskap, med vilka vi förstår omvärlden 

och den kollektiva kunskapen. Dessa redskap kan vara språkliga, intellektuella eller 

fysiska. Genom kommunikation skapas och förs sociokulturella resurser vidare. Kunskap 

är bundet till handling och argumentation i sociala kontexter, och en förutsättning för 

kunskap är ofta engagemang och kamp. Sociala och kulturella erfarenheter formar vårt sätt 

att tänka, kommunicera och uppfatta omvärlden och utveckling sker genom sociokulturella 

villkor. Kommunikativa processer är avgörande för lärande och genom dessa skapas 

delaktighet och färdigheter. Människan utvecklas med andra ord genom samspel med 

andra, och genom delaktighet i kommunikation utvecklas nya perspektiv och sätt att 

resonera och handla (Säljö, 2000). Johan Öhman (2008) menar att idén om tänkandet som 
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beroende av kommunikativa processer är grundläggande i det sociokulturella perspektivet, 

och understryker hur kommunikation alltid sker i ett socialt och kulturellt sammanhang där 

vissa värderingar betraktas som bättre än andra och där vissa kunskaper tas för givna.  

Språket har följaktligen, menar Roger Säljö (2000), en nyckelfunktion för lärande utifrån det 

sociokulturella perspektivet.  Författaren understryker hur en förståelse av omvärlden är en 

omöjlighet utan språket, men även att språket når en mening först i kommunikation med 

andra.  Anders Jakobsson (2012) resonerar kring hur människan, enligt det sociokulturella 

perspektivet, ständigt påverkas av det kulturella och historiska sammanhang där hon verkar. 

Lärande kan utifrån detta perspektiv ses som en utveckling av vår förmåga att tänka med hjälp 

av språket, menar Jakobsson (2012), där språket blir ett redskap för att förstå och lösa 

problem i vår omvärld. Jakobsson (2012) understryker i sin artikel möjligheten som det 

sociokulturella perspektivet ger för att utvärdera och fördjupa kunskaper kring människors 

förståelse och förmågor. Även Säljö (2011) poängterar hur språket formas av kulturella och 

historiska förutsättningar, där vårt språkbruk och språkliga distinktioner innehåller 

”…upplagrade erfarenheter från tidigare generationer” (s.80), vilket ger språket en aktiv 

funktion i att forma det som återspeglas. Säljö (2011) understryker som en konsekvens av 

detta, hur kunskap inte är en neutral bild av verkligheten utan bör ses som argument vilka 

förutsätter kommunikation. Därför, menar Säljö, bör pedagogiska samtal utgå från att kunskap 

bara får ”liv” i samspel med andra.  

5.1.2 Scaffolding  

Utifrån vårt syfte har vi inom ramen för den sociokulturella teorin valt att vända blickarna 

mot scaffolding. Säljö (2000) poängterar att människan enligt det sociokulturella 

perspektivet befinner sig i en konstant utveckling och förändring. Genom att i samspel ta 

stöd av människor omkring oss och de redskap vi behärskar, det vi redan vet och kan, 

approprieras nya verktyg. Med andra ord används tidigare erfarenheter och kunskaper som 

resurser för att förstå nya sociala praktiker. Säljö (2000) lyfter hur människors lärande och 

utveckling definieras av Vygotskij genom den proximala utvecklingszonen. 

Utvecklingszonen beskrivs som avståndet mellan det individen klarar av att göra utan stöd 

och det som går att göra genom stöttning av en mer kapabel person. Den proximala 

utvecklingszonen är ett vägledande begrepp menar Partanen (2012). Författaren poängterar 

hur begreppet kan tydliggöra behov och möjligheter för eleven att röra sig mot nästa steg i 

sin utveckling.  
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Genom handledning och stöd går det att lösa problem som skulle vara svåra att lösa på 

egen hand menar Säljö (2000). Han beskriver att stödet exempelvis kan bestå av att skapa 

förståelse för vad som frågas efter eller att strukturera upp ett problem i mindre delar. 

Denna typ av stöd kallas för kommunikativa stöttor eller på engelska scaffolds. Genom att 

bryta ner ett problem i mindre delar och visa vägen mot ett mål skapas förståelse för vad en 

uppgift går ut på och en insikt i hur uppgifter definieras och tolkas. Genom att själv tillåtas 

ta ställning till hur ett problem ska lösas och vilket tillvägagångssätt som ska användas för 

att komma närmare målet utvecklas förståelsen, vilket leder till kunskapsutveckling och att 

individen blir mer självständig (Säljö, 2000).  

5.1.3 Scaffolding som bryggor och ledstänger  

Elevhälsoarbetets fokus bör vara att bygga bryggor mellan lärandet och eleven, med målet 

att lärsituationen ska upplevas som meningsfull och motiverande för eleven. Detta skriver 

Partanen (2012) och menar att meningsfullhet, begriplighet och känsla av sammanhang är 

viktiga faktorer för det hälsofrämjande arbetet. Partanen (2012) drar paralleller mellan 

Antonovskys perspektiv på de meningsskapande aktiviteternas sammankoppling med 

lärande och Vygotskij och menar att dessa är avgörande för lärande och utveckling. 

I såväl läroplan som skollag återfinns begrepp som lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. 

Såväl Antonovsky som Vygotskij utgör inspirerande teoretiska förgrundsfigurer för att förstå uppdraget 

inom elevhälsoområdet som förskolan och skolans uppdrag i stort (Partanen 2012, s 36). 

För elever i behov av stöd är det som Partanen (2012) kallar “bryggor” särskilt viktigt. 

Dessa bryggor är, enligt författaren, kopplingar mellan lärandet och elevens egna 

erfarenheter, och utgör en bärande del i arbetet med att hitta elevens proximala 

utvecklingszon. Partanen (2012) illustrerar detta som en spaning efter en möjlig utveckling 

och understryker betydelsen av elevens delaktighet i dess möjliggörande.  

Vid sidan av begreppet bryggor har vi från Partanen (2012) hämtat uttrycket ledstänger 

som enligt författaren beskriver strukturer som skapar stabilitet i vardagsarbetet. Dessa 

ledstänger ska stabilisera och stödja vardagsarbetet med uppgiften att lyfta fram det bästa  

hos individer, både vuxna och elever, som verkar i skolan. Ledstängerna kan exempelvis 

förtydliga och påminna om arbetsformer och rutiner, och vara en vägledning för skolans 

förhållningssätt. I detta sammanhang lyfter Partanen (2012) fram betydelsen av att 

tillsammans skapa begriplighet, meningsfullhet och känslan av sammanhang.  

I den teoretiska utgångspunkten för den förestående studien uppfattas bryggor och 
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ledstänger som former av scaffolds, det vill säga kommunikativa stöttor, som vi ser som 

verktyg i analysen av de intervjuade specialpedagogernas utsagor utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv.  

 

5. 2 Hermeneutisk teori 

Hermeneutik handlar om att tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika fenomen. 

Thomassen (2007) lyfter i sin redogörelse av hermeneutik fram hur beteckningen avser en 

sammansatt tradition av teorier där tolkning och förståelse är de centrala elementen. 

Thomassen (2007) nämner flera filosofer som varit centrala för den hermeneutiska 

teoribildningen, men understryker den tyske filosofen Hans-George Gadamer (1900-2002) 

som den mest framträdande förnyaren av hermeneutiken under 1900-talet. Hos Gadamer 

återfinns, menar Thomassen (2007), en syn på förförståelse eller fördomar som en 

förutsättning för att vi över huvud taget ska kunna förstå något: “Det är endast mot 

bakgrund av den förståelse vi redan har som vi kan få grepp om en mening i det nya som vi 

möter” (s. 95). Centralt i Gadamers hermeneutik är begreppet förståelsehorisont, något 

som bildas av vår gemensamma historia och som inte kan sättas inom parentes, men som 

kan vidgas i mötet med det främmande, där ny förståelse kan skapas genom en 

pendelrörelse mellan min förståelsehorisont och den andres. Mötet med det främmande 

utmanar fördomar och vrider om perspektiv. Erfarandet är, enligt Gadamer, följaktligen en 

förståelseprocess, och förståelsen är människans grundläggande sätt att vara i och med att 

vår existens innebär att vi alltid måste skapa en förståelse för världen (Thomassen 2007). 

Övertygelser, fördomar och förutfattade meningar behöver forskaren förhålla sig till och 

lägga åt sidan i tolkningsprocessen för att hitta nya infallsvinklar, men även nå en djupare 

förståelse av texten. Tidigare läst litteratur ingår i förförståelsen av ett fenomen, men 

skapar även ordning i tolkningsprocessen. Hermeneutik kan ses som en spiral som söker 

nya delar, men som rotar sig djupare ner i förståelsen. Tolkningen och analysen utgår i 

första hand från texter, i vårt fall från intervjutranskriberingar. För att fördjupa, stärka och 

utmana tolkningarna som görs, tas stöd av vetenskapliga teorier och forskningsresultat, 

vilket leder till att spiralen gräver sig djupare ner i förståelsen av ett fenomen (Fejes & 

Thornberg, 2015).   
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5.3 Modeller för att illustrera delaktighet och inflytande 

Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av det sociokulturella perspektivet. Dock ser vi 

betydelsen av att i vår analys av specialpedagogernas uppfattningar ha en bredare 

referensram, och vi har därför sökt fler begrepp som kan stödja oss i vårt tolkningsarbete. 

Nedan presenteras tre olika modeller som i forskningen används för att resonera kring 

elevers delaktighet och inflytande. Det specialpedagogiska perspektivet och de 

uppfattningar som våra intervjupersoner står för kan tillsammans med dessa modeller bidra 

med ytterligare en dimension till resonemanget.  

En modell som illustrerar delaktighet och inflytande kan ha en förtjänst i det att den 

synliggör uttryck och definitioner för barns deltagande eller avsaknad av deltagande, detta 

menar Elvstrand (2009) som i sin studie använder Robert Harts (1992) delaktighetsstege 

för att tolka de uttryck för delaktighet som hon möter under sitt fältarbete. I modellen 

definieras åtta olika steg eller nivåer, vilka enligt Elvstrand (2009) kan användas för att 

utvärdera barns och ungas delaktighet. De tre första stegen vilka utgörs av (enligt 

Elvstrands (2009) översättning); 1) Manipulation, 2) Dekoration samt 3) Symbolvärde, 

beskriver de uttryck vilka står för avsaknad av delaktighet. De fem övriga stegen: 4) 

Anvisade med informerade, 5)Rådfrågade och informerade, 6)Initierade av vuxna, delade 

beslut av barn, 7) initierade beslut och styrda av barn samt 8) Initierade av barn, 

gemensamma beslut med vuxna uttrycker delaktighet i sammanhang och i 

beslutandeprocesser.  

Tydliga influenser från Hart (1992) återfinns hos Harry Sheir (2001), men medan Hart 

även definierar former för falska uppfattningar om deltagande, riktar Sheir (2001) sin 

odelade uppmärksamhet mot fem nivåer som enligt författaren uttrycker reellt deltagande. 

Sheir (2001) menar att hans definitioner inte är menade att användas istället för Harts, utan 

ska ses som ett komplement för att utforska aspekter av delaktighetsprocessen. Sheirs 

(2001) nivåer av deltagande är följaktligen; 1) Barn blir lyssnade till, där Sheir (2001) 

lyfter fram hur barnet får möjlighet att dela med sig av tankar och uttrycka åsikter, dock 

utan att det leder till verkligen påverkan, vilket enligt Sheir (2001) ska ses som något 

problematiskt. 2) Barn stöttas i att uttrycka sina åsikter 3) Barns åsikter tas i beaktande, 

vilket Sheir (2001) menar betyder att barnets röst och inflytande uppmärksammas vid 
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beslutsfattande och förändringar. 4) Barn är inkluderade i beslutsfattande processer samt 

5) Barn delar makt och ansvar i beslutsfattande. Sheir (2001) understryker hur hans 

modell, till skillnad från Harts (1992), inte innefattar en nivå där barn tar beslut helt 

självständigt, utan att även den översta nivån förutsätter en interaktion mellan barn och 

vuxna.  

Begreppen symbolisk och genuin delaktighet återfinns i Simovskas (2005) forskning, vilka 

hon menar beskriver de två utmärkande kvalitéerna av elevers delaktighet och inflytande. 

Simovskas (2005) resultat baseras på en studie av elevers delaktighet i skolans 

hälsoundervisning. Enligt författaren handlar distinktionen mellan symbolisk och genuin 

delaktighet om de värden som implicit innesluts i sociala aktiviteter i skolan. Fokus för den 

symboliska delaktigheten kan, enligt Simovska (2005), vara att tillägna sig de kunskaper 

som läroplanen föreskriver, där elever inte har någon påverkan på innehållet i lektionerna, 

men där de genom en interaktiv metodik från läraren upplever delaktighet vilket hjälper 

dem att tillgodogöra sig kunskaperna. Fokus för den genuina delaktigheten är, enligt 

Simovska (2005), kunskapsbyggande genom reflektion där eleverna integreras i 

kunskapande processer. Simovskas (2005) slutsatser lyfter den symboliska delaktighet som 

ett motivationsfrämjande verktyg, med individens situation som det främsta målet för 

deltagande, medan den genuina delaktigheten även syftar till att bygga en syn på lärande 

som ett sätt att hitta nya perspektiv och skapa mening i tillvaron. Genom att initiera 

förändringar i tillvaron, förändras vi även som individer, menar Simovska (2005), något 

som är betydelsefullt för ett framåtsyftande elevhälsoarbete som håller över en längre tid.  

Sammanfattningsvis presenterar de tre nämnda modellerna olika perspektiv för att beskriva 

elevers delaktighet och inflytande, utifrån vilka skolans aktiviteter och 

delaktighetsprocesser kan tolkas. Medan Hart, enligt Elvstrand (2009) och Sheir (2001) 

beskriver nivåer för deltagande, betonar Simovskas (2005) forskning delaktighetens 

kvalité, där hon bland annat lyfter fram delaktighetens betydelse som motivationshöjande 

verktyg och hälsofrämjande aspekt. I den kommande analysen ämnar vi använda dessa 

resonemang som del i den referensram utifrån vilken vi ser de intervjuade 

specialpedagogernas uppfattningar om elevers delaktighet och inflytande som 

hälsofrämjande faktorer.  
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6. Metod  

 

Syftet med vår studie är dels att öka kunskapen om hur specialpedagoger uppfattar elevers 

möjlighet till delaktighet och inflytande över sitt lärande och sin skolsituation, dels handlar 

det om att bidra med kunskap om hur specialpedagoger uppfattar sin roll i det 

hälsofrämjande arbetet med elevers delaktighet och inflytande. I undersökningen av 

forskningsfrågan har vi valt att göra en kvalitativ studie. Den kvalitativa studien är 

tolkande och abduktiv, vilket innebär att utgångspunkten för teoribildningen är 

systematiserade erfarenheter, där observationer och resultat kopplas till teorin. Den 

kvalitativa forskningen analyserar och undersöker ord snarare än siffror vilket fallet är i en 

kvantitativ studie (Bryman, 2002; Thomassen, 2007). Då vi inte är ute efter de kvantitativa 

data som Martyn Denscombe (2016) beskriver som lämpliga för olika former för statistiska 

undersökningar baserade på sannolikhet och uppmätta kvantiteter, ser vi inte den 

kvantitativa forskningen som ett möjligt alternativ för vår studie. Med bakgrund av 

Denscombes (2016) tankar om den kvalitativa forskningens förmåga att behandla 

verklighetens komplexitet, ser vi den kvalitativa forskning som relevant för vårt 

forskningsintresse som riktar sig mot beskrivningar och redogörelser hämtade från 

specialpedagogens professionella uppfattningar. 

 

6. 1 Tillvägagångssätt i datainsamling  

I  metodbeskrivningen som följer  redogör vi för vårt tillvägagångssätt och beskriver den 

metodologiska infallsvinkel, vilken utgör utgångspunkten för det praktiska förfarandet. 

 

6. 1.2 Urval och etiska aspekter  

Vi har valt att genomföra studien genom att intervjua sex specialpedagoger verksamma i 

olika kommuner.  Inför intervjuerna skickade vi ut en förfrågan och ett informationsbrev 

till specialpedagoger verksamma i tjugo skolor belägna i åtta olika kommuner samt till den 

centrala elevhälsan i de kommuner av de åtta som valt att organisera elevhälsan centralt. I 

detta brev berättade vi om studiens syfte och förutsättningar, samt att det var frivilligt att 

delta. Detta förfarande är i enlighet med Vetenskapsrådet (2011) och Denscombe (2016). 

Denscombe (2016) definierar fyra principer som utgör grunder för forskningsetiska koder: 
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deltagarnas intressen ska skyddas, deltagandet ska vara frivilligt och baserat på informerat 

samtycke, forskaren ska arbeta på ett öppet och ärligt sätt med hänsyn till undersökningen 

och forskningen ska följa den nationella lagstiftningen.  Vi har inför studiens utförande 

tagit hänsyn till de etiska aspekter som kan vara aktuella för vår studie. Med stöd av 

Vetenskapsrådet (2011) har vi i vårt informationsbrev försäkrat specialpedagogerna om 

anonymitet och att deltagandet i studien kunde avbrytas vid valfritt tillfälle. Innan 

intervjuerna genomfördes bad vi om tillåtelse att göra ljudinspelning och underströk att 

materialet enbart var till för studien och att inspelningarna skulle raderas så fort som de var 

transkriberade. 

Det var inledningsvis problematiskt att hitta specialpedagoger, då det var få som svarade på 

vårt brev. Vi valde därmed att följa upp breven med telefonsamtal, vilket gav positiva 

resultat. Vi har i vårt urval gjort valet att inte rikta in oss mot ett särskilt åldersspann på de 

elever specialpedagogen främst arbetar mot, utan specialpedagogerna verkar inom hela 

grundskolans verksamhet samt inom den centrala elevhälsan. Urvalet ses därför som 

slumpmässigt.    

 

6.1.3 Studiens reliabilitet och validitet  

Begreppen reliabilitet och validitet är giltighetsbegrepp som behandlar kvalitetskrav på en 

vetenskaplig studie (Kullberg 2004). Begreppen har sina rötter inom den kvantitativa 

forskningens principer om mätning. Detta har, enligt Birgitta Kullberg (2004), föranlett en 

intressant men svår diskussion när begreppen ska överföras till den kvalitativa forskningen 

där det är forskaren själv som utgör instrumentet för tolkning. Andreas Fejes och Robert 

Thornberg (2016) menar att vissa forskare är kritiska till att använda begreppen i relation 

till kvalitativ forskning, och menar att andra begrepp som exempelvis trovärdighet och 

tillförlitlighet är mer passande. I enlighet med Steinar Kvale och Svend Brinkmanns (2014) 

presentation där reliabilitet och validitet beskrivs i former med relevans för 

intervjuforskning, väljer vi dock att använda begreppen reliabilitet och validitet.  

Med reliabilitet avses noggrannhet och säkerhet i den använda metoden, menar Kullberg 

(2004), och poängterar att termen kommer från engelskans reliability som betyder 

pålitlighet eller tillförlitlighet. Enligt Kullberg (2004) innebär en god reliabilitet att 

metodansatsens redskap använts på ett så noggrant sätt att resultatet är trovärdigt och 
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säkert. Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar reliabilitet i relation till forskarens 

intervjuteknik, där exempelvis ledande frågor kan få en oavsiktlig inverkan på svaren men 

även till utskriftstadiet, där transkriberingen av intervjuer kan påverkas beroende på den 

som skriver. Författarna understryker i sammanhanget hur tolkningsprocessen redan börjar 

vid transkriberingen. Vi har i vår studie strävat efter hög reliabilitet genom en tydlig 

struktur och noggrannhet vid våra intervjutillfällen och vid transkribering. Vid 

intervjutillfällena har vi haft tilldelade roller, där den ena av oss har haft en mer aktiv roll 

medan den andra i högre grad har observerat. Vi menar att detta har varit ett sätt att 

medvetandegöra eventuella ledande frågor eller andra faktorer som har kunnat påverka 

informanternas svar. Vi har båda skrivit ut samtliga intervjuer för att vid analystillfället 

kunna jämföra våra transkriptioner och därmed synliggöra de tolkningar som skett vid 

utskriftstillfället. 

Validitet beskriver om forskningen, och de metoder som används, undersöker det som är 

avsikten att undersöka (Fejes och Thornberg, 2016). Enligt Kullberg (2004) kommer 

begreppet från det latinska validitas som betyder styrka. Kvale och Brinkmann (2014) 

kopplar validitet till betydelsen av forskarens hantverksskicklighet och poängterar 

betydelsen av att genomgående kontrollera, ifrågasätta och teoretisera sin metod, sin analys 

och sina resultat. Som stöd i att undersöka en studies kvalitet presenterar Fejes och 

Thornberg (2016) en rad frågor, där några enligt författarna har en tydlig koppling till 

studiens validitet. Det handlar om att fråga sig om forskningsfrågan är lämpad till kvalitativ 

forskning, om datainsamlings- och analysmetoden passar forskningsfrågan samt hur väl 

resultatet besvarar forskningsfrågan. Precis som Kvale och Brinkmann (2014) understryker 

Fejes och Thornberg (2016) forskarens kompetens och förmåga till både kritiskt och 

kreativt tänkande. I relation till vår studie menar vi att vår ringa erfarenhet av det 

vetenskapliga arbetssättet har kunnat vara ett hot mot studiens validitet. Vi har även varit 

medvetna om risken att våra informanter uppfattar frågor felaktigt när utgångspunkten är så 

bred som sökandet efter uppfattningar om elevers delaktighet och inflytande. Vi menar 

dock, med stöd av Kvale och Brinkmanns (2014) resonemang om kommunikativ validitet 

där validering beskrivs som en argumenterande disciplin, att vår möjlighet att 

genomgående diskutera vårt arbete och tillsammans omvärdera tolkningar stärker studiens 

validitet. 
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6.1.4 Photovoice 

För att understödja specialpedagogernas beskrivningar har vi valt att använda Photovoice 

som ett stöd i intervjuerna.  Photovoice är ett metodologiskt verktyg som har använts både 

inom kvalitativ forskning och i praktiskt hälsofrämjande arbete med fokus på delaktighet 

(Warne, 2012, 2013).  Photovoice har blivit ett alltmer använt verktyg vid kvalitativa 

intervjuer för att forskaren ska få en konkret tillgång till den intervjuades livsvärld och 

föreställningar. Photovoice har som mål att hjälpa människor att reflektera kring sina 

personliga och kontextuella angelägenheter samt att möjliggöra en dialog som överför 

kunskap mellan forskare och informant (Berg, 2004).  I vår studie används Photovoice som 

ett verktyg och ett stöd i intervjuerna för att skapa en mer nyanserad bild av de 

uppfattningar som specialpedagogerna uttrycker och därmed skapa en djupare förståelse 

för de intervjuades livsvärld. Därför bad vi informanterna ta med sig två till tre bilder som 

för dem på något sätt illustrerar elevers delaktighet och inflytande. Metoden presenterades 

efter en redan etablerad kontakt med informanterna.  I kontakten med informanterna har 

Photovoice presenterats som en möjlig utgångspunkt och inspiration till intervjun, och inte 

som ett obligatoriskt inslag.   

 

6.1.5 Livsvärldsintervju  

Metoden för datainsamling är kvalitativa intervjuer.  De intervjuer vi genomför är 

halvstrukturerade livsvärldsintervjuer, där fokus ligger på de intervjuade och deras 

perspektiv på det studerade fenomenet. Denna typ av intervju är inte ett öppet samtal, men 

utgår inte heller från ett fast och färdigt frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 2014). I 

kontrast till livsvärldsintervjun står den strukturerade intervjun där forskaren har en mycket 

stark kontroll över frågornas och svarens utformning (Denscombe, 2016). Kvale och 

Brinkmann (2014) lyfter fram en kvalitativ forskningsintervju inspirerad av fenomenologin 

och betonar metodansatsens betydelse för att klargöra förståelseformen i kvalitativa 

forskningsintervjuer.  

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att 

förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den 

upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar 

att den är (s.44).       
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Intresset i våra intervjuer ligger följaktligen på den intervjuade personens vardagsvärld och 

fokus är att kunna förstå och uttolka teman i dessa utsagor utifrån informantens perspektiv. 

Denscombe (2016) menar att intervjuer ger bäst utdelning såsom åsikter, uppfattningar, 

känslor och erfarenheter. Syftet är att uppnå en så nyanserad bild som möjligt av 

informantens livsvärld, vilket innebär att det i en kvalitativ forskningsintervju är 

betydelsefullt att lyssna dels till det explicita, dels det som sägs mellan raderna (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Uttrycket ”livsvärld” förklaras av Thomassen (2007) som den värld 

som ”framstår för oss i vår praktiska hantering av tingen” (s.93). Livsvärlden är en 

förutsättning för att all förståelse, och utgör, enligt Thomassen (2007) grunden för alla 

vetenskaper. 

Denscombe (2016) poängterar intervjuns betydelse när forskningen syftar till att förstå 

uppfattningar på djupet snarare än att redovisa dem med enstaka ord.   I sammanhanget ser 

vi oss i likhet med Kvale och Brinkmanns (2014) metaforer som resenärer, vilka enligt 

författarna “vandrar genom landskapet och inleder samtal med personer han träffar på” (s, 

72). Resenären uppmuntrar intervjupersonerna till att berätta sina egna historier om sin 

livsvärld i ett samtal. Resenärens egna tolkningar av berättelserna är centrala och resan kan 

även leda till att resenären själv förändras. Vi ser resenärmetaforen som länkad till 

livsvärldsbegreppet, detta då Thomassen (2007) poängterar hur andra människor ingår i vår 

upplevelse av livsvärlden och hur erfarenheter av andras perspektiv, i vårt fall de 

intervjuade specialpedagogernas, kan klargöra och komplettera det egna perspektivet. 

Världen framträder på olika sätt på grund av perspektiv, menar Thomassen (2007), men 

livsvärlden är även en bild för gemensamma förståelsemönster och erfarenheter.    

Vi vill inte styra intervjuerna utan söker mer spontana beskrivningar av våra 

frågeställningar och har därför använt oss av öppna frågor, med syfte att rikta fokus mot 

forskningsämnet. Dessa frågor består av tre övergripande frågor med koppling till studiens 

frågeställningar. Frågorna utvecklas under intervjuerna genom några få följdfrågor, men 

främst med hjälp av Photovoice, där intervjupersonerna får möjlighet att illustrera och 

utveckla sina resonemang med hjälp av bilder (se bilaga för intervjuguide). Istället för att 

nå en definition av elevers delaktighet och inflytande är målet, i enlighet med studiens 

syfte, att söka specialpedagogernas uppfattningar och därmed nå en så nyanserad bild som 

möjligt. Detta ställer krav på intervjuarens frågor och en nyfikenhet och lyhördhet (Kvale 

& Brinkmann, 2014). 
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6. 2 Genomförandet av intervjuerna 

Inför intervjuerna bokade vi tid med specialpedagogen. I början av intervjuerna hade vi ett 

informellt samtal för att skapa ett gott samtalsklimat. Studiens syfte och hur intervjun 

skulle gå till upprepades.  Anonymiteten poängterades och att ljudupptagningen skulle 

förvaras säkert och raderas när transkriberingen var avslutad. Inför intervjuerna har vi 

funderat på det som Denscombe (2016) benämner som intervjuareffekten, vilket innebär att 

olika aspekter i intervjuarens identitet kan inverka på den som blir intervjuad. Vi var även 

medvetna om att intervjuerna kunde påverkas av att vi var två som intervjuade, därför 

delades rollerna medvetet upp, vilket innebar att en av oss var mer inlyssnande medan den 

andra mer aktiv i samtalet. Vi har vid intervjutillfällena haft medvetet fokus på några av de 

färdigheter som Denscombe (2016) beskriver angående den skicklige intervjuaren. Vi 

fokuserade främst, i enlighet med Denscombes (2016) beskrivningar, att vara lyhörd för 

informantens känslor, återkoppla på det som sagts samt att kontrollera vår förståelse 

gentemot informanternas utsagor.    

 

6. 3 Analys av insamlat material  

Intervjuerna har transkriberats och skrivits ner genom att använda talspråk. Genom att 

använda talspråk i transkriberingen blir utskrifterna mer levande och skriftspråket tar inte 

över interaktionen mellan informanten och de som intervjuar. (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Danell (2006) poängterar hur språkliga uttryck kan ses som texter vilka ger forskaren en 

insyn i individers subjektiva världar, och där studierna av dessa texter ger forskaren 

tillträde till mänskliga tankar och handlingar. I detta ljus, menar Danell (2006), blir texter 

utifrån språklig kommunikation ett viktigt studieobjekt för att kunna studera människan i 

samhället. Enligt Pär Widén (2015) följer den kvalitativa textanalysen tolkningstraditioner 

hermeneutik, där förståelse och meningsskapande ur texter är central. Den metodansats 

som vi har valt, är med bakgrund av Danells (2006) och Widéns (2015) definitioner, den 

hermeneutiska där vi i analysarbetet har genomfört en kvalitativ textanalys med kvalitativa 

intervjuer som metod för datainsamling. 
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6.3.1 Hermeneutik som analysverktyg - samspelet mellan tolkning och förförståelse 

I studiens teoriavsnitt presenterades hermeneutiken som en del av studiens teoretiska 

referensram, då den hermeneutiska teoribildningen väl svarar mot studiens syfte om att 

bidra med kunskap om specialpedagogernas uppfattningar av elevers delaktighet och 

inflytande. I analysarbetet av det empiriska materialet har vi således valt att vända oss mot 

hermeneutiken som analys- och tolkningsverktyg, då det är specialpedagogernas 

uppfattningar om elevers delaktighet och inflytande som undersöks.  

 

Tolkning, förståelse och förmedling är hermeneutikens kärna, vilket Westlund (2015) 

understryker. Hon menar att metoden är tillämplig då den tilltänkta studiens syfte är att nå 

informanternas uppfattningar av fenomen, där de kan få stort spelrum i fråga om val av det 

de vill berätta om. Detta är något som vi har tagit fasta på i utformandet vår studie. Ett 

tydligt exempel är valet av Photovoice som metod, då metoden ger stort spelrum för egna 

utgångspunkter och teman.  Per Johan Ödman (2016) poängterar det allmänmänskliga i den 

hermeneutiska förståelsen och tolkningsprocessen; ”Vår förståelse beror alltså av vår värld, 

liksom världen av förståelsen […] världen och förståelsen är inflätade i varandra” (s 26). 

Enligt Ödman (2016) innesluts förståelse och tolkning i ett ständigt samspel. Westlund 

(2015) menar att den hermeneutiska processen kan liknas vid en spiral som i sin väg gräver 

sig djupare ner samtidigt som den söker nya vägar. Ödman (2016) nämner språket som ett 

exempel, där språket både är tolkning och ett medel till förståelse. I sammanhanget 

understryker Ödman (2016) hur en tolkning alltid föregås av förförståelse. En tolkning 

utförs alltid av en människa som befinner sig i en kontext, en bestämd tid, en plats och 

under en historisk era. Även Westlund (2015) understryker förförståelsens betydelse för 

hermeneutiken, och betydelsen av att den klarläggs för läsaren för att tydliggöra hur 

forskarens tidigare erfarenheter har kunnat spela in i tolkningsprocessen.  I relation till vår 

studie så menar vi att vår förförståelse klarläggs i bakgrundsbeskrivningen. Vad gäller våra 

tidigare erfarenheter så utgörs dessa av upplevelser från läraryrket där elevers delaktighet 

och inflytande varit en del av vår yrkesverksamma vardag, dock utan att ha ägnats djupare 

reflektion.    

Både Ödman (2016) och Westlund (2015) lyfter teorins betydelse för tolkningsprocessen, 
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där Ödman hävdar att den har en ”särställning” och Westlund (2015) poängterar dess 

betydelse för att hämta kunskap som kan stärka och fördjupa tolkningsarbetet samt hålla 

tolkningen i schack. I den hermeneutiska spiralen finns det ett dialektiskt förhållande 

mellan det empiriska materialet och föregående forskning, menar Westlund (2015), där 

samspelet fördjupar tolkningsmaterialet.  

 

Tolkningen och analysen utgår från de transkriberingar vi gjort från intervjuerna. Westlund 

(2015) poängterar att det är viktigt att låta texten tala och ställa frågorna. Det har därför 

varit betydelsefullt att inte styra specialpedagogerna för hårt i intervjuerna, något som 

Westlund (2015) poängterar, utan istället ge utrymme för dem att förmedla och utveckla 

sina erfarenheter. Det är även betydelsefullt att kontexten ska vägas in och ingå i analysen 

och tolkningen, då den enligt Westlund (2015) utgör en viktig del av helhetsbilden och 

menar att en naiv förståelse skapas när sammanhanget är okänt, vilken måste prövas, 

fördjupas och misstänkliggöras. Genom den litteratur vi har läst fördjupas de tolkningar vi 

gjort. Westlund (2015) understryker att kunskapen genom litteraturen fördjupas och stärks, 

men även utmanar det fortsatta tolkningsarbetet. När sammanhanget vägs in i tolkningen 

och stöd tas i empiriskt material, som visar liknande resultat, kan en mogen tolkning göras. 

 

Inledningsvis lästes intervjutranskriberingarna flera gånger, då vi i enlighet med Westlunds 

(2015) beskrivning försökte lägga våra forskningsfrågor åt sidan. Westlund (2015) 

understryker möjligheten med att ge berättelsen utrymme att utvecklas utan påverkan av 

forskningsfrågorna, och beskriver läsningen som en resa mot en, möjligen, okänd 

destination. Analysarbetet övergick sedan till att bryta ned texten i mindre analysenheter 

för att återfinna och registrera återkommande utsagor. Utsagorna ställdes i relation till 

studiens frågeställningar, från vilka ett antal huvudteman kunde urskiljas. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver den hermeneutiska tolkningen som att gå från helhet till del 

och del till helhet och understryker hur hermeneutiken inte är en tradition som erbjuder en 

modell som kan tillämpas steg för steg. Kvale och Brinkmann (2014) pratar istället om 

rättesnören i den hermeneutiska tolkningen. I enlighet med det som författarna kallar det 

tredje rättesnöret prövades deltolkningarna och tematiseringarna återkommande mot texten 

som helhet. Analysarbetet präglades genomgående av Kvale och Brinkmanns (2014) sjätte 
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rättesnöre, vilket understryker den förutsättningslösa tolkningen som en omöjlighet. 

Uttolkaren kan inte bortse från sin förståelsetradition, menar författarna, men kan försöka 

medvetandegöra den för att förstå hur resultatet påverkas beroende på de frågor som ställs i 

tolkningsprocessen. 

7. Resultat  

 

Syftet med studie är dels att öka kunskapen om hur specialpedagoger uppfattar elevers 

möjlighet till delaktighet och inflytande över sitt lärande och sin skolsituation, dels handlar 

det om att bidra med kunskap om hur specialpedagoger uppfattar sin roll i det 

hälsofrämjande arbetet med elevers delaktighet och inflytande. I resultatet presenterar vi 

tolkningar baserade på specialpedagogernas utsagor. Vi har i förestående 

resultatredovisning valt att kalla de intervjuade specialpedagogerna för specialpedagog A, 

B, C, D och E. Samtliga specialpedagoger är kvinnor och verkar inom olika verksamheter 

inom grundskolan där vissa utför ett mer övergripande arbete över ett flertal skolor eller en 

hel kommun, medan andra har en anställning vid en enskild skola. Vi finner det dock inte i 

relation till studiens syfte, relevant att redogöra närmare för de olika specialpedagogernas 

bakgrund eller skoltillhörighet.  

I enlighet med studiens syfte har vi i analysarbetet sökt efter utsagor som beskriver 

specialpedagogernas uppfattningar av elevers delaktighet och inflytande. I analysarbetet 

framkommer genomgående beskrivningar som uttrycker uppfattningar som dels visar på 

olika former och uttryck för elevers delaktighet och inflytande, dels lyfter uppfattningar om 

hur den egna yrkesrollen kan främja arbetet med delaktighet och elevinflytande. Med 

koppling till metodkapitlets redogörelse för begreppet livsvärld, menar vi att dessa 

uppfattningar om former och uttryck samt verktyg för den egna yrkesrollen kan tolkas som 

uttryck för specialpedagogernas livsvärld, det vill säga den ”praktiska hanteringen av 

tingen”, som Thomassen (2007) redogör för.  Utsagorna har i arbetet kategoriserats under 

teman, vilka utgör rubriker i den föreliggande presentationen av resultatet. Dessa teman 

kan genomgående härledas till våra frågeställningar, dock klarläggs inte svar på de 

enskilda frågeställningarna i resultatgenomgången, utan dessa tydliggörs sammanfattande 

under uppsatsens avslutande rubrik.  
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7.1 Sammanhang och tillhörighet 

Det obrytbara sambandet mellan delaktighet och rätten att få delta efter den egna förmågan 

uppmärksammas av studiens samtliga specialpedagoger. Specialpedagogerna lyfter i 

sammanhanget en rad faktorer som enligt dem har betydelse för elevernas möjlighet till 

deltagande i skolans verksamhet. Det handlar både om fysiska aspekter som utformning av 

skolans lokaler, men även om hur undervisningen utformas och möjlighet till social 

interaktion och kamratrelationer. Slutsatsen som går att dra av resonemanget är en uppfattning 

om tillgänglighet som en förutsättning för elevers delaktighet. 

 

I resonemanget om tillgänglighet som en förutsättning för elevernas delaktighet uttrycker 

specialpedagogerna för det första samstämmigt vikten av en elevsyn som präglas av en 

självklarhet att alla ska kunna delta i skolans samtliga verksamheter. Målet är en verksamhet 

som ständigt arbetar för att undanröja hinder för detta deltagande. Specialpedagog B visar en 

bild på en flicka med en funktionsnedsättning vilken hon menar illustrerar skolans skyldighet 

men även utmaning i det här arbetet. I relation till delaktighet menar specialpedagogerna att 

det måste finnas förutsättningar i lärmiljön för ett deltagande för att delaktighet ska bli 

möjligt. I sammanhanget understryker merparten av specialpedagogerna delaktighet som en 

känsla av att ha en självklar plats i ett sammanhang, som är avgörande för ett deltagande i 

skolan.  

 

För det andra uttrycks betydelsen av att eleven får känna tillhörighet och att man kan bidra 

och betyda något i gruppen: “Alla ska lämna skolan med rak rygg, och då ju delaktighet 

jätteviktigt, för att få känna att jag betyder något” (Specialpedagog A). Vikten av tillhörighet 

understryks även av specialpedagog D som menar att arbetet med delaktighet handlar om att 

få människor att känna att de är en del av det sammanhang där de verkar;  

 

... är det i skolan så ska det ge känslan av att jag är en värdefull person här, och dom som 

jobbar och finns här är intresserade av vad jag tycker och känner och att jag känner att jag 

bidrar med något till dom andra (specialpedagog D).   

 

Specialpedagog F relaterar sitt resonemang till en av sina bilder vilken visar på olikfärgade 

pusselbitar som fogas samman, vilka enligt henne symboliserar elevers möjligheter att bidra 

till en helhet utifrån sina egna förutsättningar.  
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7. 1.1 Lyssnandet 

Nära sammankopplad med känslan av att vara delaktig och ha möjlighet till inflytande lyfter 

specialpedagogerna uppfattningen om delaktighet och inflytande som ett lyssnande 

förhållningssätt, där elever får möjlighet att bli hörda. Alla specialpedagoger, med undantag 

för specialpedagog B, betonar dialogens betydelse för det relationsskapande som de menar är 

ett villkor för delaktighet och inflytande. Specialpedagog B nämner inte den 

relationsskapande aspekten av samtalet som betydelsefullt, utan betonar istället samtalets 

funktion för att anpassa lärmiljön efter elevens behov, vilket vi återkommer till i en senare del 

av resultatredovisning.  

 

Alla elever har, enligt de specialpedagoger som lyfter den relationsskapande aspekten, en 

önskan om att få uttrycka tankar om sin situation. Specialpedagog D menar att det är av 

avgörande betydelse att skolans yrkesverksamma är nyfikna på elevernas bakgrund och 

historia, både för att de ska känna sig sedda men även för att kunna anpassa miljön efter 

elevens behov. 

 Specialpedagog A lyfter fram samtalets betydelse för delaktighet på följande sätt: 

 

 

Jag tror på det här att man ska få med eleverna i det här med samtal, att ha en vuxen som lyssnar på dig, 

att du får tycka till och säga hur du har det, och att jag lyssnar på dig till 100 procent utan att lägga 

värderingar i det, utan du får säga det. Det är ju också delaktighet (specialpedagog A).  

 

Hon utvecklar sitt resonemang genom att uttrycka en önskan om utökade möjligheter att 

lyssna till de enskilda eleverna, genom exempelvis schemalagda tillfällen för samtal.   

 

 

Specialpedagog C exemplifierar hur man i hennes kommun uppmärksammar den enskilda 

eleven genom individuella samtal, där eleverna får möjlighet att bli lyssnade till och uttrycka 

hur de upplever både sin studiesituation och sin sociala situation, vilket specialpedagogen 

menar ligger till grund för det fortsatta arbetet.  

 

7.1.2 Dialogen som ett pedagogiskt verktyg  

I ovanstående textavsnitt uppmärksammades en uppfattning om elevers delaktighet och 

inflytande med ett lyssnande förhållningssätt med elevens upplevda studiesituation i centrum. 
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En annan aspekt av dialogen kopplat till delaktighet och inflytande handlar om dialogen som 

elevens möjlighet att påverka den egna studiesituationen. Delaktighet och inflytande betonas 

som betydelsefulla framgångsfaktorer där möjligheten att påverka sin studiesituation kopplas 

till en ökad motivation till skolarbetet. I sammanhanget lyfts samtalets betydelse fram som en 

möjlighet för eleverna att bli uppmärksammade, med en möjlighet att uttrycka åsikter om 

undervisningen.  Genom dialogen kan eleverna bli delaktiga i det egna lärandet då samtalet, 

enligt specialpedagogerna, är ett betydelsefullt verktyg för att eleverna ska bli medvetna om 

den egna lärandeprocessen med hans eller hennes möjlighet att påverka i fokus.  

 

För det första menar specialpedagogerna att samtalet ger eleven möjlighet att bli delaktig och 

få inflytande i sina studier, där dialogen mellan elev och lärare erbjuder en möjlighet att driva 

sitt lärande framåt och upptäcka sina styrkor. Specialpedagog D lyfter i relation till en av sina 

bilder, en pojke som står vid Göta kanal och tittar på en kanalbåt som åker iväg, även hur 

samtalet kan användas för att synliggöra för eleverna hur deras vägval och ”sidospår” i livet 

påverkar vad och hur de lär sig och deras möjlighet att vara del i ett sammanhang där de kan 

påverka. Precis som nämndes under föregående rubrik betonas även här betydelsen av 

relationsskapandet för att samtalet ska kunna fungera som den plattform för delaktighet och 

inflytande som specialpedagogerna ser som verktyg i elevernas kunskapsutveckling: 

 

Dialogen är A och O, och att man där verkligen har en connection… att man har en dialog, att man får 

en relation och att man då känner att de kan prata med sin lärare… att relationen finns och finns 

dialogen där och att dom kan prata med sin lärare kan man också vara med och påverka. Dom är inte 

lika rädda att säga vad dom vill eller tycker, så det är en förutsättning (specialpedagog F).  

 

För det andra understryker specialpedagogerna samtalets betydelse för att undvika att ”man 

inte pratar över huvudet på eleverna”, det vill säga att beslut som tas gällande elevernas 

studiesituation inte tas utan att eleverna fått göra sina röster hörda. Specialpedagog E upplever 

det som att det i den kommun hon arbetar finns en starkt utredande tradition där mycket fokus 

hamnar på samtalet mellan lärare och förälder och där barnets perspektiv sällan tas i 

beaktande. Hennes åsikt är att barnens mående skulle gynnas av att få göra sina röster hörda. 

Även specialpedagog C lyfter fram hur dialogens betydelse för att elever, särskilt de i behov 

av anpassningar och/eller särskilt stöd, ska få möjlighet att kommunicera runt, och påverka, 

undervisning och insatser.  
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Sammanfattningsvis visar det ovan beskrivna resonemanget på en bild av delaktighet som en 

möjlighet att bli lyssnad till för att på så sätt skapa en känsla av tillhörighet i skolsituationen 

och en motivation till skolarbetet. Skolan ska vara en plats där eleven möts av människor med 

ett genuint intresse och öppenhet, och där elevens upplevelser beaktas vid eventuella 

stödinsatser. Specialpedagogerna ser samtalet som en möjlighet att uppmärksamma den 

enskilda elevens tankar och upplevelser, både kring den sociala situationen som elevens 

utveckling i förhållande till kunskapskraven, och uppfattar det därmed som ett betydelsefullt 

verktyg i det hälsofrämjande arbetet.  

 

7.1.3 Ett smörgåsbord av möjligheter  

Föregående avsnitt lyfte fram uppfattningen om elevers delaktighet och inflytande som en 

känsla av sammanhang och tillhörighet i skolan där de intervjuade specialpedagogerna såg 

samtalet mellan lärare och elev som ett centralt verktyg för skapa denna känsla. Följande del 

av resultatkapitlet kommer att belysa de intervjuade specialpedagogernas uppfattningar om 

hur skolans förmåga att erbjuda eleverna valmöjligheter ses som kopplade till elevers 

delaktighet och inflytande. 

 

Inledningsvis betonas elevers möjlighet att i skolans verksamhet ha tillgång till, och 

möjligheten att göra val, av samtliga specialpedagoger som centralt i hur arbetet med elevers 

delaktighet och inflytande realiseras inom skolans verksamhet. Specialpedagog C illustrerar 

detta genom en av sina bilder vilken föreställer ett litet barn med en mängd böcker framför 

sig. Specialpedagogen menar att bilden illustrerar hennes uppfattning av elevers delaktighet 

och inflytande både eftersom barnet på bilden har en ett stort antal böcker att välja mellan, 

men även eftersom hon eller han har fysisk tillgång till samtliga böcker, det vill säga att 

böckerna är placerade så att barnet kan nå dem. Slutsatsen som går att dra är att 

specialpedagogen inte enbart uppfattar valet som centralt utan även alternativens 

tillgänglighet, att valet inte begränsas utifrån den aktuella elevens förutsättningar.  

 

Vidare exemplifieras arbetet med val av arbetsmetoder, hjälpmedel och examinationsformer, 

vilka, utifrån specialpedagogernas utsagor, framstår som betydande komponenter för hur 

elevers delaktighet och inflytande uppfattas i relation till det hälsofrämjande arbetet. Två av 

specialpedagogerna använder metaforen ”smörgåsbord” för att beskriva hur de menar att 
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aktiviteter i skolans verksamhet ska presenteras för eleverna; som en rad alternativ som görs 

tillgängliga för eleverna utan att dessa alternativ rangordnas eller värdebeläggs.  

 

Specialpedagog B lyfter fram exempel på lärare som med sina förmågor att alltid erbjuda en 

rad olika examinationsformer ger eleverna en verklig möjlighet att påverka sin studiesituation, 

något som enligt specialpedagogen varit ett framgångsrecept. Även specialpedagog F nämner 

val av examinationsformer och undervisningsstoff som valmöjligheter som exemplifierar 

elevers delaktighet och inflytande från den egna verksamheten, medan specialpedagog D 

lyfter fram inflytande över valet av alternativa lärverktyg som en betydelsefull 

delaktighetsaspekt. Specialpedagogen menar att en rad datoriserade hjälpmedel, som 

exempelvis talsyntes, kan presenteras för eleven, men att det alltid är elevens val som måste 

stå i centrum. Hon sammanfattar sin tankegång med att fastslå:  

 

Så för mig är ett hälsofrämjande arbete när man presenterar en rad olika alternativ, både när det gäller 

verktyg för att lära sig saker men även olika sätt att visa upp sin kunskap (specialpedagog D).  

 

Att utifrån givna alternativ påverka den egna studiesituationen uppfattar alltså 

specialpedagogerna som en betydande aspekt av elevers delaktighet och inflytande inom 

skolans verksamhet. Det går i deras resonemang dock att uttolka en utveckling bort från det 

strikt individualistiska perspektivet, något som nedanstående avsnitt kommer att redogöra för. 

 

7.1.4 Delaktighet och inflytande, men inte ansvar 

Ovan förda tankegångar berör valmöjligheter som en aspekt av elevers delaktighet och 

inflytande. Specialpedagogerna understryker dock i det förda resonemanget att när elever görs 

delaktiga och ges inflytande betyder detta inte att de ska tilldelas ansvar för sin 

lärandesituation. De menar att det finns en risk i att lärare tolkar delaktighet som att lämna 

över ansvaret på eleverna, vilket inte får ske. Specialpedagog D exemplifierar sig genom att ta 

upp valet mellan alternativa lärverktyg, och att eleven i nästa steg görs helt ansvarig för att 

verktyget ska användas, och specialpedagog F tar upp arbetsområden där elever gjorts 

delaktiga i planering och examination men ges sedan inte stöd genom processen. Hon 

illustrerar sitt resonemang med en bild på en hopfällbar stege, som används som modell för 

delaktighet i likhet med Hart (1992) , och understryker hur förmåga till delaktighet och 

inflytande är något som måste läras ut och arbetas fram. Om eleverna ges för stort ansvar för 
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snabbt, faller stegen ihop, menar den aktuella specialpedagogen. 

 

7.1.5 Ett smörgåsbord för alla – elevers delaktighet och inflytande som skolans grund 

Möjligheten att utifrån val och alternativ i arbetet påverka och vara delaktig i hur den egna 

skolsituationen gestaltas, ska inte vara något som enbart erbjuds de elever som riskerar att inte 

nå kunskapskraven eller möter andra svårigheter i sin skolvardag. Detta är ett återkommande 

tema i hur de intervjuade specialpedagogerna uppfattar delaktighet och inflytande. Tanken om 

barns och ungdomars behov av att passa in och vara som alla andra, uttrycks av 

specialpedagogerna. I relation till detta lyfts även uppfattningar om elevers delaktighet och 

inflytande som verktyg som når bortom den individuella elevens studiesituation.  De 

individuella valen utgår både från en organisation, där detta ses som en självklarhet för alla 

elever, men där även elevernas val kan påverka organisationens uppbyggnad och 

förhållningssätt. Detta uttrycks av specialpedagogerna, och exemplifieras tydligast av 

specialpedagog D, som i sin beskrivning väljer att använda ett hus som metafor: 

 

Om man tänker sig ett hus som byggs för att det ska bo människor där. Men så tänker man inte på att 

det faktiskt finns människor som inte kan gå i trappor […]Då måste man ju bygga på fula tillbyggnader 

som ramper och kanske hissar utanpå huset, och dom passar aldrig riktigt in. Och då tänker jag så att det 

här med delaktighet och inflytande det är något som måste finnas med redan när huset är klart, det 

måste vara något självklart, utan att det blir en ful tillbyggnad för några få […] Det här med att kunna 

välja aktiviteter och hjälpmedel och arbetssätt, det måste vara något inbyggt i det här huset så det blir 

naturligt. För om det känns så, det är inget som är rätt eller fel, för om människor mår bra och känner 

sig delaktiga och kan ha inflytande […] då har vi ju främjat att dom känner att alla har en plats i skolan 

(specialpedagog D).  

 

Det går ur specialpedagogens uttalande uttolka den ovan beskrivna uppfattningen om hur 

delaktighet och inflytande ses genom de val som eleven kan göra för att stärka den egna 

känslan av delaktighet i sitt sammanhang. Citatet belyser även hur valens självklara plats i 

skolans struktur påverkar hela skolans organisation och grundvalar.  

 

7.1.6 Sammanhang och tillhörighet- en sammanfattning   

Resultatavsnittet har så här långt presenterat ett resonemang kring specialpedagogernas 

uppfattningar om elevers delaktighet och inflytande som visar på tankesätt, som inledningsvis 

speglar en individualistisk uppfattning.  Elevers delaktighet och inflytande i relation till det 

hälsofrämjande arbetet uppfattas som ett uppmärksammande av den enskilde eleven, där både 

nyfikenhet och ett inlyssnande förhållningssätt med syfte att skapa en känsla av tillhörighet 
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hos eleven fokuseras. Dialogen med, och lyssnandet till eleven lyfts även som redskap för att 

exempelvis synliggöra vägval, motivera och få eleven att känna sammanhang i 

skolsituationen. Gemensamma beröringspunkter för de i studien intervjuade 

specialpedagogerna är utsagor om delaktighet och inflytande som en känsla av tillhörighet, 

där möjligheten att påverka skapar en tydligare mening i skolvardagen och känslan av att 

betyda något både för en själv och andra. I sammanhanget lyfts betydelsen av att skolan kan 

erbjuda eleverna olika val med vilka de kan påverka sin studiesituation. Resonemanget tar i 

detta sammanhang en riktning bort från uppfattningar om delaktighet och inflytande med 

enbart individens känsla av sammanhang i fokus och riktas även mot hur individens utövande 

av inflytande genom val påverkar skolans hela organisation.  

 

7.2 Den egna rollen 

Studien syfte är att bidra med kunskap om hur specialpedagoger uppfattar elevers delaktighet 

och inflytande som faktorer i det hälsofrämjande arbetet. Synen på den egna professionens 

roll är betydelsefull för att spegla uppfattningar i relation till det egna yrkesutövandet och det 

specialpedagogiska perspektivet. Följaktligen riktas uppmärksamheten i föreliggande del mot 

hur specialpedagogerna uppfattar möjligheten att utifrån sin yrkesroll främja elevers 

delaktighet och inflytande.  Redogörelsen ska ses i ljuset av föregående avsnitts redogörelse 

av specialpedagogernas uppfattningar. Uppfattningarna om elevers delaktighet och inflytande 

i relation till den egna yrkesrollen, berörde vid samtliga intervjuer även de hinder som finns 

för arbetet. Därför har även hindren tolkats som centrala aspekter i specialpedagogernas 

uppfattningar om elevers delaktighet och inflytande.  

 

7.2.1 Möjligheter till ett främjande arbete  

Specialpedagogerna menar att deras yrkesroll ger utrymme till att arbeta för att främja elevers 

delaktighet och inflytande i sina respektive verksamheter. De ger under intervjuerna en rad 

olika förslag på uppgifter tillhörande yrkesrollen som ger utrymme för ett sådant arbete. Även 

om samtliga specialpedagoger poängterar lyssnandet och dialogen med den enskilde eleven 

som en bärande aspekt i deras uppfattning om elevers delaktighet och inflytande, är det endast 

en av dem som berör lyssnandet till individen som en möjlighet att utifrån den egna 

yrkesrollen främja arbetet med elevers delaktighet och inflytande. Specialpedagogen betonar i 
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sammanhanget den betydelse som hon ser av de sociala samtal som ingår i hennes arbete, 

samt hur hon i ett övergripande arbetsområde får möjlighet att prata med alla elever enskilt. 

Övriga specialpedagoger, och även den tidigare nämnda, exemplifierar främjande 

arbetsuppgifter och aktiviteter som i högre grad vänder sig till lärare och andra verksamma i 

organisationen.  

 

Inledningsvis är handledning en uppgift som av specialpedagogerna lyfts fram som ett 

verktyg för att främja arbetet med elevers delaktighet och inflytande. Även om handledning 

nämns av samtliga specialpedagoger, framgår det tydligt att vissa lägger större vikt vid det 

handledande arbetets betydelse än andra. Specialpedagog B berör ämnet endast flyktigt i 

samband med ett annat resonemang, där handledning som ett sätt att främja elevers 

delaktighet och inflytande mer tas upp som en strävan som ofta stöter på förhinder. Hos 

specialpedagog E återfinns ett liknande resonemang om handledningens betydelse där hon 

lyfter att en tro på att ”genom handledning av pedagoger kan man förändra synsätt och att 

man då kan främja delaktighet. Att man på så sätt lär sig lyssna in barnen […] Där man stöttar 

lärarna i att våga göra lite annorlunda och testa lite annat”. Handledning som ett utmanande 

av förhållningssätt och tankar kopplade till elevers delaktighet och inflytande understryks med 

större tydlighet av specialpedagogerna A och D: 

 

Dom (pedagogerna) gör vad dom tror är bra och det är viktigt att man utmanar pedagogernas tankar om 

såna här begrepp […] Jag säger att min uppgift är att provocera lite. Ställa lite provocerande frågor för 

jag tror att du har väldigt mycket kunskaper som du inte plockat fram. När jag går härifrån så kan du 

vara jätteirriterad över det jag har sagt, att hon sa så mycket konstiga saker men att du då kan komma 

fram till andra saker, så mitt stora redskap för att främja arbetet med det här med delaktighet, 

inflytande, inkludering och annat, det är ju verkligen samtalet (specialpedagog D).  

 

 

Att utifrån observation möta lärare i handledning och där ifrågasätta situationer där tanken om 

delaktighet och inflytande ses av specialpedagog A som en möjlighet att konkret påverka 

arbetet i klassrummet. Hon menar att det i sammanhanget är avgörande att våga göra sig 

obekväm och utmana lärarens synsätt för att på så sätt nå ny förståelse. Hon kopplar till 

uppfattningen om delaktighet och inflytande som ett lyssnande till elevernas tankar och hur 

lärare genom handledning kan utmanas att nå ett synsätt där elevernas tankar och åsikter i 

högre grad värdesätts; 
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Jag brukar säga det i handledning att den dag ni är fullärda tycker jag att ni ska gå hem. För jag lär mig 

hela tiden också, barnen kan ju lära oss så mycket också. Det här att lyssna, vi måste lära oss att lyssna 

och tänka utanför boxen för att få med alla (specialpedagog A).   

 

Nära sammankopplat med handledning ligger det kollegiala samarbetet, vilket är den andra 

aspekten där de för studien intervjuade specialpedagogerna ser möjligheter att utifrån sin 

yrkesroll främja elevers delaktighet och inflytande i sina respektive verksamheter. 

Specialpedagogerna menar att genom ett närmare samarbete mellan lärare skapas en tydligare 

samsyn kring hur delaktighet och inflytande ska realiseras i verksamheten, men även ett 

klimat för kollegiala samtal där man kan lära av varandra, våga släppa på sin prestige och 

ifrågasätta sina synsätt.  

 

Många känner fortfarande så att nu är det jag som är auktoriteten och du som är eleven, det handlar om 

att du som pedagog kan känna sig osäker om du släpper din roll, och där är det viktigt att släppa fram 

någon som är trygg i sig själv och säker i sin roll, jag vågar släppa och erkänna det jag inte kan 

(specialpedagog A).  

 

 

Det finns sammanfattningsvis hos specialpedagogerna en uppfattning om det kollegiala 

samarbetet, men även samtalets, betydelse för att ”vända och vrida” på perspektiv för att 

främja arbetet med elevers delaktighet och inflytande i sitt lärande.  

 

7.2.2  Hinder i arbetet  

Hinder för arbetet med elevers delaktighet och inflytande som hälsofrämjande faktorer är en 

aspekt som blivit ett återkommande tema i samtliga intervjuer. Specialpedagogerna 

återkopplar till de hinder som präglar arbetet, både när de pratar om hur de uppfattar elevers 

delaktighet och inflytande och när de berättar om hur de tycker att de utifrån 

specialpedagogens roll kan främja arbetet i sina verksamheter. Följande avsnitt kommer 

följaktligen behandla de, enligt specialpedagogerna, förhindrande faktorer som de möter i sitt 

dagliga arbete. Redogörelsen ska ses mot bakgrund av föregående beskrivning av hur de 

intervjuade specialpedagogerna uppfattar begreppen elevers delaktighet och inflytande. 

 

7.2.3 Skolans yttre ramar som hinder  

Skolan som organisation med dess yttre ramar som lagar, föreskrifter och kunskapskrav, men 

även med en tradition och en kultur som formar dess medarbetare, utgör ett hinder för hur 
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elevers delaktighet och inflytande kan realiseras som hälsofrämjande faktorer i 

verksamheten.  Detta är en aspekt som samtliga intervjuade specialpedagoger berör. 

 

Men det jag kan känna med elevinflytande och delaktighet i dagens skola är att vi är så styrda med alla 

våra styrdokument och allting som gör att eleverna blir alltmer infållade i ett hörn, och har inte så 

mycket att säga till om för det är så mycket annat som styr oss. Det finns så himla stora krav från alla 

ämnen, det här med att bli godkänd och icke-godkänd. Det påverkar elevinflytandet eftersom lärarna är 

så inriktade i den här lilla ramen […] Skolan idag, känner jag, är en stressfabrik. Alla lärare är 

jättestressade. För alla dokument som ska skrivas och allting sånt där, och då blir det ju också så att man 

inte känner tid att se till elevens inflytande, som är så viktigt, att man prioriterar bort det. För det finns 

så mycket annat som ses som viktigare, rättning och nationella prov (specialpedagog A). 

 

Citatet ovan illustrerar väl den frustration som specialpedagogerna ger uttryck för i 

beskrivningar av deras möjligheter att främja arbetet med elevers delaktighet och inflytande. 

Dagens skola påverkas negativt av alltför många krav från “högre ort”. Enligt 

specialpedagogerna ger skolans ramar inte tillräckligt stort utrymme för att delaktighet och 

elevinflytande ska kunna utgöra självklara inslag i elevernas undervisning och skolvardag. 

Skolverket och Skolinspektionen nämns av specialpedagogerna som de ovanstående aktörer 

som främst hålls ansvariga för dessa ramar. Lärarna beskrivs av specialpedagogerna som 

stressade, och det nya betygssystemet nämns som en av orsakerna till detta.  

 

Men är det egentligen de av lagar och betygssystem formade ramarna som utgör det verkliga 

hindret för arbetet med elevers delaktighet och inflytande? Den frågan ställer sig två av 

specialpedagogerna i samband med ovan förda resonemang. De menar då att det i själva 

verket inte är organisationen som sätter hinder utan den kultur som präglar skolan, där 

förhållningssätt inför professionen kan leda till att många faller inför de givna ramarna. I 

sammanhanget nämns även specialpedagogens roll, där specialpedagogerna menar att det i 

många skolor finns en tradition av att specialpedagogen enbart utför åtgärdande arbete, något 

som avsevärt försvårar möjligheten att främja delaktighet och elevinflytande i undervisningen.  

 

7.2.4 Den skenbara delaktigheten och inflytandet – ett hinder för verklig påverkan 

Vid sidan av skolans organisatoriska ramar och traditioner framkommer ytterligare en aspekt 

som anses hindra arbetet med elevers delaktighet och inflytande; att den delaktighet och det 

inflytande som ges till eleverna är kan vara skenbart. Med detta menar specialpedagogerna 

hur skolans olika former av organ för elevernas inflytande över verksamheten, exempelvis 
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elevråd, matråd eller idrottsråd, ibland används för att eleverna en upplevelse av att få påverka 

även om ett reellt inflytande inte är möjlig. Specialpedagog F knyter denna tankegång till det 

resonemang runt skolans ramar som redogjordes för ovan, och menar att man tilldelar 

eleverna avgränsade saker att besluta om, för att man ska uppnå skollagens och läroplanens 

skrivelser om elevinflytande, då man inte anser sig ha tiden till att låta delaktighet och 

inflytande påverka den vardagliga verksamheten. Elevrådens funktion som en plattform för 

diskussion mellan eleverna lyfts fram av specialpedagog B, som dock menar att lärare ofta 

”kör över” elevernas beslut ”för då känner de att de är så fokuserade på att jag måste kunna 

sätta mina betyg och jag måste bli färdig med det här och då skiter man ofta i elevernas 

åsikter”. Sammantaget uppfattar specialpedagogerna hur detta hindrar arbetet för att främja 

elevers delaktighet och inflytande. Många lärare menar att arbetet redan utförs i form av de 

demokratiskt utsedda råden, men specialpedagogerna uppfattar inte dessa som tillräckliga för 

att främja delaktighet och inflytande på den aktuella skolan.  

 

7.2.5 Den egna rollen; möjligheter och hinder - en sammanfattning  

Specialpedagogernas syn på att möjligheten att utifrån den egna verksamheten främja elevers 

delaktighet och inflytande tolkas i relation till studiens syfte som ett betydelsefullt 

resonemang som belyser deras uppfattningar. Sammanfattningsvis framträder en bild som 

visar på en uppfattning av ett främjande arbete som med handledning, kollegiala samtal och 

kollegialt samarbete kan understödja pedagogerna i deras arbete med att realisera elevers 

delaktighet och inflytande i verksamheten. I resonemanget betonas vikten av att våga utmana 

synsätt och vedertagna inställningar för att tillsammans kunna nå en ny förståelse och vägar 

till tankesätt som når utanför ”boxen”. Skolans organisatoriska ramar och traditioner uppfattas 

av specialpedagogerna som hinder för att ett främjande arbete utifrån delaktighets- och 

inflytandeperspektivet ska kunna realiseras, då dessa dels ger begränsat utrymme för att 

påverka undervisningens innehåll, dels orsakar stress inför kravet på att eleverna ska uppnå 

betygsmål och prestera väl på nationella prov. Ytterligare ett hinder som uppmärksammas av 

specialpedagogerna är hur skolans offentliga organ för elevinflytande av skolorna lyfts fram 

som bevis för skolans arbete med delaktighets- och inflytandefrågorna. Detta även om dessa 

organ endast har en symbolisk funktion utan möjlighet till verkligt inflytande.  

 

Utifrån ovan förda resonemang om specialpedagogernas arbete med det främjande arbetet går 
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det att uttolka en uppfattning om elevers delaktighet och inflytande som aspekter vilka bör 

genomsyra hela skolans verksamhet, som både syftar till att motivera och stärka självkänslan 

hos den enskilde eleven, men som även betonas som ett verkligt inflytande som påverkar hela 

skolans verksamhet, från den enskilde lärarens tankesätt till hela skolkulturer.  

 

8. Diskussion  

 

Diskussionsavsnittet inleds med en metoddiskussion, där studiens genomförande diskuteras i 

relation till den valda metodansatsen. Vidare diskuteras resultatet kopplat till bakgrund, 

tidigare forskning och teori.  

  

8. 1 Metoddiskussion 

Vårt tillvägagångssätt, att göra en kvalitativ intervjustudie, har med koppling till vårt syfte, att 

undersöka specialpedagogers uppfattningar om elevers delaktighet och inflytande som 

hälsofrämjande faktorer, varit framgångsrikt. Genom att intervjua specialpedagoger menar vi 

att studien har bidragit med uppfattningar utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Vi ser 

detta som betydelsefullt då tidigare forskning och litteratur betonar elevers delaktighet och 

inflytande som betydelsefulla för känslan av sammanhang (KASAM) och motivation till 

lärande. Då det är specialpedagogens främsta uppgift att arbeta främjande, menar vi att deras 

uppfattningar om dessa faktorer med betydelse för elevhälsoarbetet är av stor vikt. 

 

Under studiens gång har vi varit medvetna om vår förförståelse och dess påverkan på 

genomförande och analysarbete. Vi menar att det har varit en fördel att tillsammans 

genomföra studien, då vi med återkommande diskussioner har kunnat synliggöra och 

ifrågasätta hur den har påverkat vårt resultat.  

 

Vi anser att intervjuerna har bidragit med kunskap och intressanta infallsvinklar. En stor 

anledning till detta är, enligt oss, informanternas öppenhet och vilja att berätta. Det har varit 

intressant att intervjua specialpedagoger från olika typer av verksamheter, eftersom det har 

bidragit till en bredare bild och förståelse för specialpedagogernas olika perspektiv och syn på 
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arbetet med elevers delaktighet och inflytande med koppling till det hälsofrämjande arbetet. 

Dock beror inte denna bredd på ett medvetet urval, utan är ett utfall av det slumpmässiga 

urvalet. 

 

En utmaning i datainsamlingen har varit att hitta personer att intervjua. Att följa upp breven 

med telefonsamtal var ett framgångsrikt sätt att hitta deltagare. Telefonsamtalen gav oss en 

möjlighet att berätta mer om vår studie och tillvägagångssätt vilket, enligt vår mening, 

avdramatiserade deltagandet och bidrog till att vi fick tag på fler specialpedagoger. 

Inledningsvis var vi tveksamma till att använda Photovoice i intervjuerna, framför allt för 

att det innebar ett extra moment för specialpedagogerna då de skulle ta fram passande 

bilder. I efterhand är vi glada för att vi tog till oss denna metod, då det bidrog till att 

intervjuerna fördjupades. Vår uppfattning är att samtalen runt bilderna bidrog med en 

annan dimension på elevers delaktighet och inflytande. I enlighet med Thomassens (2007) 

beskrivning av uttrycket livsvärld, menar vi att Photovoice varit ett sätt att under 

intervjuerna få en inblick i de intervjuade specialpedagogernas livsvärld. Vi bygger detta 

resonemang på bildernas inneboende förmåga att kunna visa upp den praktiska hantering 

av tingen som Thomassen (2007) menar representerar livsvärlden.  En annan fördel som vi 

ser med Photovoice var att samtalen blev avslappnande, då fokus flyttades från 

informanterna till bilderna de pratade utifrån.   

 

Då vi har valt att undersöka uppfattningar om elevers delaktighet och inflytande är det rimligt 

att den valda metodansatsen har haft betydelse för resultatet. Uppfattningar hade alternativt 

även kunnat studeras utifrån en språklig analys, vilket hade kunnat ge ett annat perspektiv på 

elevers delaktighet och inflytande.   

 

8.2 Resultatdiskussion  

Studien syftar till att dels öka kunskapen om hur specialpedagoger uppfattar elevers möjlighet 

till delaktighet och inflytande över sitt lärande och sin skolsituation, dels handlar det om att 

bidra med kunskap om hur specialpedagoger uppfattar sin roll i det hälsofrämjande arbetet 

med elevers delaktighet och inflytande.  I den avslutande diskussionen ämnar vi i enlighet 

med den hermeneutiska metodansatsen att fördjupa de tolkningar som vi presenterade i 
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resultatkapitlet med hjälp av tidigare presenterad forskningsöversikt, teorier och litteratur.   

 

Resultatavsnittets avslutande resonemang lyfter fram specialpedagogernas uppfattningar om 

elevers delaktighet och inflytande som hälsofrämjande faktorer. Den sammanfattande 

tolkningen är att de både kan ses som motiverande verktyg som kan stärka självkänslan och 

känslan av tillhörighet hos den enskilda eleven, men även som ett verkligt inflytande, en 

pådrivande faktor för en utveckling av hela verksamheten. I enlighet med detta resonemang 

har vi valt att i resultatdiskussionen inledningsvis behandla den individuella aspekten av 

specialpedagogernas uppfattningar om elevers delaktighet och inflytande, för att sedan lyfta 

betydelse i ett verksamhetsutvecklande perspektiv.  

 

8.2.1 För individens utveckling 

Inledningsvis visar vårt resultat på uppfattningar av elevers delaktighet och inflytande som 

betonar tillgänglighet och möjligheten att delta som förutsättningar för delaktighet. I resultatet 

betonas betydelsen av känslan av tillhörighet, där eleverna känner att de kan bidra till en 

helhet utifrån de egna förutsättningarna. I sammanhanget poängteras elevers delaktighet och 

inflytande som en möjlighet att bli lyssnad till, vilket uppfattas som en förutsättning för att 

skapa en känsla av tillhörighet i skolsituationen och motivation till skolarbetet. Genom 

samtalet kan eleverna få sina tankar och åsikter uppmärksammade, vilket kräver att de möts 

av vuxna med ett genuint intresse för deras upplevelser.   

 

Den del av vårt resultat som betonar tillgänglighet och elevens möjlighet att delta i skolans 

samtliga verksamheter och aktiviteter, speglar i hög grad det resonemang som förs av Szönyi 

och Söderqvist Dunkers (2015) i Specialpedagogiska myndighetens skrift. I likhet med 

författarnas beskrivning av tillgänglighet, som både fysisk men även meningsskapande, visar 

resultatet på betydelsen av att undanröja hinder för deltagande och vikten av en lärmiljö, där 

eleven kan bidra. Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande i samspel med andra, där 

utveckling sker genom delaktighet i kommunikation. I detta avseende är vår slutsats att 

betydelsen av reflektion hos skolans yrkesverksamma runt hur lärmiljön tillgängliggörs för 

alla elever är avgörande för elevens delaktighet och lärande.  

 

Antonovskys (1991) begrepp KASAM lyfter betydelsen av meningsfullhet och tillhörighet 
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som motiverande faktorer. Resultatet understryker betydelsen av elevers delaktighet och 

inflytande för att känslor som tillhörighet och meningsfullhet ska realiseras hos individen. 

Resultatet knyter detta resonemang till vikten av goda relationer, vilket uppmärksammas av 

både Elvstrand (2009) och Simmons, Graham och Thomas (2014) som betydelsefullt för 

elevers möjlighet till delaktighet. Med koppling till betydelsen av goda relationer behandlar 

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) aspekten av tillhörighet som ett erkännande. För att 

goda relationer ska kunna skapas och erkännandet möjliggöras visar våra resultat på samtalets 

betydelse. Det lyssnande förhållningssättet ligger till grund för den förståelse för elevens 

behov och tankar som Simmons, Graham och Thomas (2014) poängterar som avgörande för 

en hälsofrämjande lärmiljön.  

 

Med koppling till de ovan presenterade aspekterna av hur samtalet skapar en känsla av 

delaktighet och inflytande, ser vi ett samband till Sheirs (2001) nivåer för deltagande samt 

Simovskas (2005) definition av symboliskt respektive genuint deltagande. Sheirs (2001) 

nedersta nivå “Barn blir lyssnade” till lyfter fram hur barn får uttrycka tankar och åsikter men 

att det sällan leder till verklig påverkan, vilket återfinns i Simovskas (2005) resonemang kring 

symbolisk delaktighet. Våra resultat visar, enligt vår tolkning, inledningsvis den symboliska 

delaktigheten, där känslan av att vara delaktighet genom att vara lyssnad till understryks i 

högre grad än möjligheten till faktisk påverkan. Litteraturen understryker dock betydelsen av 

känslan av delaktighet i form av ett lyssnande som grundläggande för en verklig påverkan, där 

bland annat Elvstrands (2009) studie visar på den nära kopplingen mellan delaktighetens 

sociala aspekt, som stärker självuppfattningen och delaktighet som en möjlighet till påverkan 

och förändring.  

 

Vid sidan av samtalets funktion som ett verktyg för skapandet av relationer och känslan av 

delaktighet och sammanhang, visar vår studie på samtalets betydelse som verktyg för att 

anpassa undervisningen efter elevens behov. Dialogen lyfts fram som ett medel för att 

medvetandegöra elevens lärprocess, vilket beskrivs driva lärandet framåt. I likhet med 

Skolinspektionens rapport (2014) och Baroutsis, McGregor och Mills (2016) studie betonas 

det betydelsefulla i att göra eleverna delaktiga i lärprocessen för att därmed kunna möta varje 

elev i undervisningen. Som Baroutsis, McGregor och Mills (2016) poängterar visar vår studie 

på uppfattningar av betydelsen av delaktighet i lärprocessen som särskilt viktig för elever i 
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behov av stöd. Samtalets möjlighet till delaktighet och inflytande gör att man “inte pratar över 

huvudet på eleven”, utan eleven får möjlighet att göra sin röst hörd. Enligt vår tolkning flyttas 

i detta resonemang specialpedagogernas fokus bort från det som Simovska (2005) kallar 

symbolisk delaktighet till den genuina delaktighet, vilket enligt Simovska (2005) innebär att 

delaktigheten leder till reflektion när eleverna integreras i kunskapande processer. Vikten av 

detta understryks även av Baroutsis, McGregor och Mills (2006) vilka menar att verklig 

delaktighet och inflytande bygger på ett samarbete mellan lärare och elev. Robinson och 

Taylor (2013) fördjupar detta genom att uttrycka vikten av samtal där elevernas erfarenheter 

leder till verklig förändring.  

 

I vår tolkning av specialpedagogernas uppfattningar om samtalets betydelse för elevers 

delaktighet och inflytande som hälsofrämjande faktorer ser vi, i likhet med Pramling, 

Samuelsson och Sheridan (2003), Elfstrand (2009) och Swahn (2006), ett resonemang som 

visar på den nära kopplingen mellan känslan av tillhörighet och att bli lyssnad till, och 

möjligheten till påverkan. Betydelsen av samtalets funktion som meningsskapande är, 

menar vi utifrån våra resultat, en förutsättning för delaktighet och inflytande som en 

pedagogisk fråga. Vi menar att samtalets funktion för lärande kan ses i relation till 

begreppet scaffolding och det som Partanen (2012) benämner som bryggor. Vi ser samtalet 

som kommunikativa stöttor, så kallade scaffolds, som i enlighet med Partanens (2012) 

resonemang bygger bryggor mellan eleven och lärandet. Bryggorna ger en möjlighet att 

hitta elevens proximala utvecklingszon genom att uppmärksamma elevens styrkor, 

utvecklingsmöjlighet och tidigare erfarenheter.  Vi menar att det, med stöd i det 

sociokulturella perspektivets resonemang kring språkets avgörande betydelse för hur vi 

förstår och tolkar vår omvärld, är av särskild stor vikt att ta hänsyn till det sociala och 

kulturella sammanhang där eleven befinner sig, men även det sammanhang där vi som 

yrkesverksamma befinner oss. För att samtalet och lyssnande ska kunna bli den plattform 

för tillhörighet, delaktighet och inflytande som vårt resultat visar på, ser vi, med koppling 

till det sociokulturella perspektivet, ett behov av att se eleven utifrån hans eller hennes 

förförståelse och sammanhang. Som Öhman (2008) skriver sker kommunikation i ett 

sammanhang där kunskaper kan tas för givna och värderingar beaktas som bättre än andra. 

Vi menar hur detta även tydliggör ett behov att i samtal med, och lyssnande till elever, 

medvetandegöra den egna förförståelsen och de egna värderingarna. Genom att ta del av 
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elevens perspektiv breddas förståelsehorisonten hos den som möter eleven, där de egna 

perspektiven klargörs och kompletteras. Vi menar, med stöd i detta resonemang, att 

samtalet inte enbart ska ses som ett meningsskapande för eleven, utan även för den vuxne.  

 

Att utifrån givna alternativ påverka den egna studiesituationen visas i resultatet som en 

betydande aspekt i specialpedagogernas uppfattning av elevers delaktighet och inflytande. 

Delaktighet och inflytande uppfattas med andra ord av specialpedagogerna som de val vilka 

eleven kan göra rörande sin skolgång. Dessa val leder, enligt studien, till att känslan av 

delaktighet och inflytande i sitt sammanhang stärks. Valen kan handla om arbetsmetoder, 

hjälpmedel och examinationsformer. Dessa framstår som betydande komponenter för hur 

elevers delaktighet och inflytande uppfattas i relation till det hälsofrämjande arbetet. 

Valmöjligheter som en flexibilitet i lärsituationen lyfts av Baroutsis, McGregor och Mills 

(2016) som en främjande aspekt, särskilt för de elever som tidigare känt sig marginaliserade i 

skolan.  

 

I relation till den del av forskningsgenomgången som lyfter de vuxnas tolkningsföreträde i 

arbetet med inflytande och delaktighet, går det dock att diskutera om valmöjligheter kan 

uppfattas som ett genuint inflytande. Denna aspekt lyfter Elvstrand (2009) som menar att de 

valmöjligheter hon såg i sin studie var förutbestämda av vuxna och ofta berörde begränsade 

områden. Inledningsvis lyfts i resultatet valmöjligheterna främst som kopplat till Elvstrands 

(2009) resonemang, där valmöjligheterna och alternativen är förutbestämda av de vuxna och 

där valen rör begränsade områden av elevens tillvaro i skolan, exempelvis 

examinationsformer eller hjälpmedel. Som behandlas i resultatet, utvecklas 

specialpedagogernas tankegångar bort från det individualistiska perspektivet, mot ett 

resonemang som i högre grad uttrycker hur valmöjligheterna bör vara en grundförutsättning 

för hela verksamheten. Detta understryks med den i resultatet nämnda “husmetaforen”, vilken 

vi menar väl exemplifierar det resonemang som specialpedagogerna för, då den visar på en 

uppfattning om valmöjligheter och olika vägar mot kunskapsmålen som grundläggande i hur 

skolan borde vara uppbyggd. Simmons, Graham och Thomas (2014) poängterar det angelägna 

i att elevers delaktighet och inflytande når bortom det symboliska till att bli något som 

ständigt finns närvarande i mötet mellan lärare och elev. Vi återkommer i detta resonemang 

till det sociokulturella perspektivets scaffolding och Partanens (2012) begrepp bryggor. För 
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det första ser vi elevens möjlighet till att påverka och göra val utifrån egna erfarenheter och 

intressen som ett sätt att bygga bryggor mellan lärandet och eleven. För det andra menar vi att 

studien understryker vikten av stöttor i valmöjligheter i lärandet, där vi ser betydelsen av 

lärarens ansvarstagande och förmåga att leda som stöttor i processen.  Med koppling till teorin 

belyser resultatet hur valmöjligheterna kan utgöra de ledstänger, vilka Partanen (2012)  

beskriver som strukturer som skapar stabilitet i vardagsarbetet.  

 

8.2.2 För organisationens utveckling 

Studien visar på uppfattningar om elevens delaktighet och inflytande som hälsofrämjande 

faktorer för den individuella eleven, vilket ovanstående textavsnitt understryker. Dock belyses 

i resultatet hur specialpedagogerna i relation till individens valmöjligheter släpper det strikt 

individualistiska perspektivet för att beröra hur valmöjligheterna bör vara en 

grundförutsättning för utveckling av hela organisationen. I den fortsatta diskussionen 

behandlas dessa uppfattningar ytterligare. 

 

I resultatet tolkar vi en uppfattning om elevens delaktighet och inflytande som aspekter vilka 

bör genomsyra hela skolans verksamhet.  Handledning, kollegialt samarbete och samtal ses 

som verktyg för att främja elevers delaktighet och inflytande. I detta sammanhang 

framkommer betydelsen av att utmana synsätt för att skapa ny förståelse.  För att delaktighet 

och inflytande ska genomsyra skolans kultur framkommer, i Simmons, Graham och Thomas 

(2014) studie, betydelsen av att skolans professionella reflekterar över och omvärderar vad 

delaktighet innebär. Vi menar att resonemanget, där specialpedagogerna beskriver sina 

uppfattningar om möjligheten att utifrån den egna yrkesrollen främja elevers delaktighet och 

inflytande, understryker synsättet som betydande för en skola där valmöjligheter och olika 

vägar mot målen är inbyggda från grunden. Vi bygger detta resonemang på hur 

specialpedagogerna främst ser sina arbetsuppgifter som vända mot lärarna och organisationen, 

istället för att vara den som realiserar elevers delaktighet och inflytande i elevgrupperna. I 

relation till vår teori drar vi därmed slutsatsen att det hälsofrämjande arbetet består av att 

bygga ledstänger. Genom att kollegialt reflektera över och omvärdera elevers delaktighet och 

inflytande skapas ett gemensamt förhållningssätt, något som i nästa steg kommer att 

genomsyra skolans kultur och utgöra ledstänger för verksamheten.   
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Resultatet beskriver hur det i många skolor finns en tradition av att specialpedagogen enbart 

utför åtgärdande arbete, vilket avsevärt försvårar möjligheten att främja elevers delaktighet 

och inflytande i undervisningen. Studien visar på uppfattningar om hur ett närmare samarbete 

mellan lärare kan bidra med en tydligare samsyn kring hur delaktighet och inflytande ska 

realiseras i verksamheten. Detta bidrar även till ett klimat för kollegiala samtal där man kan 

lära av varandra, och där man släppa på sin prestige och ifrågasätta sina synsätt. Danell (2006) 

visar dock i sin studie att kollegiala samtal både kan främja och motverka utveckling av 

elevers delaktighet och inflytande, i och med att pedagogen kontrollerar sitt eget 

tolkningsföreträde. I relation till Danells (2006) studie ser vi utifrån vår egen studie behovet 

av en professionell samtalspartner, exempelvis en specialpedagog, vid kollegiala samtal runt 

elevers delaktighet och inflytande. Specialpedagogen kan bistå med perspektiv som främjar 

utveckling och väger upp mellan det som Danell (2006) menar är skolans progressiva och 

tillbakahållande krafter. Vi menar att Danells studie i relation till våra resultat visar på ett 

behov av att tydliggöra förförståelsen och de värderingar som man som samtalspartner tar 

med sig in i de kollegiala samtalen. Vi ser detta behov med bakgrund av det sociokulturella 

perspektivet som, enligt Säljö (2011), för det första betonar språkets avgörande betydelse för 

tänkande och lärande, för det andra poängterar hur språket formas av historiska och kulturella 

förutsättningar. Kunskap är följaktligen inte en neutral bild, utan formas alltid av det 

sammanhang där kommunikationen genomförs, menar Säljö (2011), en slutsats som vi ser 

som en betydelsefull utgångspunkt för att kollegiala samtal inte ska, vilket Danell (2006) 

observerade i sin studie, präglas av pedagogernas tolkningsföreträde. Ett likande resonemang 

återfinner vi i den hermeneutiska teorins förståelsehorisont, vilken inte kan sättas inom 

parentes, men som kan vidgas av nya möten som utmanar vår förförståelse, och där ny 

förståelse kan skapas i mötet mellan den förståelse vi redan har och det nya vi möter. Vi ser 

det kollegiala samtalet som en möjlig arena där denna pendelrörelse mellan etablerad och ny 

förståelse kan uppstå. Som redan nämnts ser vi inför ett sådant arbete betydelsen av att 

medvetandegöra den förförståelse med vilken samtalsparterna går in i arbetet.  

  

Sheir (2001) menar att hans och andra beskrivna modeller för delaktighet inte ska användas 

för att bedöma kvalitén på delaktighet och inflytande, utan bör istället ses som en 

utgångspunkt för diskussion och reflektion kopplade till olika aktiviteter. I relation till vår 

studie ser vi detta som en möjlig utgångspunkt för handledning och kollegialt lärande, som 
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skulle kunna ifrågasätta de hinder för elevers delaktighet och inflytande som 

specialpedagogerna ser i sina respektive verksamheter. Detta gäller exempelvis det skenbara 

inflytande som specialpedagogerna uppfattar att de formella organen för elevinflytande kan 

utgöra. Som redan nämnts lyfter Simmons, Graham och Thomas (2014) studie vikten av 

reflektion för att den rådande skolkulturen ska kunna ompröva uppfattningar om elevers 

delaktighet och inflytande och hur de ska kunna realiseras i verksamheten. Vi ser detta 

resonemang som betydelsefullt i relation till de tankegångar som specialpedagogerna 

presenterar angående skolans ramar. Med utgångspunkt i gemensam reflektion skulle ny 

förståelse för hur elevers delaktighet och inflytande kan realiseras även inom de givna 

ramarna uppstå. Samtalen skulle med andra ord kunna vara ledstänger för att, som Partanen 

(2012) beskriver, lyfta fram det bästa hos både skolans yrkesverksamma och elever.  

8.2.3 Modell för kollegial reflektion kring elevers delaktighet och inflytande  

Med ovan förda resonemang om det kollegiala samtalets betydelse som förutsättning, ser vi 

en möjlig modell som skulle kunna utgöra utgångspunkt för kollegial reflektion för att främja 

arbetet med elevers delaktighet och inflytande. Vi vill 

till skillnad från Harts (1992) och Sheirs (2001) 

modeller ta ett steg tillbaka från stegen som metafor, 

till att se arbetet med elevers delaktighet och 

inflytande i form av ett träd, detta då trädet kan 

illustrera den sammanlänkning mellan arbetet på 

organisations- och individnivå som vi menar att vår 

studie visar.  

 

Som trädets stam, det vill säga det bärande elementet, 

ser vi, i enlighet med studiens resultat, tillgänglighet 

och känslan av tillhörighet. I trädets krona finns de 

olika former och uttryck för delaktighet och inflytande som studiens resultat pekar på, där de 

ovanliggande molnen står för de aspekter som man bör  ta i beaktande när formerna relateras 

till delaktighet och inflytande. Som trädets rötter ser vi arbetet på organisationsnivå, som 

handledning och kollegiala samtal, vilka utgör förutsättningar för trädets fortlevnad, och där 

metoder för att klargöra förförståelse som en förutsättning för arbetet (till exempel genom 

Photovoice) är ett avgörande inslag . Vi vill även understryka hur trädmetaforen poängterar 
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betydelsen av arbetet både på organisationsnivå, men även på individnivå, då ett träd inte kan 

utvecklas och växa utan den energi som det får från sin krona.  

 

8.3 Sammanfattande slutsatser och vidare forskning 

Sammanfattningsvis visar vår studie på uppfattningar som dels understryker det nära 

sambandet mellan tillgänglighet, tillhörighet, delaktighet och inflytande som aspekter vilka 

förutsätter varandra, dels på uppfattningar om elevers delaktighet och inflytande som 

hälsofrämjande faktorer både på en individuell- och organisatorisk nivå. De faktorer som 

specialpedagogerna uppfattar som betydelsefulla för att elever ska kunna vara delaktiga och 

ges möjlighet till inflytande är känslan av tillgänglighet och tillhörighet, vilka poängteras som 

grundförutsättning för att ett arbete för att stärka elevers delaktighet och inflytande ska kunna 

realiseras. Skolans förmåga att skapa organisatoriska möjligheter för eleverna att vara 

delaktiga och ges inflytande kopplas, enligt vårt resultat, dels till förmågan att 

uppmärksamma den enskilde elevens förutsättningar och behov, dels till förmågan att skapa 

forum för kollegiala samtal och handledning där föreställningar och fördomar kan utmanas. 

Vårt resultat visar på uppfattningar om hinder och möjligheter som främst kopplas till skolans 

organisatoriska nivå. Specialpedagogens handledande roll betonas, där specialpedagogen ska 

vara den som ifrågasätter och utmanar de organisatoriska ramar som i studien poängteras som  

hinder för arbetet med elevers delaktighet och inflytande som hälsofrämjande faktorer.  

 

För den specialpedagogiska verksamheten ser vi studiens resultat som relevanta som en 

vägledning för det hälsofrämjande arbetet. Studien understryker hur elevers delaktighet och 

inflytande både kan uppfattas som betydelsefulla faktorer för hälsofrämjande arbete i mötet 

med den enskilde eleven, men även i ett skolutvecklande arbete.  

 

Då vi i vår studie inte har valt att uppmärksamma en specifik ålderskategori eller geografisk 

tillhörighet ser vi ett intresse att i vidare forskning undersökas specialpedagogers 

uppfattningar om arbetet med elevers delaktighet och inflytande utifrån olika förutsättningar, 

exempelvis elevers ålder, bakgrund eller könstillhörighet.  Vidare forskning skulle även kunna 

behandla skolans arbete med elevers formella beslutsfattande, som elev- och klassråd, då 

studiens resultat presenterar uppfattningar om detta som bristfälligt. Ett tredje intresse för 

vidare forskning ser vi i att vända uppmärksamheten till elevernas uppfattningar om deras 
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delaktighet och inflytande. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv ser vi ett särskilt intresse 

i att undersöka hur elever i behov av särskilt stöd uppfattar dessa företeelser.    
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Bilagor  

 

Hej specialpedagog,  
 

Vi söker nu dig som vill delta i en intervjustudie där syftet är att undersöka hur elevers 

delaktighet och inflytande ses som faktorer i det hälsofrämjande arbetet. Din kunskap och 

erfarenhet från skolans verksamhet är av stor betydelse för att kunskaperna inom 

ämnesområdet ska utvecklas, och vi skulle vara mycket tacksamma och glada om du har 

möjlighet att ställa upp. Undersökningen har på intet sätt intentionen att vara kritiskt 

granskande av en specifik verksamhet eller någons arbete.  

 

Vi heter Anna Larsson och Maria Hilleby och studerar på det specialpedagogiska programmet 

vid Örebro Universitet där vi i vårt examensarbete valt att genomföra denna intervjustudie. 

Vår ambition med uppsatsen handlar om att undersöka specialpedagogers syn på begreppen 

elevers delaktighet och inflytande, med inriktning mot begreppens betydelse i 

specialpedagogens yrkesroll som en del i elevhälsans främjande arbete. 

 

Underlaget för analysen kommer att bestå av data insamlat genom intervjuer med 6-7 

specialpedagoger. Intervjun kommer att realiseras som ett samtal utifrån några frågeområden 

som belyser uppsatsens syfte och kommer att spelas in för att underlätta analysarbetet i 

undersökningen. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, och det framgår därmed 

aldrig vilka skolor eller specialpedagoger som har deltagit i intervjuerna. Vi räknar med att 

intervjun kommer att ta ca 40 minuter i anspråk.    

 

Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. Vid intresse av att delta kontakta 

någon av oss så snart som möjligt.  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Maria Hilleby 

maria.hilleby@xxxxxx 

070xxxxxxx 

Anna Larsson 

anna.larsson@xxxxxx 

073xxxxxxx 
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