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Sammanfattning 

Skolan har bland annat som uppdrag att arbeta för att eleverna görs delaktiga i sin 

skolsituation och i arbetet kring sina åtgärdsprogram. Vinsterna med att eleverna görs 

delaktiga är flera. Bland annat ökar elevernas motivation och kunskapsinhämtandet känns av 

större betydelse och följden av det är att måluppfyllelsen ökar.  

Jag har genomfört en kvalitativ studie och inspirerats av en livsvärldsfenomenologisk ansats. 

Jag har velat fånga de upplevelser elever har för sin skolsituation och i arbetet kring sina 

åtgärdsprogram. Jag har intervjuat elever i årskurs 4 och 5 som har ett åtgärdsprogram dock 

utan en fastställd diagnos. Studien har genomförts utifrån ett elevperspektiv där jag har 

återgett deras upplevelser så som jag har uppfattat dem och jag har genom intervjuerna 

försökt att fånga deras upplevelser av delaktighet i sin skolsituation och i arbetet kring sina 

åtgärdsprogram. Resultatet visar att eleverna upplever att de är delaktiga i skolsituationen 

genom klassråden, på rasterna och i val av arbetsuppgifter på lektionerna. Däremot upplever 

sig inte eleverna delaktiga när det, för lärarna, uppstår oplanerade situationer som hamnar 

utanför de uppgjorda ramarna. I arbetet kring åtgärdsprogrammen är eleverna osäkra på 

innehållet och vad de har haft för roll i upprättandet. Specialpedagogen har en aktiv roll i att 

arbeta för att eleverna ska göras delaktiga i arbetet kring sina åtgärdsprogram och att arbetet 

kring åtgärdsprogrammen bidrar till att eleverna når skolans mål genom ökad motivation och 

positivt kunskapsinhämtande. Eleverna i studien upplever ändå i stort sett att de är så 

delaktiga de vill vara och är nöjda med det.   
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1 Inledning 

Delaktighetsbegreppet verkar ha lika många betydelser som det finns människor. Vad det 

betyder och hur vi kan använda det skiljer sig åt från person till person.  

 

När det pratas om delaktighet kan olika aspekter avses. Det kan handla 

om att göra saker på egen hand eller tillsammans med andra (aktivitet och 

interaktion). Det kan röra sig om att vara med i olika sammanhang (att 

delta). Delaktigheten kan också avse att man är engagerad i något utan att 

man faktiskt deltar tillsammans med andra. Delaktighet kan vidare ges 

betydelsen att vara delaktig i ett beslut (inflytande). Inte minst kan även 

delaktigheten beröra frågor om tillhörighet och identitet. Upplevelsen av att 

vara delaktig säger något om vem man är i samspelet med omgivningen. 

Ytterligare en aspekt av delaktighet är tillgänglighet. Det är uppenbart att 

fysisk och/eller social tillgänglighet ofta är en förutsättning för delaktighet (Molin 

2004 s.18). 

Skolans personal är genom styrdokument ålagd att se till att eleverna är delaktiga i 

skolsituationen. Det är upp till varje skola att tolka delaktighetsbegreppet, vad det innebär och 

avgöra hur arbetet ska ske. Ett av de uppdrag skolan har är att ge eleverna inflytande i sin 

utbildning och på sin arbetsplats. Eleverna ska utveckla en kunskap i att framföra sina åsikter, 

vara delaktiga och ta ansvar för att uppnå sina mål. Variationen på hur lärarna låter eleverna 

vara delaktiga i skolan sträcker sig mellan att låta dem följa ett arbetsschema och själv välja i 

vilken ordning de bestämda arbetsuppgifterna ska göras, till att ge eleverna mandat att hålla i 

sina egna utvecklingssamtal och vara delaktiga i arbetet kring sina åtgärdsprogram. Skälet till 

att eleverna ska vara delaktiga i sin skolsituation är dels att ge dem en meningsfull skolgång 

där de får vara delaktiga och engagerade, där målet bland annat är ökad motivation och ökad 

måluppfyllelse, dels är det ett uppdrag skolan har inför elevernas steg ut i vuxenvärlden, att 

lära sig att bli ansvarstagande medmänniskor.  

Elever som har ett åtgärdsprogram har än fler områden att vara delaktiga i. Åtgärdsprogram 

ska upprättas efter att det har konstaterats att det behövs, det ska vara ett aktivt dokument och 

det ska utvärderas. Här har eleverna ett ansvar och en möjlighet att vara delaktiga och de 

borde i de här sammanhangen ha mycket att tillföra och jag frågar mig om detta verkligen 

sker.  
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Det har gjorts en hel del studier där pedagoger och annan skolpersonal har tillfrågats om vad 

som görs för att elever ska vara och känna sig delaktiga. Däremot har det inte gjorts lika 

många studier bland elever om hur de själva upplever sin delaktighet i skolan, hur deras 

livsvärld ser ut och hur delaktigheten visar sig för dem. Det har även gjorts en hel del studier 

om elever som har en diagnos och hur deras delaktighet ser ut medan det däremot inte har 

gjorts lika många studier om elever utan diagnos angående deras delaktighet. Jag har valt att 

göra en undersökning bland elever i årskurs 4 och 5 som har ett åtgärdsprogram men utan 

fastställd diagnos. De elever som riskerar att inte uppnå målen men som inte genomgått en 

utredning för att eventuellt få en viss diagnos.  Jag vill få en uppfattning om hur de eleverna 

upplever delaktighet i skolan och i arbetet kring sina åtgärdsprogram. 

För att lägga en grund till min empiri har jag börjat med att beskriva vad styrdokument, 

forskare och andra lägger i begreppen delaktig och delaktighet, vad de kan betyda och vad de 

kan innebära. Jag har läst vad olika författare har att skriva om elevers delaktighet i skolan 

och vad forskare har kommit fram till i sina studier. Jag har även studerat skolans 

styrdokument för att se vad det står om elevers delaktighet där.  

 

2 Bakgrund 

Det finns otaliga definitioner på begreppet delaktighet och jag kommer i det här kapitlet att 

beskriva begreppet delaktighet utifrån vad styrdokumenten säger och hur författare och 

utredningar använder begreppet och vad forskare har kommit fram till eftersom det är ett 

centralt begrepp i min studie.  

 

I Svenska Akademins ordlista (1998) definieras begreppet delaktig som att ha del i eller av 

något och att vara inblandad i. Enligt en del av de författare och forskare jag läst inför min 

studie kan begreppet delaktighet även vara synonymt med inflytande, vilket enligt Svenska 

Akademins ordlista definieras som möjlighet att påverka.  

 

Syftet med min studie var att undersöka hur elever upplever delaktighet i sin skolsituation och 

i arbetet kring sina åtgärdsprogram. I min studie innebär skolsituationen lektionstillfällen, 

raster och elev/klassrådstillfällen. Arbetet kring åtgärdsprogrammen innebär arbetet 

förarbetet, upprättandet, utförande av åtgärder och utvärderingen av åtgärdsprogrammet.  
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2.1 Delaktighet enligt styrdokument 

I Skollagen (2010:800) står inte begreppet delaktig eller delaktighet nämnt medan begreppet 

inflytande finns. I Lgr11 finns begreppet delaktig eller delaktighet med vid ett fåtal tillfällen. 

Även där är det inflytande som nämns till största del.  

I skollagen står det att eleverna: 

ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och 

formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och 

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

inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras 

sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och 

underlättas (SFS 2010:800 9§). 

Vårdnadshavare för elever i grundskolan ska erbjudas möjlighet till inflytande över 

utbildningen och att det vid varje skola ska finnas forum för samråd med eleverna och 

vårdnadshavare står det i skollagen (2010:800). Det framgår även att det är rektor som har 

ansvaret för att det finns sådana forum.  

I Lgr11 står 

att de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska 

omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen (Lgr11 s 15).  

Där står även att undervisningen ska bedrivas i demokratiska former för att förbereda elever 

för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Det räcker inte med att förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Genom att delta i planering och utvärdering av 

undervisningen och bland annat få välja aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att 

utöva inflytande och ta ansvar. Läraren är ålagd att se till att eleverna får inflytande på 

arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll och att se till att detta inflytande ökar 

med stigande ålder och mognad. Enligt Skolverkets allmänna råd (2008) kan eleverna 

utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar genom att delta i planering av 

undervisningen.  

Eleverna själva ska kunna bedöma sina kunskaper och sin kompetens och att det egna lärandet 

ska ses i förhållande till eleven själv och inte jämföras med andra framhåller Skolverket 

(2003). De menar att elevernas kunskapsutveckling och motivation gynnas genom att eleverna 

får påverka innehållet i undervisningen så att det för dem känns begripligt och relevant. Enligt 
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Skolverket så har eleverna lättare att förstå och acceptera de svårigheter som kan uppstå om 

de först förstår målen för undervisningen och syftet med lärandet. Det är betydelsefullt att 

elever och vårdnadshavare blir sedda och får återkoppling i skolarbetet menar Skolverket i de 

allmänna råden (2008) och att det mynnar ut i en bra relation mellan hemmet och skolan. Det 

i sin tur underlättar samtal om elevens eventuella svårigheter. Skolverket (2008) menar att det 

ansvaret ligget både hos hem och hos skola men att det är skolan som har det yttersta ansvaret 

för samarbetet. Skolverket betonar vikten av elevers och vårdnadshavares delaktighet i arbetet 

med åtgärdsprogram och ser stora fördelar med det. De ser det som viktigt att sträva efter att 

tidigt göra eleven och vårdnadshavarna delaktiga och de menar att det har visat sig att det har 

stor betydelse för resultatet av åtgärderna. När problemformuleringen och åtgärderna beslutas 

i en dialog ger åtgärderna ett bättre resultat än när det sker utan elevens och vårdnadshavarnas 

delaktighet.  

 

Även i Skollagen (SFS 2010:800) står det att skolan ska ge eleverna och elevernas 

vårdnadshavare möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram ska utarbetas och att barn och 

elever ska ges inflytande över sin utbildning.  

 

2.2 Delaktighet som begrepp 

För att uppfylla definitionen av att vara delaktig ska möjlighet ges till att medverka aktivt, få 

medansvar och ta del av det som rör en, konstaterar Lena Almqvist, Lilly Eriksson och Mats 

Granlund (2004). Delaktighet upplevs på olika sätt av olika individer beroende på ålder, 

personlighet och sammanhang, menar de. Författarna anser att det behövs en upplevelse av att 

vara med, känna sig engagerad, aktivt agera och samspela med andra för att uppleva 

delaktighet. Delaktigheten behöver sättas in i ett sammanhang för att kunna bedömas och hur 

delaktigheten upplevs varierar från person till person och från situation och situation.  

Martin Molin (2004) har gjort en studie som är dels en begreppsanalys av just begreppet 

delaktighet, dels en hermeneutisk fältstudie för att studera uttryck för delaktighet hos 

ungdomar som går på gymnasiesärskolan. I studien skiljer han på intrapersonell och 

interpersonell delaktighet.  

En definition av delaktighet borde inte endast ta sin utgångspunkt 

i egenskaper hos individen (huruvida denna är aktiv och engagerad). Detta 

perspektiv på delaktighet kan vi kalla för intrapersonell 
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delaktighet. En beskrivning av delaktighet handlar också om vad som sker 

mellan individen och omgivningen. Med omgivning avses främst de sociala 

aktörer som individen möter i olika sammanhang, men i viss mån även den 

fysiska miljö i vilken samspel förväntas uppstå. Här kan vi tala 

 om interpersonell delaktighet (Molin 2004 s 59).  

 

Molin menar att delaktigheten kan vara subjektiv eller objektiv. I statistiska mätningar är den 

objektiva delaktigheten mätbar medan den subjektiva delaktigheten betraktas som en 

upplevelse. Molin menar att det inte räcker att en person upplever sig delaktig och är nöjd 

med det, för att delaktighet ska förekomma. Han menar att ett samspel och att känna 

tillhörighet med omgivningen är nödvändigt. 

Det finns framförallt två internationella dokument där delaktighet har en framskjuten roll som 

också har relevans för området. Det är Förenta nationernas (FN) standardregler (1995) och 

Världshälsoorganisationens (WHO) (2001) nya klassifikationssystem International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).  FN arbetar med delaktighet 

genom att arbeta för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och 

jämlikhet. Med det menas att det krävs en process som leder till att samhället och 

omgivningar blir tillgängliga för alla, särskilt människor med funktionsnedsättningar.  

 

WHO har gjort en kvalificering av hälsa, ICF, (International Classification of Functioning, 

Disability and Health), där de definierar delaktighet som engagemang i livssituationer. Det 

innebär mer än att vara med och vara aktiv. ICF kan ses som ett steg bort från den tidigare 

modellens fokuserande på kroppsfunktion. De menar att en person som har en 

funktionsnedsättning kan trots allt ha hälsan. Begreppet delaktighet innefattar, enligt ICF, 

engagemang och har då betydelse av att delta eller ta del av, vara inkluderad, vara accepterad 

och att ha tillgång till behövda resurser.  

 

Delaktighet är en mänsklig rättighet och ses som ett hälsorelaterat begrepp anser 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) (2006). De menar att det är viktigt varför 

delaktighet som hälsobegrepp för personer med funktionsnedsättning lyfts fram. Det har skett 

ett perspektivskifte från att vara en medicinsk modell till att bli en social modell. Det innebär 

således att sociala och emotionella aspekter har fått ökad betydelse.  
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Elevens skolsituation gynnas av ett fungerande samarbete mellan skolan och eleven för att 

hitta lösningar och skapa förutsättningar för eleven att ta egna initiativ och eget ansvar enligt 

Ann Ahlberg (2001).  Hon frågar sig då hur det fungerar i skolan i praktiken. 

 

Hur tar sig då elevernas delaktighet uttryck i det dagliga arbetet i skolan? För elever 

i yngre åldrarna innebär vanligtvis inflytandet i matematikundervisningen att de 

planerar ”sitt eget arbete” eller ”veckans arbete”. (s. 58) 

 

Eleverna antecknar då de antal sidor de ska göra och blir således delaktiga i planeringen av 

skolarbetet menar hon. Att eleverna känner sig delaktiga får till följd att deras motivation och 

kunskapsinhämtandet ökar. Ahlberg menar att kommunikation mellan vuxen och elev i skolan 

är en viktig aspekt i arbetet kring elevers delaktighet men även mellan de vuxna som arbetar 

kring eleven.  

 

Att vara delaktig innebär, enligt Handikappförbundet (www.hso.se)
1
, att barn och ungdomar 

blir lyssnade på, att deras åsikter tas på allvar.  De menar att det även handlar om att barn och 

ungdomar deltar i att fatta beslut, särskilt om det som rör dem själva. De menar att det är barn 

och ungdomars rättighet att vara delaktiga i frågor som rör dem själva och att det främjar 

deras hälsa och utveckling. Det utvecklar deras förståelse för de egna behoven vilket kan leda 

till att självuppskattningen ökar vilket i sin tur kan leda till en förbättrad möjlighet att klara 

utmaningar i livet. Dessutom ökar den kompetensen ju mer delaktiga de tillåts vara, även i 

tidig ålder hävdar de. De menar att barnen och ungdomarna blir bra på att kommunicera, 

prioritera och argumentera kring sina behov. Handikappförbundet menar också att barn har 

betydligt större kompetens än vad vuxna tycks tro. 

 

Ytterligare ett perspektiv på vad barns inflytande och delaktighet innebär är delaktighet i ord 

och handling menar Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2003). Med det menar 

de att barn och ungdomar ska behandlas med samma respekt som vuxna och att vuxna har 

tillit till att barn och ungdomar kan klara av olika saker med rätt stöd och handledning. Det är 

ett etiskt ställningstagande att ge barn och ungdomar rätt att uttrycka sin mening i olika 

situationer så att de blir en del av ett sammanhang. Författarna anser att förutsättningen för att 

den vuxne ska göra barn och ungdomar delaktiga är att den vuxne har förmågan att ta deras 

perspektiv. När barn och ungdomar märker att de blir lyssnade på och sedda, att barn och 

                                                 
1
 Handikappförbundet består av ett flertal intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillängligt samhälle för 

alla individer. På hemsidan diskuterar de bland annat barns och ungas delaktighet. (2012) 
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ungdomars intressen tas tillvara, först då menar Pramling Samuelsson och Sheridan, upplever 

de att de är delaktiga och har inflytande.  

 

I utredningen Från dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19) framgår att medinflytande är en 

viktig faktor för att elever ska trivas och känna tillhörighet i skolan. Utredningen visar att 

elevinflytandet sjunker med stigande ålder och det tycks bero på att det inte längre finns tid 

till elevinflytande. Det verkar finnas en syn på elevinflytande där det är en aktivitet som tar 

tid från lärarnas egentliga uppgift, att undervisa, menar utredarna. Det verkar vara svårt att få 

genomslag för tanken att elevinflytande är en del av läroprocessen, att eleverna lär sig att de 

har inflytande och att det ingår i skolans uppdrag att fostra till inflytande och ansvar.  

Elevinflytande är, som en intervjuad skolledare uttryckte det, inget ”fritt valt 

arbete”, utan ett otvetydigt åläggande för skolan (SOU 2000:19 s. 153). 

 

I utredningen menar man att inflytande, delaktighet, självkänsla och möjligheten att kunna 

påverka är avgörande för motivationen och för elevens hälsa. Det framkommer även i 

utredningen vikten av vårdnadshavares engagemang i skolan. I studien kom även fram att 

vårdnadshavarna kan vara en viktig resurs i skolan det för att de vill sina barns bästa, har en 

unik kunskap om dem och de har huvudansvaret för deras fostran och liv. Det i sin tur kan 

bidra till att utveckla lärandemiljön för eleverna.  

 

Rektor Elisabeth Sörhuss som anlitats som expert i ovanstående utredning menar att skolan är 

till för eleverna och då borde det vara så att elevernas synpunkter, åsikter och önskemål skall 

ligga till grund för det mesta av det som planeras där. Ändå, menar hon, fungerar det inte ofta 

så i praktiken. Sörhuss anser inte att skolans personal frågar efter elevernas åsikter och om 

åsikterna ändå kommer fram så ignoreras de med hänvisning till att de inte är tillräckligt 

underbyggda. Hon upplever att många elever inte tycker att det är någon idé att engagera sig i 

skolans frågor eftersom skolpersonalen inte uppmuntrar deras intresse. Hon konstaterar vidare 

att om man ska bygga upp en skolverksamhet utifrån elevdemokratiska principer krävs två 

åtgärder. För det första måste det finnas tid avsatt för samtal kring och arbete med elevernas 

frågor. Enligt skolförordningen ska det finnas klassråd, där klassens elever ska få möjligheter 

att rådgöra med varandra om frågor som de anser vara viktiga menar hon. För det andra, 

fortsätter hon, måste attityderna i personalgruppen till elevinflytande vara sådana att det känns 

viktigt att lyssna till eleverna.  
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Det lyfts fram olika begrepp för att beskriva delaktighet. Inflytande, respekt, tillit, att bli 

lyssnad på och att åsikterna tas på allvar. Det anses vara viktiga faktorer för barn och 

ungdomar i skolan för att utvecklas till ansvarstagande samhällsmedborgare. Styrdokumenten 

beskriver delaktighet som inflytande där eleverna ska ta en aktiv del, ta initiativ och att kunna 

påverka. Skolan har ett demokratiuppdrag där arbete ska bedrivas mot diskriminering och 

annan kränkande behandling då elevernas påverkan och aktiva arbete är en viktig del. Andra 

beskriver delaktighet med att eleverna ska vara lyssnade på, tas på allvar och behandlas med 

respekt och att delaktighet kan ses ur ett hälsoperspektiv. Det beskrivs både ur ett 

intrapersonellt och ur ett interpersonell perspektiv där både perspektiven behöver samspela 

för att delaktighet ska uppstå, vilket även syns i den tidigare forskningen jag tar upp i nästa 

kapitel.  

 

3 Tidigare forskning 

Här kommer jag att presentera den tidigare forskning jag valt att använda mig av. Jag har sökt 

och valt ut, för mig, relevant forskning för ge en bakgrund till min studie och jag kommer att 

presentera vad forskare några har kommit fram till angående elevers delaktighet i 

skolsituation och arbete kring åtgärdsprogram. I den internationella litteraturen benämns 

åtgärdsprogram som IEP (Individual Educational Programs eller Plans) och för att underlätta 

för läsaren använder jag mig av begreppet åtgärdsprogram även när jag refererar till 

internationell litteratur. Jag har använt mig av, för mig, känd litteratur, sökt i avhandlingar och 

artiklar, sökt på Internet och i olika databaser för att skaffa mig en bakgrund till studiens 

syfte. Sökorden jag använt är Special education, students participation, individual education 

plan/program, åtgärdsprogram och delaktighet.  

Skolverket gav 2002 Bengt Persson i uppdrag att genomföra en studie av förekomst, innehåll 

och användning av åtgärdsprogram i grundskolan, Åtgärdsprogram i grundskolan. Förekomst, 

innehåll och användning. Det är en kvantitativ studie där han beskriver skillnader i arbetet 

kring åtgärdsprogram i olika länder och hur åtgärdsprogram används. Han skriver att det i 

Sverige och Norge finns en lagstiftning om åtgärdsprogram och att i Sverige är 

åtgärdsprogram den enskilda skolans angelägenhet medan det i Norge har en starkare 

ställning bland annat genom att det skrivs ett kontrakt mellan skolan och hemmet. 

Rapportering ska sedan ske till kommunen, vilka åtgärder som genomförts och hur det har 

bidragit till elevens utveckling. I både Sverige och Norge anges det i riktlinjer för upprättande 
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av åtgärdsprogram att samarbete mellan elev, vårdnadshavarna och skola är viktigt. Även i 

USA är samarbetet mellan elev, vårdnadshavare och skola viktigt och även där skrivs kontrakt 

mellan hem och skola i arbetet med åtgärdsprogram. Persson har sett att åtgärdsprogram i 

USA skrivs i första hand för att, hos skolans personal, förändra synen på elever i svårigheter, 

inte till lika stor del för elevens skull. Däremot kom han fram till att i Storbritannien finns 

inget skrivet om att elev och vårdnadshavarna ska erbjudas att vara delaktiga i upprättandet av 

åtgärdsprogram. Till skillnad från Sverige har inte Storbritannien direktiv att skriva på 

individ-, grupp- och organisationsnivå därför skrivs åtgärdsprogrammen i Storbritannien på 

individnivå där även mycket medicinsk och psykologisk information dokumenteras. Det är 

sällan som åtgärdsprogrammet utmynnar i en förändring på grupp- och organisationsnivå. 

Persson tar upp att i Storbritannien har det riktats mycket kritik mot arbete med 

åtgärdsprogram från olika forskare. En orsak till kritiken är att inte elever och 

vårdnadshavarna är delaktiga och för att programmen huvudsakligen inriktas på elevernas 

individuella svårigheter och i att det i låg grad beaktades ur undervisningsrelaterad 

problematik.  

 

Det är viktigt att elever och vårdnadshavare i ett första steg är med i upprättandet av 

åtgärdsprogrammet och att elever och vårdnadshavarnas uppfattningar och synpunkter vävs in 

i processen. Detta menar Lisa Asp Onsjö (2006) i  Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? 

Där hon redovisar en etnografisk studie med sex elever i skilda åldrar med skilda behov. Hon 

har även i sin studie gjort en enkätundersökning bland pedagoger som har ansvar för elever 

med åtgärdsprogram. Hon har undersökt hur det går till när åtgärdsprogram upprättas och på 

vilket sätt det leder till en förbättrad skolsituation för eleverna. Hon undersökte vad 

innebörden av delaktighet kan innebära och menar att det ska ses som en möjlighet för eleven 

och vårdnadshavarna att medverka när åtgärdsprogrammet ska upprättas. Asp Onsjös 

definition av begreppet delaktighet är att ge eleven möjlighet till engagemang i sin 

livssituation och hon anser att ett första steg är att eleven och vårdnadshavarna är med vid 

upprättandetillfället av åtgärdsprogrammet och att deras uppfattningar och synpunkter vävs in 

i processen. I hennes studie visade det sig att många arbetslag gjorde omfattande 

dokumentationer som ändå inte tycktes förbättra elevens skolsituation medan det fanns 

arbetslag som gjorde enkla åtgärdsprogram som bidrog till att eleven lättare uppnådde skolans 

mål.  Utifrån det konstaterar Asp Onsjö att det inte handlar om hur dokumenten är utformade 

utan arbetet kring åtgärdsprogrammen. I sin studie kom hon fram till att vid de tillfällen elev 

och vårdnadshavarna var delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogrammen uppnåddes 
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kunskapsmålen i högre grad än om, som ofta skedde, att skolans personal ofta kommit fram 

till vad som skulle stå i åtgärdsprogrammet innan mötet med elev och vårdnadshavarna. Hon 

fann att elevers delaktighet ökar högre upp i skolåren och vårdnadshavarnas delaktighet är 

som störst i årskurs 4 – 6.  

 

Eleverna bör ha en aktiv roll, utifrån ålder och mognad, i upprättandet och genomförandet av 

programmen. Det är ändå eleverna som har kunskapen om sina egna behov och vilken hjälp 

de behöver menar Hanne Pawley och Geoff Tennant (2008) i sin artikel Student perceptions 

of their IEP targets. De skriver i artikeln om ett forskningsprojekt som Martin, Marshall och 

Sale gjort i Storbritannien där de intervjuat 19 elever i årskurs 8 på tre skolor angående deras 

förståelse för och delaktighet i sina åtgärdsprogram. Av de 19 eleverna kunde endast två av 

dem berätta om diskussionen som förts angående sina åtgärdsprogram, utvärdering av 

densamma och nya mål. 13 av eleverna kunde överhuvudtaget inte komma ihåg något från 

dessa möten. Det visade sig att få av de mål som upprättades nåddes. Undersökningen visade 

också att eleverna i många fall inte ens var inbjudna till mötena och i de fall det skedde så 

visste de inte vad som förväntades av dem och de saknade förståelse för vad ändamålet med 

mötet var. De upplevde även att de inte blev lyssnade på och att deras deltagande i mötena var 

meningslösa. Samtalsfördelningen under mötena var överhuvudtaget ojämn där 

specialpedagogen pratade mesta tiden medan vårdnadshavarna kom därnäst. Lärare och 

skolledare pratade inte alls mycket trots att mötena alltid var lärarledda. Minst pratade eleven 

själv, bara 3 % av mötestiden trots att det var dem mötet handlade om. Pawley och Tennant 

(2008) menar att undersökningen visar att mer forskning om arbetet kring åtgärdsprogram i 

grundskolan är brådskande. De är väl medvetna om att det är tidskrävande och att det kan vara 

ansträngande att göra åtgärdsprogram där eleven får göra sin röst hörd på ett meningsfullt sätt. 

Det arbetet skulle underlättas avsevärt om det skedde en minskning av elever med 

åtgärdsprogram. Pawley och Tennant anser att det finns en stor tro i skolan på att kunna 

hantera elevers särskilda behov och menar då att det borde innebära att elevers behov kan 

tillgodoses utan åtgärdsprogram för ett stort antal elever. För de elever som verkligen inte kan 

tillgodoses på annat sätt kan åtgärdsprogram då skrivas. 

 

Till skillnad från Pawley och Tennant (2008) menar dock Persson (2002) i sina slutsatser 

angående situationen i Sverige att eleverna har mer att säga till om i större utsträckning nu än 

tidigare. Han har i sin studie kommit fram till att elevernas delaktighet är relativt stor och att 

det ökar med stigande ålder. En anledning till detta är att åtgärdsprogrammen skrivs i 
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samband med utvecklingssamtalen där elev och vårdnadshavarna är delaktiga. Han har även 

sett att de föreslagna åtgärderna i mycket stor utsträckning leder till måluppfyllelse. Trots att 

vårdnadshavarnas delaktighet är en rekommendation så ser Persson att det är en stor fördel 

om de är delaktiga i arbetet kring åtgärdsprogrammen då det är de som känner sitt barn bäst 

och kan bidra med viktig information. Han har även i sin studie sett det positiva med att 

specialpedagogen har en central roll och deltar aktivt i upprättandet av åtgärdsprogrammen 

med sin specialkompetens. 

Även om specialpedagog och lärare har förslag på åtgärder får inte åtgärdsprogrammet vara 

författat före mötet med elev och vårdnadshavare hävdar Asp Onsjö (2006). Hon menar då att 

måluppfyllelsen minskar och att det medför att elev och vårdnadshavarna inte får samma 

möjlighet att påverka och blir då inte delaktiga på lika villkor. Hon anser att 

vårdnadshavarnas medinflytande och samarbete med skolan är en viktig faktor för elevens 

hela skolsituation. Asp Onsjö, liksom Persson (2002), såg i sin studie att elevernas delaktighet 

i upprättandet av åtgärdsprogram är relativt stor, då framförallt i senare skolår. Även Asp 

Onsjö har sett att vårdnadshavarnas delaktighet däremot avtar med sina barns stigande ålder. 

Hon upptäckte att specialpedagogen är delaktig ungefär vid hälften av gångerna när 

åtgärdsprogrammet ska upprättas. Asp Onsjö (2006) menar att det är viktigt att diskutera 

elever i svårigheter i sina arbetslag, vad de behöver för slags undervisning, material och så 

vidare men att det är än viktigare att lyssna på eleven och vad han/hon har för uppfattning om 

sin skolgång. Hon menar att eleven själv oftast vet vad som behövs för att utvecklas.  

Man bör uppmuntra eleverna att vara delaktiga och visa på att de har rätt att uttrycka sina 

åsikter och att de bör vara inblandade i beslut som påverkar deras skolgång anser Julia Flutter 

(2007) i Teacher development and pupils voice. Hon har gjort en studie i Storbritannien 

tillsammans med två forskare, Elaine Wilson och Paul Freestone, där de undersökte hur 

intresserade elever är av naturvetenskap jämfört med andra ämnen och vad som påverkar 

intresset. De ville hitta strategier för hur elevers delaktighet skulle förbättra deras lärande och 

hon såg en positiv bild av hur det görs. Eleverna och skolans personal samarbetar kring 

skolans arbete och mål. Hon menar att det inte bara gynnar eleven själv utan även hjälper 

läraren att få en djupare förståelse för hur undervisningen kan planeras. Det har även visat sig, 

menar hon, att läraren har ändrat sin uppfattning om eleven och dennes lärande. Det har också 

visat sig att lärare och elevers syn på undervisning och vad som behövs för just den eleven 

ofta överrensstämmer i en diskussion och det kan endast komma fram genom att läraren 

lyssnar på eleven. Det finns olika riktlinjer, som i FN:s barnkonvention till exempel, där det 
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står om vikten av elevers delaktighet och Flutter ser en risk med den formen av ”top-down”- 

metoder som försöker förändra genom yttre tryck, vilket hon tycker att en del forum gör. 

Risken är att det kan leda till att läraren förbiser det enkla och missar att uppmärksamma det 

som verkligen betyder något för eleven till exempel hur den enskilde eleven lär sig bäst. 

Flutter (2007) skriver att det ibland hävdas att det finns en risk med att göra eleverna för 

delaktiga då lärarna kan uppfattas mista sin auktoritet. Hon såg i sin undersökning att så inte 

var fallet då eleverna istället ville att lärarna hade kvar kontrollen för att kunna ge rätt stöd på 

ett professionellt sätt. En risk som Flutter däremot såg var att de kunskapsmässigt starka 

eleverna som var mest vältaliga, framförde sina åsikter medan de kunskapsmässigt svagare 

eleverna, som dessutom var minst vältaliga inte framförde så många åsikter. Hon menar att 

det ändå vore de svagare eleverna som hade haft mest nytta av att vara delaktiga och 

reflektera över sitt lärande.  

Elevernas engagemang ökar i takt med att de blir medvetna om sina mål och att de får vara 

delaktiga i upprättandet av nya mål. Det kom Olga Dysthe (1996) fram till i sin undersökning 

som hon beskriver i Det flerstämmiga klassrummet där hon jämfört tre klasser, bland annat 

om deras engagemang och delaktighet i skolarbetet. Hon menar att det kan vara en motor för 

elevens motivation att förstå vad kunskapen kan användas till och hon menar att det kan vara 

ett sätt för eleven att hitta ett driv framåt. Hon har sett i flera undersökningar som hon 

genomfört att eleverna kan ha kontroll både över mål och över metoder i sitt eget skolarbete 

men att lärarnas stöd är nödvändigt.  Det viktiga, menar hon, är att eleverna inte bara känner 

till syftet med eller målet för det de gör utan också att de är delaktiga i denna målsättning. 

Lärarna som ingick i Dysthes undersökning lämnade ett stort utrymme för elevernas 

delaktighet och åsikter utan att själva förlora auktoriteten, vilket många lärare är oroliga för. 

De tyckte istället att det var viktigt att alla elevers röster kom i förgrunden i stället för 

lärarnas. Skolans personal har till uppgift att låta eleverna ta ansvar för eget lärande, men då 

menar Dysthe (1996) att för att skolans personal ska ha nog kunskap om hur det ska gå till 

behöver de ha både teoretiska och praktiska studier av hur denna ansvarsfördelning kan 

fungera i verkligheten.  

 Skolans personal behöver ställa sig frågan om de verkligen uppmuntrar eleverna att delta i 

möten kring sina åtgärdsprogram och i de åtgärder som ska tas upp och eventuellt upprättas 

och utvärderas. Jamie van Dycke, James Martin och David Lovett (2006) frågar sig i Why is 

this cake on fire? om vi verkligen inbjuder eleverna till möten, angående deras skolgång, på 

ett positivt sätt eller om det till och med är så att vi inte bjuder in dem över huvudtaget. De 
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menar att det finns en stor fara i att eleverna får höra talas om vilka fel de gör, vilka problem 

de har och vem som ska göra vad i stället för att själva vara delaktiga i diskussionen. Det är då 

en fara att eleverna upplever att mötena gäller de vuxna, att det inte är något som rör dem och 

då behöver de inte engagera sig. van Dycke med flera menar att eleverna behöver få tillåtelse 

att vara med i processen att upprätta mål för att senare utvärdera dem. Delaktigheten genererar 

i att eleverna får ta tillvara sina intressen och att lära sig att utgå från sina styrkor och hantera 

sina begränsningar. Det genererar en större meningsfullhet och därmed högre måluppfyllelse. 

Det måste finnas en meningsfullhet och ett samband för att eleverna ska känna sig delaktiga 

menar Ann Ahlberg (2001) i Lärande och delaktighet, och en kommunikation mellan vuxen – 

vuxen och elev – vuxen men även mellan elev – elev.  

För de flesta elever innebär begreppet delaktighet att det existerar en tillhörighet och att få 

vara tillsammans har Herting (2008) kommit fram till i sin studie Hjälpsam och 

samarbetsvillig – elevers delaktighet i åtgärdsprogram. Hon har gjort en kvalitativ 

intervjustudie med åtta elever på fyra grundskolor i en mellanstor kommun i södra Sverige för 

att ta reda på hur de upplever sin skolsituation och hur de upplever arbetet kring 

åtgärdsprogram. Studien visade att eleverna inte kände sig delaktiga och att de hade lite 

inflytande över skolsituationen. Eleverna var med på de möten där åtgärdsprogrammen 

upprättades men har svårt att påminna sig om vad deras åtgärdsprogram handlade om. Det 

hände att lärarna presenterade färdiga förslag på åtgärdsprogram där eleverna accepterade 

förslaget och därmed var de delaktiga. Studien visar att eleverna sällan var med och planerade 

sitt lärande.  

 

I den litteraturgenomgång jag nu har gjort har det framkommit olika resultat angående elevers 

delaktighet. Asp Onsjö (2006) och Persson (2002) har sett en ökad delaktighet i och med 

elevernas stigande ålder, men det finns också forskning, Pawley & Tennant (2008), som visar 

på en motsatt situation. Asp Onsjö och Persson uttrycker även att delaktigheten från elever 

och vårdnadshavare är relativt stort men att vårdnadshavarnas delaktighet minskar med 

elevernas stigande ålder. Ett fenomen som alla däremot är överrens om är vikten av 

delaktighet från elever och vårdnadshavarnas sida och den vinst eleverna får när de och deras 

vårdnadshavare är delaktiga i processen kring deras skolsituation och arbetet kring 

åtgärdsprogrammen. Följden av elevers och vårdnadshavares delaktighet är ökad motivation, 

ökat engagemang och ökad måluppfyllelse har forskarna kommit fram till.  
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4 Syfte 

Eleverna bör ha ett större inflytande och delaktighet i sin skolgång då det är de som har 

kunskapen om sina behov och vilken hjälp de behöver skriver Pawley & Tennant (2008) i sin 

artikel. Följden av elevens delaktighet, menar Asp-Onsjö (2006) är att motivationen och 

måluppfyllelsen ökar. Det står i skollagen (2010:800) att elever och vårdnadshavare ska 

erbjudas att delta i upprättandet av åtgärdsprogram. Det finns alltså inte bara studier kring de 

vinster det är för eleverna med delaktighet utan även styrdokumenten säger detta.  

I grundskolan finns elever som inte når kunskapsmålen i ett flertal ämnen. Det är elever som 

har svårigheter i skolan och som ligger på gränsen att klara ett betyg och det är ofta de tysta 

eleverna det handlar om. Det finns en risk för de här eleverna, om de inte stöttas till 

delaktighet, och det inte värnas om deras rättigheter att uttrycka sina åsikter, att delaktigheten 

i skolsituationen blir lidande.  

De elever jag har intresserat mig för är de elever jag beskrivit ovan. Det är elever som har ett 

åtgärdsprogram men ingen fastställd diagnos. Jag menar att de kommer i kläm i skolan då det 

ställs större krav på dem än de elever som har en diagnos. För en elev med diagnos kan det 

finnas möjliga orsaker varför de inte är eller känner sig delaktiga. Elever som har ett 

åtgärdsprogram och en diagnos är det mer legitimt att hjälpa och stötta fram till delaktighet. 

Deras behov av stöttning och vägledning kan vara mer uttalad och synlig än bland de elever 

som inte har någon diagnos. Omfattningen av studier kring elever med åtgärdsprogram och 

med en fastställd diagnos, hur delaktiga de är i skolsituationen och i arbetet kring sina 

åtgärdsprogram verkar vara stor för det har inte funnits några svårigheter att få fram sådana 

studier. Däremot har det varit betydligt svårare att hitta studier kring hur elever med 

åtgärdsprogram utan fastställd diagnos upplever sin skolsituation och delaktighet i samband 

med arbetet med åtgärdsprogram, vilket kan bero på att det inte gjorts sådana studier i samma 

omfattning.  

Syftet med den här studien är att ta reda på hur elever med åtgärdsprogram upplever 

delaktighet i skolsituationen och hur de upplever delaktighet i arbetet kring sina 

åtgärdsprogram. För att ge en bakgrund till mitt syfte har jag valt att utgå från styrdokument 

och vad forskare säger om elevers delaktighet i skolan och i upprättande av åtgärdsprogram. 
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För att sedan få syn på hur elevers livsvärld kan se ut i fråga om deras skolsituation och 

arbetet med deras åtgärdsprogram så har jag gjort intervjuer med elever i årskurs 4 och 5.  

Utifrån mitt syfte är mina frågeställningar följande: 

 Hur upplever eleverna delaktighet i sin skolsituation?  

 Hur upplever eleverna delaktighet i arbetet kring sitt åtgärdsprogram? 

  

5 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenterar jag den teoretiska utgångspunkt jag har inspirerats av för att svara 

på studiens syfte om upplevelser av delaktighet ur ett elevperspektiv, om elever med 

åtgärdsprogram upplever sig delaktiga i skolsituationen och i arbetet kring sina 

åtgärdsprogram. I min studie strävar jag efter att försöka förstå hur elever upplever sig 

delaktiga och eftersom jag har försökt få tillgång till deras livsvärld genom intervjuer har jag 

inspirerats av en livsvärldsfenomenologisk ansats.  

Jan Bengtsson (1999) skriver i sin bok Med livsvärlden som grund att livsvärlden är ett 

filosofiskt begrepp som framförallt har praktiserats i samhällsvetenskaplig forskning. Ordet 

fenomenologi härstammar från grekiskan och betyder ”det som visar sig” och det är i denna 

betydelse som fenomenologin använder ordet menar Bengtsson.  

Fenomenologin är både en teori och en metod inom filosofin och den strävar efter en slags 

realism, men den är alltid förbunden med ett subjekt menar Bengtsson (1999). Det innebär att 

de saker som vi ska gå tillbaka till alltid är saker för någon, aldrig saker i sig själva. Det finns 

därför ett ömsesidigt beroende mellan objekt och subjekt. De saker som avses i 

fenomenologin är saker som fenomen, det vill säga så som de visar sig för någon. Det kan inte 

finnas något som visar sig utan att det finns någon att visa det för. Livsvärlden är den värld 

som vi alltid lever i tillsammans med andra människor, en social värld där inga enskilda 

föremål finns. Varje föremål är omgivet av andra föremål som påverkar varandra.  

Livsvärlden är en värld som både finns inom oss och som vi samtidigt befinner oss i skriver 

Maurice Merleau-Ponty (2004). Livsvärlden är närvarande i alla våra handlingar och 

erfarenheter. Livsvärlden ses som kollektiv, kulturell, historisk och individuell.  

Den är ett försök att ge en oförmedlad beskrivning av vår erfarenhet sådan som den 

är utan de orsaksförklaringar som vetenskapsmannen, historikern eller sociologen 
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skulle kunna ge av den. Det handlar om att beskriva och inte om att förklara eller 

analysera ( Merleau-Ponty 2004 s. 43) 

I en livsvärldsfenomenologisk ansats ingår antaganden om hur världen är konstruerad menar 

Merleau-Ponty. Han menar också att våra erfarenheter sitter i kroppen och hjälper oss att 

skapa mening men det är inte den biologiska kroppen förklarar Nielsen (2005) utan den kropp 

som upplever, förstår och handlar i världen. Det är just den kroppen som måste tas som 

utgångspunkt anser Berntdsson (2001). Om man har den levda kroppen som utgångspunkt är 

man alltid i ett samspel med det man möter i världen. Om en förändring av kroppen sker, sker 

även en förändring av upplevelsen av världen. Om man till exempel förlorar synen förändras 

världen. Genom att kompensera det med ett verktyg utvidgas och modifieras världen.  

 

6 Metod 

Fenomenologi som metod har som ambition att vilja studera människors upplevda verklighet 

oberoende av om denna verklighet existerar eller inte, en önskan att studera den som den 

upplevs. Det är den verklighet jag vill undersöka. Bengtsson (1999) menar att livsvärlden är 

den konkreta verklighet som vi dagligen möter. Han menar att i en fenomenologisk studie ska 

forskaren sätta sig själv inom parentes för att inte påverka det som studeras, ett subjektivt 

synsätt för att göra tolkningar som påverkar materialet. Forskaren ska sätta sin förförståelse åt 

sidan och sätta sig in i den studerades upplevelser så som det visar sig för den men forskaren 

får heller inte glömma att han/hon själv alltid är en del av en livsvärld. Även om vi studerar 

den, kan vi aldrig undkomma den menar han.  

Forskning kan bedrivas från ett utifrånperspektiv eller inifrånperspektiv och den kvalitativt 

orienterade forskningen står för inifrånperspektivet menar Inge Carlström och Lena-Pia 

Carlström Hagman (2006). Inifrånperspektiv karaktäriseras av närhet och inlevelse och 

forskaren försöker tolka och förstå hur människor upplever verkligheten. Människors 

subjektiva upplevelser av verkligheten står i fokus. Fenomenologin har lämnat grundläggande 

bidrag till kvalitativ forskning menar författarna. Forskaren försöker förstå andra människor 

och företeelser i det sociala livet, vilket innebär att forskaren beskriver världen ur andra 

människors perspektiv men utan att göra anspråk på att fånga en korrekt objektiv bild menar 

Carlström och Carlström Hagman.  
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Pedagogisk forskning, utifrån ett livsvärldsperspektiv, innebär att både de människor som 

studeras och de som studerar, alltså forskaren, hör samman med sin livsvärld skriver 

Bengtsson (1999). Det måste skapas en brygga mellan forskaren och den studerades 

livsvärldar för att en förståelse ska uppstå. Utgångspunkten är forskarens, men genom mötet 

med andra livsvärldar uppstår nya frågor, som ger upphov till nya möten och så vidare.  

All vetenskap gör antaganden om verkligheten som man försöker få kunskap om och 

Bengtsson (1999) menar att forskaren gör det osynliga synligt. Förhållandet mellan filosofiska 

antaganden och forskning kan tydliggöras av Edgar Rubins gestaltfigur – Vasen.  

 

 

 

Den visar att det finns ett beroende mellan figur och bakgrund. Beroende av hur vi betraktar 

bakgrunden visar bilden antingen en vas eller två ansikten. Överfört till forskning kan man 

säga att den verklighet som är tillgänglig för forskning är beroende av de antaganden som 

gjorts. Om vi ändrar dessa antaganden kommer en annan verklighet att visa sig, menar 

Bengtsson. Livsvärlden är obegränsad i sin mångfald menar han och varje bearbetning 

innebär en distans till verkligheten. Men det finns inget absolut avstånd, utan vetenskapen 

uttalar sig om den levda erfarenheten och om den levda handlingen.  

Carlström & Carlström Hagman (2006) menar att det är människors tolkningar av sin sociala 

verklighet som är det intressanta eftersom det är tolkningarna som blir styrande för deras 

utsagor och handlingar. De menar att den upplevda världen är den verkliga världen.  

 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://courseweb.stthomas.edu/mjodonnell/cojo232/gestalt/Images/vase.gif&imgrefurl=http://courseweb.stthomas.edu/mjodonnell/cojo232/gestalt/index.html&h=450&w=600&sz=4&tbnid=3O9h8I8JG6EotM:&tbnh=86&tbnw=115&prev=/search?q=edgar+rubin&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=edgar+rubin&docid=QoxNFyqzGqk-gM&hl=sv&sa=X&ei=kdi8TqjGE4j24QT6m5yYBA&sqi=2&ved=0CEkQ9QEwBw&
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6.1 Urval 

Min urvalsgrupp består av åtta elever vilka har ett åtgärdsprogram, en pojke och en flicka i 

årskurs 4 och i årskurs 5 på två olika skolor. Jag har valt elevgruppen utifrån min uppfattning 

att det är en kritisk tid i elevernas ålder där kraven stiger, det sker stora förändringar både 

fysiskt och psykiskt hos ungdomar i den åldern och vi vuxna anser dem kunna ta större ansvar 

än tidigare. I detta ska de vara delaktiga och engagerade i sin skolsituation och arbetet kring 

sina åtgärdsprogram. Undersökningen utfördes på två olika skolor för att få en större variation 

av undersökningen. Jag valde då en skola som ligger i en större stad och en skola som ligger i 

ett mindre brukssamhälle.  

 

6.2 Genomförande 

Jag har inspirerats av en livsvärldsfenomenologisk ansats och har valt att göra en kvalitativ 

undersökning med intervjuer i samtalsform för att synliggöra elevers upplevelser av 

delaktighet i sin skolsituation och i arbetet kring sina åtgärdsprogram.  

Inför studien har jag sökt och läst litteratur om elevers delaktighet i skolsituationen och i 

arbetet kring åtgärdsprogram för att se vad författarna har kommit fram till i sina 

undersökningar och jag har läst tidigare vetenskaplig forskning för att få syn på vetenskapliga 

aspekter i ämnet och för att få syn på vad forskare har kommit fram till där. Jag har även läst 

Lgr11, skollagen och har även undersökt vad det finns i Statens Offentliga Utredningar och 

allmänna råd att hämta för att sätta mig in i ämnet och skaffa mig en bakgrund. 

 

6.2.1 Intervjufrågor och pilotstudie 

Jag började med att konstruera ett antal frågor som jag ansåg skulle besvara syftet med min 

studie och där utgångspunkten var att utgå från elevernas och upplevelser. Jag ville även veta 

lite mer allmänt om deras skolsituation och åtgärdsprogram därför valde jag frågor av olika 

karaktär. Därefter frågade jag en elev om hon kunde tänka sig att ingå i min pilotstudie och 

det ville hon. Carlström & Carlström Hagman (2006) skriver att det kan vara lämpligt eller till 

och med nödvändigt att göra en pilotstudie. Det är då viktigt att den som ingår i pilotstudien 

är så lika målgruppen i huvudstudien som möjligt. För mig kändes det viktigt att göra en 

pilotstudie för att få syn på om det behövde göras justeringar i upplägget, elevval eller 

frågeställningar men även för att känna på formen samtalsintervju. Carlström & Carlström 
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Hagman skriver att även om man gör en enkät kan man även intervjua de som ingår i 

pilotstudien angående hur de upplevt enkätens upplägg och formuleringar. Jag valde att göra 

en intervju efter min pilotstudie just för att höra hur frågorna och situationen upplevts. Efter 

det gjorde jag justeringar i mina intervjufrågor och hur jag tänkt utföra intervjuerna rent 

praktiskt när det gäller miljön till exempel. Jag lade märkte till att en del frågor inte hade med 

syftet att göra och att en del frågor återkom i en annan formulering.   

Frågorna i en kvalitativ studie kan under intervjun justeras om det visar sig att det skulle 

behövas, även om de från början är klart formulerade menar Carlström & Carlström Hagman 

(2006). Jag skrev ner mina intervjufrågor som jag korrigerat efter pilotstudien (Bilaga 1). 

Eftersom jag beslutat mig för att göra en samtalsintervju så kunde jag även under själva 

intervjutillfället korrigera utifrån vilka svar jag fick av eleverna, med följdfrågor till exempel. 

Jag gick in i, som Carlström & Carlström Hagman skriver, intervjuerna med stor öppenhet för 

hur intervjuerna skulle utvecklas. Författarna skriver att det kan räcka med ett par 

förutbestämda övergripande frågeområden men jag ville inte att intervjun skulle komma från 

syftet och byta ämne så jag valde ändå att ha ett antal bestämda frågeställningar att utgå ifrån.  

 

6.2.2 Kontakt 

Jag kontaktade specialpedagogerna på skolorna för att få hjälp med att ta fram elever med 

åtgärdsprogram utan fastställd diagnos. Jag skickade en blankett till specialpedagogerna som 

de vidarebefordrade till vårdnadshavarna om information och där de kunde skriva under att 

jag fick intervjua deras barn (Bilaga 2).  Senare kontaktade jag elevernas lärare för att göra 

upp om en lämplig tid för intervjuerna.  

 

6.2.3 Intervju 

Innan jag började med intervjuerna med eleverna så informerade jag dem om vad min studie 

handlar om, hur jag skulle genomföra den och vilken roll eleverna har i studien. Jag 

informerade även om vilka rättigheter de har.  Efter det gick vi genom den blankett jag hade 

med, där informationen jag lämnade muntligt fanns med och bad sedan eleverna att skriva 

under om de tyckte att det kändes rätt, och det gjorde de (Bilaga 3). 

Det är inte bara frågorna och dess formuleringar som är viktiga när man intervjuar barn anser 

Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling – Samuelsson (2000). De menar att det har lika stor 
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betydelse hur man skapar kontakt med barnet. För att få en avslappnad start bad jag eleverna 

att först berätta lite om sig själva och om vad de tycker om att göra i skolan och på fritiden. Vi 

småpratade en stund om detta tills jag kände att det var lämpligt att starta intervjun. 

Doverborg och Pramling – Samuelsson beskriver att man kan göra gruppintervjuer eller 

enskilda intervjuer med barn beroende på vad syftet är. De menar att det är lämpligast att göra 

en enskild intervju om det är hur eleven tänker kring eller uppfattar ett visst fenomen och 

eftersom det är vad studien handlar om så valde jag att intervjua en elev åt gången. Som 

intervjuare måste man vara lyhörd för de svar man får på frågorna. Barn är följsammare än 

vuxna menar Doverborg och Pramling – Samuelsson (2000) och då krävs det en större 

lyhördhet när man intervjuar barn. De menar till och med att följsamheten är större ju längre 

eleverna gått i skolan där det förväntas ett rätt svar på frågorna.  

Jag valde att göra en inspelning av intervjuerna för att kunna gå tillbaka och lyssna fler gånger 

men även för att slippa anteckna under tiden. Jag anser att det kan vara svårt att skriva under 

samtalets gång eftersom det är en samtalsintervju och skrivandet skulle ha stört vårt samtal 

genom att jag skulle ha varit koncentrerad på att anteckna svaren och tappa fokus på intervjun 

och eleven. Risken hade även varit att jag tappat fokus på skrivandet och missat att skriva ner 

viktig information som jag sedan kunde glömma bort.  

 

6.2.4 Etiska överväganden 

En studie av den här sorten medför olika etiska överväganden. Vetenskapsrådet (2002) har 

upprättat fyra huvudkrav på forskning av detta slag. Det grundläggande individskyddskravet 

kan konkretiseras i fyra allmänna krav. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera informanten om vilken uppgift de har i studien och vilka villkor som gäller för 

dem. De ska informeras om att de deltar frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Den informationen ska lämnas innan intervjuerna påbörjas, vilket jag gjorde. Skulle 

informationen riskera att påverka studien kan forskaren vänta med att lämna den 

informationen men måste informera om detta snarast efter genomförda intervjuer. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna ska lämna sitt samtycke till att medverka i studien, 

vilket mina informanter gjorde. I vissa fall bör samtycke även inhämtas från vårdnadshavare, 

till exempel om informanterna är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig 

karaktär. Eftersom mina informanter är under 15 år fick jag ett skriftligt godkännande även 

från vårdnadshavarna. Informanterna ska ha rätt att självständigt om, hur länge och på vilka 
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villkor de ska delta och de ska kunna avbryta sin medverkan. Informanterna får inte utsättas 

för påtryckningar eller påverkan om de vill avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet 

innebär att inblandad personal i forskningsprojektet, om det föreligger etiskt känsliga 

uppgifter, bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. Alla uppgifter om informanterna 

ska antecknas, lagras och avrapporteras så att det inte finns möjlighet för en identifikation. 

Det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. Efter intervjuerna 

döpte jag omedelbart om mina informanter så de fått ett varsitt arbetsnamn. Ingen information 

kan identifieras med de intervjuade eleverna. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om 

enskilda personer, insamlade för studiens ändamål inte får användas eller lånas ut för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Personuppgifter får inte användas för 

beslut eller åtgärder som direkt påverkar informanten, utom vid särskilt medgivande av 

informanten själv vilket inte har varit aktuellt i mitt fall.  

 

6.2.5 Analysmodell 

För att analysera de intervjusvar jag fått så började jag med att kategorisera svaren utifrån 

mina frågeställningar i syftet. Jag valde sedan att analysera utifrån ett inifrånperspektiv. Enligt 

Szönyi (2005) är det viktigt att ha ett medvetet perspektivval när man studerar elevers 

erfarenheter. Med ett inifrånperspektiv, eller ett elevperspektiv som hon även kallar det, 

menar hon att man sätter sig in i den intervjuades roll och återger deras åsikter så som de 

själva upplever den. Hon menar att det måste finnas en medvetenhet om att det är lätt att göra 

egna tolkningar av de svar man får från de intervjuade eleverna istället för att återge deras 

egna upplevelser och att det är viktigt att vara uppmärksam på det. Jag har i intervjuer med 

eleverna fått ta del av deras upplevelser och deras livsvärld och för att återge så riktigt som 

möjligt har jag citerat eleverna i hög grad. 

 

6.3 Studiens trovärdighet  

Det finns olika tolkningar mellan olika vetenskaper och forskare om en kvalitativ studie kan 

uppfylla krav inom området validitet, reliabilitet och generaliseringsbarhet. Varje intervju är 

unik och kan inte återupprepas av andra forskare. Validitet är kopplat till giltighet, eller 

sanning och riktighet och inom kvalitativ forskning är det ett sätt att undersöka det att 

noggrant granska källorna hur tillförlitliga de är. Hantverksskicklighet, ett ständigt 

kontrollerande och ifrågasättande och teoretiskt tolkande av upptäckterna är enligt Steinar 
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Kvale (1997) bästa garantin för god validitet. Han menar att reliabilitet är kopplat till 

pålitlighet och pålitlighet kan vara svårt under en intervju. Intervjuaren kan ställa ledande 

frågor som påverkar informanternas svar och deras svar kan vara sanna för stunden. 

Generalisering innebär att man gör en välöverlagd bedömning i vilken mån en undersökning 

kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation. Andra begrepp som är mer 

relevanta när det gäller att bedöma resultaten i en studie som denna är kanske trovärdighet, 

tillförlitlighet, pålitlighet och konfirmerbarhet enligt Kvale. Vad är då sant i studien? Om man 

förutsätter att deltagarna i studien beskriver sin livsvärld på ett ärligt sätt är det då ärligt och 

allsidigt återgivet? Min uppfattning är att eleverna gett mig uppriktiga beskrivningar av sina 

upplevelser och jag har försökt göra dem rättvisa i studien inte minst via citaten. Det är deras 

upplevelsevärld där och då och det är vad jag har att utgå från.  

 

7 Resultat  

I denna del kommer elevernas upplevelser att redovisas samt analyseras utifrån de intervjuer 

jag gjort. Mitt syfte är att ta reda på hur eleverna upplever delaktighet i skolsituationen och 

hur de upplever delaktighet i arbetet kring sina åtgärdsprogram. Resultatet redovisas under 

följande rubriker: 

* Delaktighet i skolsituationen 

* Delaktighet i arbetet kring åtgärdsprogram 

För att belysa och tydliggöra elevernas beskrivningar av sina upplevelser illustrerar jag deras 

utsagor med citat. I citaten benämns jag med I (Intervjuaren) och eleverna med ett fingerat 

namn. Elevernas lärare och speciallärare benämner jag L respektive S.  

 

7.1 Delaktighet i skolsituationen 

Eleverna berättar att det är särskilt vid tre tillfällen de upplever sig delaktiga i skolsituationen, 

klassråden, vid val av arbetsuppgifter och på rasterna.  

Delaktighet i elevrådsmöten 
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Klassråd sker vid ett par tillfällen varje månad där eleverna får komma med synpunkter och 

önskemål i olika frågor. Punkterna skrivs ned och tas sedan med till ett elevrådsmöte. 

Elevrådsmötena är regelbundna möten där klassrepresentanter från olika klasser och rektor 

ingår. Då diskuteras de punkter som skrivits upp på klassrådet. Rektorn tar sedan ställning till 

det som diskuterats.  

När vi har elevråd så bestämmer ju alla i klassen men jag får ju inte bestämma själv 

men jag får ju komma med förslag och så röstar klassen. Klassråd först och sedan 

elevråd (Vilma). 

Jag har varit en sån där som går till rektorn och talar om vad klassen vill. Det var 

jättekul. Då får man säga vad klassen tycker. Man får ju säga vad man själv tycker 

också. Om de andra har ett förslag så säger man ju vad man själv tycker om det 

förslaget och man får ju bestämma lite mer då ju (Lova). 

 

En flicka däremot beskriver något helt annat.  

I: Upplever du att du är delaktig på skolan? 

Karin: Det är jag ibland. Alla får vara med och bestämma, alla får det i klassen. Jag 

är med på klassråden ibland men jag räcker aldrig upp handen för jag törs inte…och 

så vill jag inte. Jag har aldrig varit med och bestämt om någonting.  

I: Upplever du ändå att du är delaktig? 

Karin: Ja jag får ju vara med och bestämma om jag vill. Eller egentligen skulle jag 

vilja vara med och bestämma om fler saker om jag bara vågade. Det är säkert fler 

som känner så.  

Karin får chansen att vara delaktig på klassråden men törs inte. Trots att hon inte törs och att 

hon egentligen skulle vilja vara med och bestämma om fler saker så känner hon att hon är 

delaktig. 

Ett populärt diskussionsämne på elevrådsmötena har blivit skolmaten. Vid ett tillfälle 

framkom det att eleverna inte tyckte om vissa maträtter och de ville då vara med och önska 

vad de skulle få för mat i matsalen. Rektorn beslutade då att klasserna skulle få göra en 

önskevecka som personalen i matsalen skulle titta på och ta ställning till om det var möjligt att 

genomföra. Följden blev att klasserna på skolan fick en varsin önskevecka och eleverna var 
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nöjda och tycker att de fått vara delaktiga i det beslutet. Eleverna önskar sig något och beslut 

tas av lärare eller rektor och eleverna är delaktiga.  

Delaktighet i skolarbetet 

Ett annat område där eleverna upplever att de är delaktiga i skolsituationen är val av 

arbetsuppgifter i skolarbetet. Elevernas lärare har ett grundkoncept av uppgifter och utifrån 

det får eleverna välja ordning på uppgifterna eller vilka av uppgifterna de vill göra.  

Vi får bestämma lite om vad vi vill göra. Om L säger att vi får välja mellan två olika 

saker så väljer vi ju den ena. Som ett arbetsschema (Valdemar).  

En elev berättade att hon och en klasskamrat skulle göra en tidning om ett landskap där de 

bland annat skulle intervjua olika personer. Flickorna fick till uppgift av läraren att göra 

intervjufrågorna och då anser hon att de var delaktiga i det och anser att det var en bra 

lösning eftersom det var de som var reportrarna.  

Delaktighet under rasterna 

Eleverna beskriver att de även upplever att de är delaktiga under raster, i vad som ska göras 

och vem som ska göra vad.  

Jag får ju vara med och bestämma eller föreslå lekar typ, på raster (Vilma). 

De flesta av eleverna känner att de är delaktiga i skolan och tycker att de, som de beskriver 

det, får vara med och bestämma så mycket som de vill. De känner sig nöjda och de flesta av 

eleverna svarar att de inte vill vara med och bestämma mer. De tycker att det räcker som det 

är.  

Ibland får jag vara med och bestämma i gruppen lite. Vi bestämmer tillsammans. Jag 

kommer inte riktigt ihåg vad för det är ju faktiskt rätt mycket. Jag får vara med och 

bestämmer ganska mycket men oftast vill jag inte det (Marcus).  

Marcus kommer ändå på något mer han skulle vilja vara delaktig i: 

Ja det är det där med tvålen då. Man vill ju ha med sig tvål så man får tvätta sig. 

Efter gympan när vi ska duscha. Det är en mamma till en tjej i min klass som säger 

att hon är så himla känslig för lukter men man får inte ens ha med luktfri tvål. Vi 

tvättar oss bara med vatten och när man kommer in i puberteten så luktar man 

väldigt mycket. Man får ju inte använda deodorant eller nånting. Hela 
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omklädningsrummet börjar lukta. Lite vatten tar ju inte bort lukten, kanske lorten 

men inte stanken (Marcus). 

 

Delaktighet som inflytande 

Eleverna definierar begreppet delaktig och delaktighet med att få vara med och bestämma. 

Jag förklara vid ett par tillfällen för dem vad det mer kan betyda men de återkommer ändå till 

begreppet bestämma.  

Eleverna jag intervjuat upplever att de är delaktiga i sin skolsituation, bortsett från en elev 

och det beror till största delen på att hon inte vågar menar hon. De är nöjda med det de är 

delaktiga i och tycker inte att det är nödvändigt med mer. De flesta kommer inte på fler 

områden där de kan eller vill vara delaktiga. Ett stort forum för delaktighet på båda skolorna 

är klass- och elevråden där eleverna tycker att de får göra sin röst hörd, om de bara vågar 

som en elev beskriver det. I Skolverkets Det svenska skolsystemet: Grundskolan (2012) står 

det att elever har rätt att vara med och påverka undervisningens innehåll och att de ska ha 

inflytande över hur man arbetar. Rätten till inflytande innebär att eleverna ska involveras i 

planeringen och att det till exempel kan ske på ett klassråd står det i texten. Det är just det 

forumet de känner störst delaktighet, de elever jag intervjuat. De känner sig nöjda och tycker 

att de är delaktiga i upplägget av skoluppgifterna på lektionerna. Att uppgifterna de får välja 

mellan redan är förutbestämda reflekterar de inte över. Uppgifterna ska göras resonerar de 

och läraren vet bäst vad de ska/bör göra.  

Rasterna är en annan arena där de känner delaktighet i vad de ska leka, hur och när men även 

om de vill vara med eller inte. De har inte reflekterat så mycket över delaktigheten på 

rasterna för där, resonerar de, är de ”bara med”.  

I tidsskriften lika värde (1/2012) som ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten skriver 

forskarna Kristina Szönyi och Tove Söderqvist Dunkers om delaktighet. De menar att det 

beror mycket på den enskilde pedagogen eller skolan hur bedömningen av delaktighet tolkas. 

De menar att det är nödvändigt med en konkretisering av begreppet för att klargöra både för 

vuxna i skolan och elever vad som menas. I den här studien framkom det att i elevernas 

livsvärld är de delaktiga både på raster och i undervisningen men att den delaktigheten ser 

olika ut. I undervisningssituationen är delaktigheten styrd av läraren medan rastarna helt styrs 

av eleverna själva. Skillnaden blir att i undervisningssituationen så likställer eleverna 
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delaktigheten med att vara med och bestämma medan på rasterna menar de att delaktighet är 

att få vara med eller att kunna välja att inte vara med. Däremot, upplever en av eleverna, är 

de inte delaktiga i beslut som de själva tycker är viktiga, som att få använda parfymfri tvål 

och deodorant efter idrotten till exempel.  

Ann Ahlberg (2009) skriver att det finns många olika meningar om begreppet delaktighet. En 

del anser att delaktighet är samma som integrering medan andra menar att det handlar om att 

göra samhället tillgängligt. För några innebär det att det är individens engagemang som utgör 

delaktigheten och det är den andemeningen jag känner att eleverna jag intervjuat menar med 

delaktighet. De känner sig inte delaktiga genom att ”bara” få vara med som en av flickorna 

uttrycker sig utan de menar att det krävs ett aktivt arbete förenat med delaktighet. Elevernas 

uppfattning om begreppet delaktighet är att få vara med och bestämma vilket även är deras 

erfarenhet. När de är delaktiga så är de med och bestämmer. 

 

7.2 Delaktighet i arbetet kring åtgärdsprogram 

Kunskapen om vad ett åtgärdsprogram är skiljer sig bland de intervjuade eleverna. 

Att känna till åtgärdsprogram 

Några av de elever jag intervjuade vet vad ett åtgärdsprogram är, andra är osäkra och några 

vet inte vad ett åtgärdsprogram är överhuvudtaget.  

 Är det sånt man behöver hjälp med? (Marcus) 

Vad är ett åtgärdsprogram? (Elin) 

Är det mitt….hur jag ska göra och så? I skolan och så? (Lova) 

Jag förklarade för eleverna av vilken anledning elever får ett åtgärdsprogram, att de riskerar 

att inte nå målen i ett eller flera ämnen i skolan. Då förstod de och kunde beskriva sina 

upplevelser för mig.  

Eleverna har haft åtgärdsprogram olika lång tid. Det rör sig om ett tidsspann mellan två år och 

någon månad. Ett par av eleverna var lite osäkra hur länge de haft sina åtgärdsprogram men 

de uppskattade att de haft det under det pågående läsåret.  

Att upprätta åtgärdsprogram 
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Eftersom det var få av eleverna som var med och upprättade sitt åtgärdsprogram så visste de 

inte riktigt vem som har gjort det men de tror att det var deras lärare och specialläraren som 

har bestämt vad som ska stå och som sedan har skrivit åtgärdsprogrammet. Inte heller 

vårdnadshavarna har varit delaktiga i arbetet kring åtgärdsprogrammen. Vilma tror inte att 

hennes mamma var med och upprättade åtgärdsprogrammet men hon vet att hon har 

diskuterat med läraren i andra ärenden angående hennes skolsituation.  

Mamma har varit med och pratat om hjälp med läxor och så men inte varit med och 

skrivit åtgärdsprogram. Mamma har pratat med L men inte med S (Vilma). 

De få elever som var med när åtgärdsprogrammet upprättades berättade att läraren och 

specialläraren var med tillsammans med en eller båda föräldrarna. De tycker att de var 

delaktiga i själva upprättandet och upplevde att de fick uttrycka vad de önskade skulle stå 

med och att de vuxna lyssnade på dem. En elev upplevde att det mest var hennes mamma som 

var med och diskuterade åtgärdsprogrammet men att hon själv hade fått säga vad hon tyckte 

om hon hade velat. Rickard kommer inte riktigt ihåg: 

I: Känner du att du var delaktig när ditt åtgärdsprogram skrevs? 

Rickard: Ja jag fick vara med och bestämma. Men jag kommer inte ihåg vad. Jag 

kommer inte ihåg vilka som bestämde vad som skulle stå i åtgärdsprogrammet men 

det var nog L och S.  

Eleverna berättade att de anser att specialläraren och till viss del specialpedagogen är viktiga 

när åtgärdsprogrammen ska upprättas. De anser att det är de som har kunskapen om elever 

som behöver stöd i skolan. De kan då stötta läraren, eleven och föräldrarna i de funderingar de 

kan tänkas ha.  

Det är bra att S är med och gör åtgärdsprogrammen för det är ju hon som vet vad vi 

behöver hjälp med. Det är ju typ hon som hjälpt oss tidigare (Rickard). 

 

”mitt årgärdsprogram handlar om…” 

Jag bad eleverna berätta vad deras åtgärdsprogram handlar om och trots att inte alla varit med 

vid upprättandet så berättade de ändå vilka ämnen och områden de trodde att åtgärderna 

handlar om. 

Det är sånt jag behöver träna mer på. Det är matte, svenska och så har jag i engelska. 

Att kunna division och uppställning i minus är det i matte till exempel. När jag är 
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klar med det så skriver jag hur jag tycker det gått. Sen går jag till S så säger hon vad 

hon tycker (Valdemar).  

Rickard berättar att hans åtgärdsprogram handlar om matematik, engelska och svenska.  

Om att jag ska kunna typ matte, multiplikation och uppställning tror jag att det är. 

Engelska, sen tror jag inte att jag har något mer….jo svenska också. Jag tror att jag 

har svenska också (Rickard).  

Elin berättar vad det står i hennes åtgärdsprogram att hon inte ska göra. 

Att jag inte skulle träna på gångertabellerna. Det var lite konstigt att det står att jag 

inte skulle träna på det. Jag kan ju nästan alla tabellerna (Elin).   

Hon tror även att hennes åtgärdsprogram handlar om engelska, matematik och idrott.  

Marcus anser att han har kontroll på vad hans åtgärdsprogram handlar om. Han anser att han 

behöver hjälp med matematik och tror att det är det hans åtgärdsprogram handlar om: 

Jag kan matte, jag kan gångertabellerna och det. Jag har inte tittat i 

åtgärdsprogrammet direkt men jag antar att det står typ… 500+20 tror jag det står 

och så gångertabellerna…men gångertabellerna kan jag ju redan för 

åtgärdsprogrammet är lite gammalt (Marcus).  

Karin var lite osäker men vet i alla fall vad hon skulle behöva. 

Jag vet inte vilket ämne det är men engelska är jobbigt. Att skriva på engelska. Svårt 

att prata på engelska. Jag vet inte. Matten går bra. Svenskan hänger jag med i ganska 

mycket (Karin). 

Vilma berättar att hon har ett åtgärdsprogram för att hon behöver lära sig att fokusera. Hon 

känner sig inte sämre än någon annan och hon har inte åtgärdsprogram för att hon är dålig på 

någonting anser hon.  

Eleverna upplever att det är uteslutande matematik, svenska och engelska som 

åtgärdsprogrammen handla om med ett undantag, idrott. De tveksamma svaren om 

åtgärdsprogrammen gjorde att jag kontaktade specialpedagogerna på respektive skola för att 

ta reda på hur det förhöll sig. Det visade sig att de ämnen eleverna upplevde att de hade 

svårigheter i och därmed trodde att de hade åtgärdsprogram i inte stämmer överrens om vad 

åtgärdsprogrammen egentligen handlar om. För att få en överblick hur det ser ut illustrerar jag 

det med en tabell. 
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Elev       Upplevda ämnen  Reella ämnen 

Valdemar       svenska, matematik, engelska matematik, engelska 

Rickard       svenska, matematik, engelska svenska, matematik, engelska 

Marcus       matematik  svenska 

Lova      svenska, engelska  svenska, engelska 

Vilma      fokusera   svenska, matematik 

Elin      matematik, engelska  svenska 

Karin      engelska   svenska 

 

Skolverket skriver i de Allmänna råden för arbete med åtgärdsprogram (2008) att det är 

uppenbart att när åtgärdsprogrammet utarbetas i dialog med eleven, vårdnadshavarna och 

lärarna har resultatet av åtgärderna blivit bättre än när ingen dialog förekommit. Det är också 

vad Asp Onsjö (2006) såg i sin studie, att vid de tillfällen elev och vårdnadshavare var 

delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogram uppnåddes kunskapskraven i högre grad än om de 

inte var delaktiga. Persson (2002) menar att elever och vårdnadshavare är delaktiga i stor grad 

och att följden är att åtgärderna i hög grad leder till måluppfyllelse.  

 

 

Vad har åtgärdsprogrammet gjort för skillnad? 

 

Eftersom åtgärdsprogrammen är en följd av att eleven riskerar att inte nå kunskapsmålen är en 

förändring i skolsituationen önskvärd. Det för att elever som har ett åtgärdsprogram ska få en 

förbättrad kunskapsinhämtning och fler av eleverna i studien upplever att deras skolsituation 

har förändrats till det bättre. De upplever att de vet mer vad de ska göra för att lära sig mer i 

skolan.  

Det har blivit bättre för de berättar vad man ska öva på och så (Marcus). 

Ja jag lär mig lite mer. Vet mer vad jag ska göra och så. Det är bra (Rickard). 
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Andra tycker tvärtom att det inte har skett någon förändring alls sedan de fick sitt 

åtgärdsprogram. 

Lite men inte så mycket faktiskt. Jag skulle ha önskat att jag märkt mer skillnad men 

jag tänker inte på det så mycket (Vilma).  

Nej, inte alls. Jag har ju fått lite hjälp men inte den hjälpen jag vill ha. Ibland är de 

på mig för mycket. Jag önskar att jag fick vara lite ifred ibland (Elin). 

Valdemar är lite osäker på om åtgärdsprogrammet har ändrat hans skolsituation eller inte. 

Valdemar: Ja det går framåt i alla fall.  

I: Upplever du att det går mer framåt nu när du har ett åtgärdsprogram än innan du 

hade det? 

Valdemar: Nja det spelar liksom inte så stor roll men det är bra för då får jag veta att 

det här ska jag göra.  

Flertalet av eleverna upplever att åtgärdsprogrammet är bra för då vet de vad de ska göra. Det 

liknar mer ett arbetsschema än att de har svårigheter i ett ämne och att det är en åtgärd för att 

de ska uppnå de mål de har. Deras osäkerhet är en följd av att de inte riktigt vet vad det är för 

ämne de övar på. En av eleverna ansåg att åtgärdsprogrammet var för de som finns runt henne 

mer än för henne själv. 

I: Vet du varför du har ett åtgärdsprogram? 

Elin: För att de ska kunna veta vad jag behöver för hjälp. 

I: Vilka är ”de”? 

Elin: Det är de som har testat mig….och mamma och pappa och fröken och lite så. 

Lova beskriver varför hon tycker att åtgärdsprogrammet är bra: 

Lova: Jag får ju bestämma hur jag själv ska läsa och så… eller lite när jag ska läsa. 

Jag läser i en liten bok och den ska jag läsa i så långt som jag kommer på fem 

minuter.  

I: Känner du att du var delaktig i det beslutet på vilket sätt du skulle läsa.  

Lova: Ja, de frågade mig om det var ok och så och jag sa att det är det väl. Om jag 

hade sagt nej så vet jag inte riktigt vad de hade gjort men jag kände att jag fick vara 

med och bestämma.   
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Lova i sin tur upplever att hon fick säga vad hon tyckte när åtgärdsprogrammet upprättades. 

Hon tycker att det är bra att inte alla arbetar med samma sak eftersom alla kan olika mycket 

och arbetar olika snabbt. 

 

Om eleverna själva skulle få bestämma vad det skulle stå i deras åtgärdsprogram så skulle de 

inte ändra på så mycket för de litar på att deras lärare och specialläraren vet vad som behövs 

för dem. Även när det gäller innehållet i sina åtgärdsprogram är de nöjda men vissa önskemål 

finns.  

 

Det var lite svårt. Träna mer på matte och såna svåra…typ uppställning, gånger och 

sen skriva mer text på engelska. I svenska, att läsa så att jag kan få…att läsa lite 

snabbare och att jag fattar det (Valdemar).  

 

Det nationella provet i matte. De hade det heeela dagen och det är  gånger (Marcus).  

 

Engelska. Jag är lite bekymrad för det när jag ska börja 6:an (Karin). 

 

Elin har ett antal önskemål om vad hon skulle vilja ha med i sitt åtgärdsprogram: 

 

Då skulle jag bestämma att jag skulle få datahjälp som jag kan ta med hem både på 

loven och på helger. Och träna mer i skolan. Lite mer roliga grejer som jag fick göra 

med min förra speciallärare (Elin). 

 

Det visar sig att eleverna har en massa önskemål vad de skulle vilja ha med i sina 

åtgärdsprogram. Det visar på att de skulle kunna vara mer delaktiga och att de har förnuftiga 

tankar som de kan framföra när arbetet kring åtgärdsprogrammen tar sin början.  

 

Utvärdering av åtgärdsprogram 

 

Vi diskuterade utvärderingen av deras åtgärdsprogram och den upplever eleverna att de inte 

har varit speciellt delaktiga i. Det är egentligen bara Rickard som upplever att han varit 

delaktig i utvärderingen av sitt åtgärdsprogram: 

 

Vi utvärderar och gör upp nya mål. Utvärderar gör jag, L, S och min mamma. Under 

samma möte då gör vi upp ett nytt åtgärdsprogram, om det behövs (Rickard). 
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Karin berättar att hon tror att hon gör utvärderingen själv. I övrigt ser det mer ut som Vilma 

och Elin berättar. 

 

L och S tycker att jag börjar bli bra. När jag är färdig med det jag har tänkt och får 

gå tillbaka till klassen så känner jag att jag har lyckats (Vilma).  

 

Jag tror inte att vi har haft nån utvärdering (Elin).  

 

Utvärderingen är inte något eleverna har reflekterat över speciellt mycket. För dem är det inte 

viktigt.  

 

Jag frågade eleverna vad de tycker om att ha ett åtgärdsprogram och eftersom de upplever att 

de vet varför det är bra att ha ett åtgärdsprogram så är de relativt positiva till det.  

 

Det är väl ok (Elin). 

 

Bra. Ibland är det pinsamt. När alla hör att jag har ett åtgärdsprogram men jag 

förstår att det är bra (Karin).  

Jag avslutade intervjun med att fråga eleverna vad de skulle göra om de vore rektor på sin 

skola. Jag ställde frågan för att få reda på om det var något mer de önskade att framföra om de 

fick gå in i en annan roll och då en roll som har mandat att bestämma eftersom det är deras 

definition av begreppet delaktighet. Fler av eleverna skulle då se till att de elever som behöver 

skulle få datorer, någon ville att eleverna skulle få ta med den hem medan någon tyckte att 

den skulle vara kvar på skolan. På den datorn skulle det läggas in lämpliga övningsprogram 

som eleverna kunde öva på.  

 

Vilma ville förbättra undervisningen. 

Jag skulle ordna en resa till någon som kunde undervisa så de kan se att matte inte är 

så tråkigt. Att visa matte på ett roligare sätt typ (Vilma). 

 

Även Elin skulle bestämma så att matematiken inte skulle vara så tråkig. Hon skulle köpa 

hem en massa roliga matematikspel. Hon skulle även anställa en extralärare i klassen som 
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bara hjälper de elever som behöver hjälp i klassen och kanske ibland ta med någon ut till ett 

annat rum.  

Vilma skulle beställa nya skåp till högstadiet och hon skulle också bestämma så att inte 

klasserna splittrades när eleverna börjar 7:an. Hon tycker att eleverna ska gå med samma 

klasskamrater som de gjorde på mellanstadiet. Lova skulle ändra på hur undervisningen 

bedrivs. 

Jag skulle bestämma att det inte får gå så fort på lektionerna. Jag hinner inte tänka, 

ibland skriver jag bara. Vi får ett test där L läser upp frågan och vi ska skriva svaret. 

Sen får vi nästa fråga och det går för fort. Och direkt när vi är klara så ska vi lämna 

till en kompis så att den får rätta. Det skulle jag ändra på (Lova). 

Marcus skulle anställa Sveriges smartaste människa som skulle lära ut lite till klasserna eller: 

Annars skulle jag skaffa en läroplan där det fanns lite extra matte till exempel. Man 

skulle få öva lite mer av det man har svårt för. Om man typ misslyckas på ett ämne 

så tycker jag man kunde få göra om det nästa dag. Det får vi inte idag men det är ju 

oftast så att ingen behöver göra om (Marcus) 

Valdemar skulle bestämma att grupper för elever i svårigheter inte fick vara större än 4-5 

stycken och så skulle han hitta på något kul 

Göra något kul med klassen. Gå på bio och se en film eller läsdag en hel dag i 

skolan då man får ta med sig kudde och fika. Man ska få titta på tv också. Eller 

också skulle vi gå ut i skogen och skriva om olika saker, en blomma eller så. Kolla 

vad den heter och så, så man lär sig om den samtidigt som man har kul och sen göra 

något fint med blomman (Valdemar). 

Även Karin skulle hitta på uteaktiviteter som att åka pulka och grilla korv. Hon berättar att 

hon menar ungefär som en friluftsdag. Rickard kommer inte på något speciellt han skulle göra 

om han var rektor. Jag bad honom att fundera lite och då kom han på att han skulle se till att 

skolan renoverades och då syftade han på ”nya saker ute vid dungen där det är 

klätterställningar” (Rickard). 

Slutsatsen av den här delen av intervjuerna är att eleverna inte riktigt vet vad ett 

åtgärdsprogram är men efter en förklaring kan de berätta att de har haft det olika lång tid men 

vet inte riktigt vad det står i det för de har inte varit med i arbetet kring det. Det de tror att det 

handlar om stämmer inte överrens med vad specialpedagogen berättat för mig. I Asp Onsjös 

(2006) studie visade det sig att när inte eleven deltar i upprättandet av sina åtgärdsprogram så 
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är måluppfyllelsen låg medan den är hög om de deltar. Samma resultat visar sig att när 

vårdnadshavarna är delaktiga är måluppfyllelsen hög. Om de själva skulle få skriva sina 

åtgärdsprogram så skulle de inte ändra på mycket jämfört med det som redan finns där, vilket 

skulle innebära att de skulle fortsätta ha åtgärdsprogram som inte stämmer överrens med de 

ämnen de har svårigheter i. Trots detta känner de sig delaktiga i arbetet kring sina 

åtgärdsprogram. De menar att de upplever att de har fått säga sin mening om de bara velat. De 

tycker att de får vara med och bestämma det de vill och kan inte komma på mer vad de skulle 

vilja bestämma om. Utvärderingen till exempel har de inget behov av att vara delaktiga i. När 

jag frågar vad eleverna skulle göra om de var rektor på skolan så kommer de fram till flera 

områden de skulle vilja utveckla som till exempel mer hjälpmedel i undervisningen, utflykter, 

roligare undervisningsmetoder och renoveringar särskilt utomhus. Det visade sig att när de 

fick tänka sig in i en annans roll så hade de fler områden de kunde vara delaktiga i även som 

elever.  

 

8 Diskussion 

Här kommer jag att diskutera resultatet, vad det har för betydelse och vilka konsekvenser det 

kan få. Jag kommer att diskutera vilken betydelse resultatet kan få för specialpedagogen 

eftersom jag ser ett behov av specialpedagogiska insatser i min studie. Jag kommer även att 

lyfta frågor som man kan arbeta vidare med. Jag kommer att diskutera mitt metodval och 

kritiskt reflektera över det.  

 

8.1 Metoddiskussion 
Doverborg och Pramling – Samuelssons (2000) erfarenhet är att det är lätt att tro att en 

barnintervju förefaller enkel om man arbetat med barn en längre tid men deras erfarenhet är 

att så inte är fallet. De anser att man måste göra åtskilliga intervjuer för att utveckla en 

kompetens men eftersom det är tidskrävande har jag inte sett det som en möjlighet för egen 

del. Så här i efterhand kan jag se att jag har använt begrepp i min intervju som jag är osäker 

på om eleverna vet vad de betyder. För att säkerställa att de verkligen förstod mig kanske jag 

skulle ha använt mig av andra ord istället för att använda mig av begreppen och jag kunde ha 

förklarat på ett enklare sätt. Min pilotstudie gjorde jag med en elev som går i årskurs 5 och 

som jag känner och som jag vet är medveten om sitt åtgärdsprogram och som jag vet varit 
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med i arbetet kring det. Jag kunde ha valt en för mig okänd elev för att ställas i en likvärdig 

situation. Så här i efterhand kan jag tycka att det hade varit lämpligare att välja en yngre elev 

för att säkerställa att mina intervjufrågor skulle förstås av yngre elever. Jag anser ändå att jag 

har fått fram så pass bra material från intervjuerna så att mitt syfte har besvarats.  

 

Bearbetning av ett livsvärldsfenomenologiskt material medför alltid urval av det insamlade 

materialet menar Bengtsson (1999). Det blir då ytterst viktigt att bevara den inledningsvis 

ställda frågan. Det handlar om att det empiriska materialet bör få komma till uttryck på sina 

egna villkor inom ramen för den fråga som studien vill ha ett svar på och detta har jag försökt 

att följa. Stundvis har det ändå varit en svår uppgift att fånga elevernas upplevelser utan att 

lägga egna värderingar i deras svar. Jag har fått påminna mig mer än en gång om att det är 

elevernas livsvärld jag undersöker och inte deras uppfattningar eller hur deras skolsituation 

och arbetet kring åtgärdsprogrammen reellt ser ut. Mitt syfte var inte att ta reda på hur det 

reellt ser ut utan hur elevers upplevelser ser ut. Om inte upplevelsen stämmer överrens med 

hur det faktiskt är så kan det vara en orsak till att det finns elever som inte når kunskapsmålen 

i skolan.  

 

8.2 Analysdiskussion 

Jag ville med min studie undersöka hur eleverna upplever att de varit delaktiga i sin 

skolsituation och arbetet kring sina åtgärdsprogram. Som metod har jag inspirerats av en 

livsvärldsfenomenologisk ansats för att jag ville studera elevernas upplevda verklighet som de 

upplever den. För de elever jag har intervjuat innebär fenomenet delaktighet att vara med och 

bestämma. En flicka berättade att hon inte var med och bestämde, hon var bara med och för 

henne innebar det en upplevelse av att inte vara delaktig. Utifrån elevernas förklaringar 

uppfattar jag det så att lärarna har förklarat begreppet delaktighet som att vara med och 

bestämma.  

Upplevelse av delaktighet i klassrådssituationerna var störst bland de elever som vågade 

uttrycka sig i klassen medan de som var tysta och inte vågade kände inte samma grad av 

delaktighet. Som Flutter (2007) beskrev i sin studie så kan de svaga och tysta eleverna ha 

svårigheter att uttrycka sig högt i klassen. En flicka i min studie berättar att hon inte tordes 

säga något och då ställer jag mig frågan varför klassrådssituationen genomförs på det sättet. 

Klassen kan få lämna anonyma synpunkter de vill ta upp på klassrådet till exempel. Det ger 
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alla i klassen möjlighet att vara delaktiga.  Flickan i studien anser att hon ”bara” är med och 

med det menar hon att hon inte är med och bestämmer och är därmed inte delaktig.   

Att vara med och önska matsedel och i vilken ordning de förutbestämda skoluppgifterna ska 

göras förefaller vara en enkel form av delaktighet. Svårare kan det då vara med tvålen i 

duschen. De vuxna på skolan får mindre kontroll över om de skulle tillåta parfymfri tvål. Vem 

har med rätt sorts tvål och vem ”råkar” ta med fel och så vidare. Framförallt upplever jag att 

det inte är något de vuxna förutbestämt och det försvårar det hela. Elevernas möjlighet till 

delaktighet upplever jag som förutbestämda tillfällen där lärarna, kanske i arbetslaget, har 

bestämt när, var och hur elevernas delaktighet ska ges utrymme. Å andra sidan kan det vara så 

att enkelheten är ett resultat av de förutbestämda rutiner de vuxna satt och att delaktighet 

därför upplevs, av eleverna, som något okomplicerat som de är nöjda med.  

Att elevernas engagemang och delaktighet ökar i takt med att de blir medvetna om sina mål 

och att de får vara delaktiga i upprättandet av nya mål kom Dysthe (1996) fram till i sin 

undersökning. Det ökar deras motivation och de hittar ett driv i sitt skolarbete. I den studie 

jag genomfört tyckte eleverna att de var så delaktiga som de ville vara och de som inte var 

med i arbetet kring åtgärdsprogrammet var nöjda med det andra hade upprättat åt dem. Trots 

att eleverna är nöjda med den delaktighet de upplever bör ändå skolan ha en större ambition i 

delaktighetsarbetet på grund av skolans uppdrag. Skolverket skriver i de allmänna råden 

(2008) att eleverna kan utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar genom att 

delta i planering av undervisningen. Det står i skollagen (2010:800) att formerna för 

elevernas inflytande ska anpassas efter ålder och mognad. Jag menar att den utvecklingen 

inte ska stanna upp utan utvecklas till mer än att vara delaktig i planeringen av 

undervisningen, raster och elevråd. Å andra sidan är eleverna nöjda med den delaktighet de 

upplever och saknar inte den delaktighet de aldrig fått erfara eller förstått värdet av.  

Läraren och eventuellt specialpedagogen eller specialläraren som är med eleven och 

vårdnadshavarna i arbetet kring åtgärdsprogrammen ska ge eleven ansvaret att vara delaktig, 

att ta dem på allvar och lyssna på vad de har att bidra med till åtgärdsprogrammet. Elev och 

vårdnadshavare ska inte välja om de ska vara delaktiga eller inte. För att åtgärdsprogrammet 

ska ge resultat ska de vara delaktiga i det arbetet. Det ligger i skolans uppdrag att eleverna 

ska vara delaktiga i sin skolsituation och fler av de forskare jag har studerat inför mitt arbete 

med studien har kommit fram till vikten av elevers och vårdnadshavares delaktighet. 

Exempel på det är det Asp Onsjö (2006) kom fram till i sin studie att när elev och 
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vårdnadshavarna var delaktiga uppnåddes mål i högre grad än när de inte deltog. Pawley och 

Geoff Tennant (2008) skriver om det stora antal elever som inte varit delaktiga i arbetet kring 

sina åtgärdsprogram och där målen uppnåddes i liten grad. De skriver i sin artikel att få av 

eleverna kunde berätta om diskussionen som förts angående sina åtgärdsprogram, 

utvärdering av densamma och nya mål.  

Eleverna jag intervjuade kunde berätta om sina åtgärdsprogram men var så tveksamma så jag 

kontaktade specialpedagogerna på respektive skola. Jag frågade dem vad elevernas 

åtgärdsprogram handlade om. Det visar sig att eleverna trodde sig veta vilka ämnen deras 

åtgärdsprogram handlade om men det stämde inte överrens med hur det såg ut. Eva Nordqvist 

(2011) har gjort en studie där hon undersökt elevers delaktighet i sina åtgärdsprogram. Hon 

menar att det är en förutsättning att först vara medveten om sina svårigheter för att sedan 

kunna vara delaktig i diskussionen hur dessa svårigheter kan underlättas i skolsituationen och 

i eventuella åtgärdsprogram.  

I professionen som specialpedagog är det viktigt att få en inblick i hur elever i svårigheter 

upplever sin skolgång och inte bara vad pedagoger och ledning anser. Enligt den forskning 

jag läst inför studien är det hur eleverna upplever sin skolsituation som styr deras motivation 

och kunskapsinhämtande och om upplevelsen är negativ så har specialpedagogen en viktig 

roll i att förändra den upplevelsen i en positiv riktning.  En huvudsaklig roll specialpedagogen 

har är att bidra till att eleverna når skolans mål och där behöver specialpedagogen ha en aktiv 

del i arbetet kring åtgärdsprogram tillsammans med lärarna. Specialpedagogens roll är även 

att, bland annat med hjälp av observationer, handleda lärare och elever för att få syn på 

situationer där, till exempel, en större delaktighet kan ske.  

En spännande fortsättning på den här studien vore att göra en etnografisk studie där 

observation är en stor del i undersökningen för att få syn på elevernas delaktighet och hur den 

ser ut under olika observationstillfällen. Det vore ett komplement till den här studien för att få 

syn på hur elevernas upplevelser stämmer överrens med observerade situationer. Utifrån 

resultaten från de båda studierna kan det sedan vara lämpligt att göra upp nya strategier hur 

eleverna ska uppleva sig mer delaktiga och bli mer medvetna om sina åtgärdsprogram. För att 

få syn på sambandet medvetenhet, delaktighet – motivation och högre måluppfyllelse skulle 

min studie också sedan kunna utvecklas genom att undersöka hur motivationen och 

måluppfyllelsen ser ut och hur det stämmer överrens med den forskning jag har studerat inför 

mitt arbete med denna studie.   
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Jag har fått syn på intressanta fenomen i min studie, om hur elever upplever delaktighet i sin 

skolsituation och i arbetet kring åtgärdsprogrammet och det är ett studieområde som vore 

intressant att fortsätt forska kring.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 Upplever du att du är delaktig i din skolsituation? 

 Skulle du vilja vara delaktig på fler områden? 

 

 Hur länge har du haft ditt åtgärdsprogram? 

 Upplever du att du var delaktig när ditt åtgärdsprogram skrevs? 

 Kan du berätta för mig vad ditt åtgärdsprogram handlar om? 

 Tycker du att det är bra att ha ett åtgärdsprogram? 

 Hur tycker du att din skolsituation har förändrats sedan du fick ditt 

åtgärdsprogram? 

 Om du själv fick välja, vad skulle det då stå i ditt åtgärdsprogram? 

 Har du varit med och utvärderat ditt åtgärdsprogram? 

 Om du var rektor på din skola, vad skulle du göra då? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till vårdnadshavarna 

Elevers delaktighet är en viktig fråga både för eleven och för skolan.  Därför ska jag, Susanne 

Hartin, göra en studie om elevers erfarenhet och upplevelse av hur delaktiga de känner sig i 

sin skolgång och upprättandet och utvärderingen av sina åtgärdsprogram. Studien gör jag för 

mitt examensarbete i specialpedagogiska programmet vid Örebro universitet.  

Det är åtta elever som jag ska intervjua om delaktighet. För att slippa göra anteckningar under 

samtalet, vilket stör en del, så kommer jag att spela in samtalet. När jag har lyssnat på 

inspelningen och använt mig av det jag behöver så kommer jag att radera inspelningen.  

Alla som deltar i undersökningen kommer att vara anonyma och även skola och ort och ingen 

kommer att kunna identifieras i undersökningen. Deltagande är givetvis helt frivilligt och 

eleven kan därför när som helst och utan förklaring avbrytas.   

Anledningen till att jag nu tar kontakt med er är att jag före intervjun behöver få tillåtelse från 

er att intervjua ert barn. Jag är därför tacksam om samtycke ges i nedanstående talong. Den 

kan sedan returneras i medföljande frankerat kuvert, gärna så fort som möjligt.  

Ring eller maila mig gärna om du har några frågor.  

Mobil 0730500348 

sussilusen@gmail.com 

Tack på förhand för er medverkan 

Vänliga hälsningar 

Susanne Hartin 

 

 

Ja, du får intervjua min son/dotter. Elevens namn:___________________________________ 

Vårdnadshavares 

underskrift:______________________________________________________ 

Namnförtydligande:_______________________________________________ 

Telefonnummer eller mail (frivilligt):_________________________________ 

 

mailto:sussilusen@gmail.com
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Bilaga 3 

Du är viktig 

Det är viktigt att du som elev får uttrycka din åsikt i skolan, ja det är till och med din rättighet. 

Jag skulle vilja ta reda på hur mycket ni elever har att säga till om i skolan om er egen 

skolsituation. 

Jag heter Susanne Hartin och utbildar mig till specialpedagog på Örebro universitet. Jag ska 

göra en undersökning och har då valt att prata mer er elever för att höra vad ni tycker att ni 

har att säga till om i skolan och om era åtgärdsprogram. Jag skulle vilja att du var med i den 

undersökningen.  

I min undersökning kommer jag att ha samtal med åtta elever. Om du vill vara med i 

undersökningen så kommer jag att göra en intervju med dig som mer liknar ett samtal och det 

kommer att ta ca 30 minuter. För att slippa göra anteckningar under samtalet, vilket stör en 

del, så kommer jag att spela in samtalet. När jag har lyssnat på inspelningen och använt mig 

av det jag behöver så kommer jag att radera inspelningen.  

Alla som deltar i undersökningen kommer att vara anonyma och även skola och ort. Jag har 

tystnadsplikt och ingen kommer att kunna identifieras i undersökningen. Ditt deltagande är 

givetvis helt frivilligt och du kan därför när som helst och utan förklaring avbryta ditt 

deltagande.  

Har du lust att delta i undersökningen? Kryssa i någon av rutorna nedanför linjen. Kom ihåg 

att skriva ditt namn och telefonnummer så att jag vet vem som svarat och så att jag kan 

komma i kontakt med dig. Det är bra om du även kryssar i om du inte vill delta så att jag inte 

kontaktar dig igen.  

Ring eller maila mig gärna om du har några frågor.  

Mobil 0730500348 

sussilusen@gmail.com 

Tack på förhand 

Vänliga hälsningar 

Susanne Hartin 

Jag vill delta    Jag vill inte delta  

 

Ditt namn:______________________________________________________ 

Ditt telefonnummer:______________________________________________ 

 

mailto:sussilusen@gmail.com

