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Abstract 
The purpose of this study is to investigate students’ participation and influence in the preparation, im-
plementation and evaluation of action programs, from the perspective of special educators. The study is 
based on qualitative interviews with nine special educators in six different schools. 
 
The study shows that students’ participation in and influence on their action programs is conditioned by 
age and ability to take responsibility; with increasing age there is bigger opportunity for influence and 
participation. The children’s degree of influence is also dependent on the special educators’ general 
view of the children. Furthermore, it appears that students are more involved in certain parts of the 
process of establishing the action programs and less in others. A prerequisite for student participation in 
action programs is good relationships between students and special educators as well as between guard-
ians and special educators. However, the special educators in this study consider that the school's docu-
mentation work takes time from building good relationships with the students.  

Keyword: Participation, influence, children`s perspective, child perspective, children`s agency, action 
programs 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka elevers i grundskolans delaktighet i processen med upprättande 
av, arbete med samt utvärdering av åtgärdsprogram i grundskolan, utifrån specialpedagogers och speci-
allärares perspektiv. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med nio specialpedagoger i sex olika sko-
lor. Studien visar att elevernas deltagande i och inflytande i sina åtgärdsprogram är villkorat av ålder 
och förmåga att ta ansvar; med ökande ålder finns det större möjligheter till inflytande och deltagande. 
Elevernas möjlighet till inflytande beror också på specialpedagogernas barnsyn. Dessutom verkar det 
som att eleverna är mer involverade i vissa delar av processen i åtgärdsprogrammen och mindre i andra. 
En förutsättning för att eleverna ska kunna ges möjlighet att vara delaktig i åtgärdsprogrammen är goda 
relationer mellan elever och specialpedagoger/speciallärare samt mellan vårdnadshavare och specialpe-
dagoger. Specialpedagoger/speciallärare i denna studie anser dock att skolans dokumentationsarbete tar 
tid från att bygga goda relationer med eleverna. 

Nyckelord: Delaktighet, inflytande, barns perspektiv, barnperspektiv, barns aktörskap, åtgärdspro-
gram  
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Förord 
I detta uppsatsarbete har vi samarbetat genom hela processen. En av intervjuerna var vi båda med och 
utförde, de resterande intervjuerna delade vi upp mellan oss. Vi har lyssnat på varandras inspelade 
material och i analysprocessen har vi varit varandras samarbetspartners. 

Inledning 
Undersökningar utifrån yngre elevers delaktighet och inflytande i skolan är begränsad. De studier som 
undersökt elevers möjlighet till inflytande och delaktighet har främst fokuserat på äldre elever och ton-
åringar i en klassrumskontext. De studier som finns om yngre elevers möjligheter till inflytande och 
delaktighet visar på att eleverna ofta förväntas ta beslut kring frågor de anser vara irrelevanta, samt att 
deras åsikter inte tas på allvar. Det som eleverna själva uttryckte som meningsfullt inflytande och del-
tagande var att få informellt inflytande i skolvardagen. Eleverna uttryckte att det exempelvis kunde vara 
inflytande i form av att själv bestämma när de ville vara inomhus eller utomhus under sin fritidshems-
vistelse (Elvstrand & Närvänen, 2016). Utifrån ett begränsat antal undersökningar på temat yngre ele-
vers möjligheter till inflytande och delaktighet så har vi valt att inrikta vår studie mot elever i grundsko-
lan i behov av särskilt stöd och hur dessa ges möjlighet till delaktighet och inflytande i sina åtgärdspro-
gram, och vilka arbetssätt speciallärare och specialpedagoger använder sig av för att elever ska bli del-
aktiga i åtgärdsprogrammen. Denna studie utgår från Asp-Onsjös (2006) definition av begreppet delak-
tighet där delaktighet definieras som att vara fysiskt närvarande och deltagande samt att elevernas upp-
fattningar och synpunkter tillvaratas. När upprättande av åtgärdsprogram nämns använder vi Skolver-
kets (2014) definition som innebär att det innefattar hela processen med att utreda en elevs1 behov av 
särskilt stöd, utarbeta ett åtgärdsprogram samt genomföra, följa upp och utvärdera programmet.  

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att, utifrån specialpedagogers och speciallärares perspektiv, studera elevers delak-
tighet i processen med upprättande av, arbete med samt utvärdering av åtgärdsprogram i grundsko-
lan. 

Frågeställningar:  

• Hur beskriver specialpedagoger och speciallärare innebörden av elevers delaktighet i upprät-
tande, genomförande och utvärdering av åtgärdsprogram? 

• Vilka arbetssätt har specialpedagoger och speciallärare för att tillvarata elevers delaktighet i 
upprättande, genomförande och utvärdering i åtgärdsprogram? 

 
1  I texten kommer både barn och elever att användas när det talas om människor under 18 år som befin-

ner sig i studiesammanhang i skolan då båda orden används av forskare beroende på sammanhang och 
skolform, samt för att variera språkbruket och underlätta läsandet. 
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Bakgrund  

Skolans demokratiska uppdrag 
Elevers delaktighet kommer på olika sätt till uttryck i arbetet med upprättandet av åtgärdsprogram, vid 
genomförandet av åtgärdsprogrammet samt vid utvärderingen av programmet. I Grundskolans läro-
plan, Lgr11 (Skolverket, 2018) lyfts det redan i inledningen till skolans värdegrund och uppdrag att 
skolan vilar på demokratins grund. Vidare står det att alla som arbetar i skolan ska: 
 

Förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar 
ett demokratiskt samhälle samt de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara del-
aktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras 
att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 
dem. Informationen och formerna för 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 (Skolverket, 2018, s. 13–14) 

I utdraget ur läroplanen kan det utrönas två delar, i den ena att skolan är en institution som ska ge 
eleverna kunskaper för att bli demokratiska samhällsmedborgare, och den andra delen att eleverna ska 
ges möjlighet att påverka samt ges inflytande och delaktighet inom skolans demokratiska uppdrag. Ci-
tatet ovan från Skolverket (2018) går i linje med barnkonventionens skrift om barns rättigheter, som 1:a 
januari 2020 blir lag i Sverige (Skolverket, 2019), vilket kommer få politiska, rättsliga och pedagogiska 
konsekvenser (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019). Barnkonventionen skapades för att Förenta 
Nationerna (FN) ansåg att barn är speciellt utsatta och därför bör skyddas och den har ratificerats av alla 
länder utom USA. Barnkonventionen består av 54 artiklar som alla avser barns rättigheter och utgörs av 
fyra huvudprinciper: 

• Artikel 2: Skydd mot diskriminering 
• Artikel 3: Barnets bästa 
• Artikel 6: Rätt till liv, överlevnad och utveckling 
• Artikel 12: Åsiktsfrihet, delaktighet och rätten att bli hörd  

Vi finner barnkonventionens fyra huvudprinciper som viktiga att ta hänsyn till i studien av elevers del-
aktighet i åtgärdsprogram. FN:s kommitté för barnets rättigheter (2012) har i sin skrift i tillägget till 
artikel 12 beskrivit och förtydligat begreppen delaktighet och deltagande:  
 

En utbredd praxis som i allmänna ordalag kallas 
”deltagande” har uppstått under de senaste åren, även om just denna term inte förekommer 
i artikel 12. Denna term har utvecklats och används nu i stor omfattning för att beskriva 
pågående processer, bland annat informationsdelning och dialog mellan barn och vuxna 
med fokus på ömsesidig respekt, i vilka barn kan lära sig hur deras egna och de vuxnas åsikter 
beaktas i och påverkar resultatet av sådana processer (s. 5).  

I Skollagen (Skollagen (2010:800): Med lagen om införande av skollagen (2010:801), 2018) 3:9 står 
det att elever och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid ett upprättande av ett åtgärdsprogram. 
Det är en förutsättning att elever och vårdnadshavare ges möjlighet att delta i utformningen av ett åt-
gärdsprogram för att åtgärdsprogrammet ska bli så verkningsfullt som möjligt (Skolverket, 2014a, 2018) 
Även Salamancadeklarationen betonar att det är allas rätt att vara delaktiga i sin skolgång oavsett funkt-
ionsförmåga. I deklarationen står det tydligt att oavsett funktionshinder så ska alla människor ha rätt att 
ha åsikter och önskemål och rätt att uttrycka dessa rörande sin skolgång (Svenska Unescorådet, 2006). 
Det finns en problematik med formuleringen av barnkonventionens artikel 12, och det är barn som inte 
har talförmåga och/eller har en utvecklingsstörning glöms bort och anses inte kunna föra sin egen talan 
vilket till och med i värsta fall medför en giltig anledning att utesluta dessa barns röster (Melin, 2013). 
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Barnkonventionens artikel 3 utgår ifrån att barns bästa alltid ska tas i beaktande. Aronsson (2012) redo-
gör för olika synsätt på vad som avses med barns bästa kopplat till två olika perspektiv, barns perspektiv 
och barnperspektiv. Med barns perspektiv avses det som visar sig för barnet, vad barn själva uttrycker 
och beskriver i sin livsvärld och kan kopplas till artikel 12 i barnkonventionen, rätten att uttrycka sina 
åsikter. Barnperspektiv syftar på hur vuxna tolkar barns perspektiv. 

Upprättande av åtgärdsprogram; varför och hur? 
Första gången åtgärdsprogram nämndes var vid SIA-utredningen 1974, där det framkom att skolan be-
hövde förbättra det inre arbetet för elever i behov av extra stöd. Det hade visat sig att den specialunder-
visning som skedde i grupper utanför den ordinarie undervisningen inte fick det resultat som var önsk-
värt. Det ledde till ett förändrat synsätt från att det tidigare ansetts att det var den enskilda eleven som 
skulle åtgärdas till att det nu var skolans verksamhet som skulle åtgärdas, samt att relationen mellan 
lärare och elever och mellan elever lyftes som en viktig faktor att ta hänsyn till i utformandet av åtgärds-
program. Kravet på skriftliga åtgärdsprogram kom dock inte att bli inskrivet i grundskoleförordningen 
förrän 1994 och sedan år 2000 är den reglerad i alla förordningar i skolan (Asp-Onsjö, 2006). Alla som 
arbetar i skolan har ansvar för att eleverna når målen, och det regleras i skollagen, skolförordningen och 
grundskolans läroplan. När det uppmärksammats att en elev inte utvecklas mot målen ska det skyndsamt 
sättas in extra anpassningar för eleven. Extra anpassningar är stöd som ges inom den ordinarie under-
visningen som en mindre ingripande åtgärd. Exempel på extra anpassningar kan vara ett tydligt schema 
över elevens skoldag eller extra tydliga instruktioner (Skolverket, 2014b). När de extra anpassningarna 
inte räcker till är det rektors ansvar att se till att elevens stödbehov utreds. Utredningen kan ske genom 
en pedagogisk utredning, vilken även kan omnämnas som pedagogisk kartläggning. I en sådan utredning 
tydliggörs vilka stödinsatser som kan gagna eleven och om dessa faller inom ramen för särskilt stöd. 
Särskilt stöd är en åtgärd som är mer omfattande än extra anpassningar. Det är en insats som är varaktig 
och som inte kan utföras inom den ordinarie undervisningen. Om det i utredningen framkommer att 
eleven är i behov av särskilt stöd är det rektorns skyldighet att besluta om ett åtgärdsprogram ska upp-
rättas. Ett åtgärdsprogram är ett pedagogiskt verktyg som används för att ge stöd i all pedagogisk verk-
samhetsplanering som rör eleven. Åtgärdsprogrammet ska kontinuerligt utvärderas och revideras till-
sammans med elev och vårdnadshavare. Vårdnadshavare och elev har rätt att överklaga ett åtgärdspro-
gram samt att rektor vid en utvärdering kan besluta att eleven inte längre är i behov av ett åtgärdsprogram 
(Skolverket, 2014a). 

Tidigare forskning 
Syftet med detta avsnitt är att undersöka hur delaktighet för barn/elever undersökts av forskare och vad 
delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram kan innebära.  

Delaktighet  

Delaktighet i barnets vardagsliv 
Åkerström Kördel och Brunnberg (2017) menar att delaktighetsbegreppet för barn saknar en enhetlig 
definition och därför kan bli hur brett som helst. Författarna anser att begreppet kan bli så utvidgat att 
delaktighet kan komma att användas i alla situationer där barn och unga är närvarande utan att dessa ges 
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något reellt inflytande. Vidare menar Åkerström Kördel och Brunnberg att barn som behöver extra stöd 
kan behöva hjälp med att bli delaktiga. I de fall delaktighetsbegreppet blir alltför utvidgat kan det få 
följder såsom att dessa barn och unga kan komma att uteslutas i skolrelaterade processer som rör dem. 
Författarna beskriver delaktighet ihop med deltagande där delaktighet beskrivs som ett aktivt deltagande 
medan deltagande beskrivs som att vara närvarande i en situation eller händelse.   

 
Melin (2013) menar att barns delaktighet är ett mångtydigt begrepp som gör att det blir tal om skilda 
perspektiv. Med skilda perspektiv avses olika sätt att tänka om och genomföra delaktighet. Melin har i 
sin forskning kring barns delaktighet i förskolan använt sig av tre olika perspektiv för att närma sig och 
identifiera barns delaktighet: barns delaktighet i rollen som medborgare, barns delaktighet i kontrollen 
av det egna livet och barns delaktighet i sitt vardagsliv. Delaktighet som medborgare avser att barnet 
har möjlighet och upplever att de har möjlighet under rådgivande former att vara delaktiga i offentliga 
och samhälleliga beslut som rör dem. När det är fråga om delaktighet i kontroll av det egna livet menar 
Melin att delaktighet här syftar till att tillvarata barnets röst. I delaktighet i vardagslivet är aspekten en 
subjektiv upplevelse av social delaktighet och möjligheten att vara delaktig i gemensamma situationer 
och aktiviteter, att få känna en tillhörighet.  
 
Elvstrand (2009) har undersökt elevernas perspektiv på hur delaktighet möjliggörs och hindras i skolans 
vardagliga arbete. Studien pågick under två års tid där Elvstrand följde två klasser från det att eleverna 
gick i årskurs tre till och med årskurs fem. Elvstrand poängterar att det är viktigt att undersöka hur barns 
delaktighet ska ske snarare än att den ska ske, samt vilka möjligheter och hinder som bidrar till infly-
tande. I sin avhandling tar Elvstrand i likhet med Melin (2013) stöd av två olika perspektiv för att närma 
sig barns delaktighet; det sociala och det politiska perspektivet. Med det sociala perspektivet menar 
Elvstrand att det handlar om att få vara med, vara delaktig i en social kontext, medan det politiska del-
tagarperspektivet står för möjligheten till att få utöva inflytande och förändring. Studiens resultat visar 
på möjligheter och begränsningar för att skapa delaktighet och inflytande för eleverna. Ett av resultaten 
visar att elever skapar delaktighet genom att inflytande förhandla genom argumentation mellan elever 
och mellan elever och pedagoger. Det visade sig dock att inflytande förhandlingsmöjligheterna var ojäm-
lika, en del elever förhandlande i liten utsträckning andra i större. Ett annat resultat som framkom i 
studien var att när eleverna själva skulle beskriva sina upplevelser av möjlighet till delaktighet och in-
flytande var att de upplevde att det till stor del sker genom formella aktiviteter såsom röstning och lott-
ning. Eleverna upplevde att det var de vuxna som bestämde i klassrummet. Bromsande faktorer som 
framkom i studien var: Diskontinuitet, obegriplighet, uteslutning, samt när delaktighet ses som något 
som är framtidsorienterat. Eleverna upplever mindre delaktighet i de situationer där delaktighet har ett 
framtidsorienterat syfte, såsom att lärarna säger att det är bra att lära sig att samarbeta för ett framtida 
yrkesliv. Barn med sjukdomar som gör att de inte kommer nå vuxen ålder missgynnas om delaktighet 
ses som en färdighet som ska övas upp inför vuxenlivet (Åkerström Kördel & Brunnberg, 2017).  Dis-
kontinuiteten kan vara när det uppstår flera lärarbyten i en klass och eleverna får möta många olika 
pedagoger. Det som förhandlats med en lärare kan ignoreras av en annan och beslut ändras utan att 
eleverna får någon förklaring. Obegriplighet kan uppstå när eleverna anser att det som de får vara del-
aktiga i och ha inflytande över är saker och situationer som inte upplevs som relevanta av eleverna, samt 
att när saker som bestämts tillsammans av barn och vuxna, ändras helt plötsligt av de vuxna. Att elever 
utesluts i den sociala gemenskapen av andra elever framkom också som en bromsande faktor. Elever 
som upplevs som avvikande av andra elever utesluts i den sociala gemenskapen och därigenom begrän-
sas deras möjlighet till delaktighet.   
 
Thornberg och Elvstrand (2012) har i en etnografisk studie i grundskolan undersökt elevers åsikter och 
upplevelser av delaktighet och demokrati i deras skolvardag. Resultatet visade att när eleverna själva 
beskriver delaktighet så beskrev de att det var i en form av en upplevelse, en känsla av att vara delaktig 
och kunna påverka situationer. Studien påvisar att elevers inflytande görs i en förhandlingsprocess och 
att processen är överordnad resultatet. Att barnkonventionen finns och att den ratificerats är inte en 
garanti för att barns rättigheter respekteras och att deras röster tas tillvara. Det är inte tillräckligt att 
endast lyssna på barn och låta deras röster bli hörda. Det är viktigt att reflektera över hur barns röster 
och inflytande lyfts och får en verklig påverkan i barns livsvärld och i sociala sammanhang  (Bergnehr, 
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2019; Elvstrand & Närvänen, 2016). Bergnehr (2019) menar att skrivningar i barnkonventionen och 
skollagen kan vara för generella, när det till exempel kommer till: 

 

Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina 
åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande 
till barnets ålder och mognad (Skollag 2010:800, 1 kap. 10 §).  

  

Delaktigt klimat  
I Thornberg och Elvstrands (2012) studie beskrev eleverna en frustration när det var många byten av 
lärare i klassen och att det som tillsammans bestämts med en lärare, kunde ändras av en annan lärare 
utan att någon förklaring gavs till eleverna. För att skapa ett förtroendefullt demokratiskt och delaktigt 
klimat i elevernas skolvardag krävs det att lärare och elever har en kontinuitet i relationen. Gerrbo (2012) 
har i sin avhandling studerat grundskolors arbete kring elever i behov av särskilt stöd och undersökt 
lärares berättelser kring specialpedagogiska insatser och hur insatserna uttrycks i lärares handlingar och 
arbete. Ett resultat som framkom i studien var att när läraren utvecklade en förståelse för elevens behov 
och hade en förmåga att sätta sig in i elevens situation och göra sig själv delaktig i den så fick det 
avgörande positiva effekter på elevens lärande. Elevens lärande stärktes ytterligare om läraren var in-
lyssnande och följsam för elevens egna förslag. Ett följsamt förhållningssätt utvecklar delaktighet och 
elevens eget ansvar för sitt lärande ökar (Gerrbo, 2012; Johansson, 2015). Resultatet i Elvstrands (2009) 
studie visar även på vikten av goda relationer mellan elever och lärare. I studien nämns ett exempel där 
eleverna diskuterar kring två lärare med samma undervisningskompetens och liknande undervisnings-
metoder, men en av lärarna har en mer etablerad relation till eleverna och besitter en god kunskap om 
deras bakgrund och behov. Eleverna lyssnar med ett större intresse och hyser en annan respekt för en 
lärare de har en relation till.   

Johansson (2015) redogör för hur tonårsflickor som ingick i hennes studie stundtals uppvisade ett av-
vaktande förhållningssätt till sin omgivning samt till Johansson själv. Johansson tolkar detta som att 
flickorna hade för vana att motsätta sig omgivningens ständiga råd och anvisningar och att även hon 
som vuxen fick erfara vikten av att vinna deras förtroende genom att verkligen vara inlyssnande och 
tolka deras utsagor korrekt. Flickorna beskrev att när det finns en god relation till läraren, och att läraren 
har tid för dem så trivs de bättre i skolan. Tålamod från lärarens sida lyfts fram som viktigt av flickorna 
som även påpekar att det är svårt att visa respekt gentemot en lärare som bara gnäller över brister. Ett 
framträdande tema i Johanssons analys är vikten av att som elev vara inräknad i gemenskapen, att få 
möjlighet att känna en tillhörighet i det sociala sammanhanget med jämnåriga samt att lärare är följ-
samma och har positiva förväntningar. Detta ansågs enligt flickorna motivera lärandet och känslan av 
delaktighet.  

Barns aktörskap 

Barnperspektiv 
Delaktighet är nära sammankopplat med barns perspektiv och aktörskap. För att barn ska ges möjlighet 
till deltagande och inflytande kräver det att vi intar ett barnperspektiv (Samuelsson, Pramling & Sheri-
dan, 2003). Genom att inta ett barnperspektiv i frågor som rör barn så blir deras intressen och upplevelser 
upplyfta i de åtgärder och handlingar som sker. Ett exempel på skillnader mellan barnperspektiv och 
vuxenperspektiv i misstanke kring att ett barn far illa i hemmet är att det alltid ska anmälas utan att ta 
hänsyn till eventuella konsekvenser för de vuxna som är inblandade. När ett barnperspektiv intas så 
utgår det alltid från barnets bästa (Halldén, 2009). Beroende på vilken barnsyn som intas får det olika 
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betydelse för vilket förhållningssätt kring barnperspektiv och barns delaktighet som synliggörs. Halldén 
(2009) diskuterar barnperspektiv och barns perspektiv, där barns perspektiv avser att låta barns röster 
höras och där de ges möjlighet att komma till tals i frågor som rör dem. Vidare diskuterar Halldén att 
det är viktigt att vara medveten om att intervjuer inte är den enda möjligheten till att fånga barns per-
spektiv. Halldén påpekar att ett barnperspektiv kan innebära ett försök att fånga barnets erfarenheter på 
andra sätt än genom att ställa direkta frågor. Det kan finnas orsaker och tillfälligheter som försvårar för 
ett barn att själv lägga fram sin bild av situationen och då är det viktigt att ändå kunna bemöta och 
identifiera de behov barnet uppvisar. Halldén framhåller att det är viktigt att vuxna reflekterar över vad 
som händer då de träder in i barnens värld.  Barns erfarenheter och tankar kring sina livsvillkor kan 
fångas genom informella situationer och observationer utan att vuxna ställer direkta frågor till dem.  
 
Bergnehr (2019) argumenterar för att de båda begreppen, barnperspektiv och barns perspektiv måste 
diskuteras ihop med barns aktörskap. När de två begreppen används tillsammans kan ny kunskap upp-
komma kring barns delaktighet, påverkan och inflytande. En annan aspekt menar Bergnehr är vem som 
beslutar över vilka frågor som rör ett barn, samt vilka konsekvenser det får. Här lyfts fördelarna med att 
ha ett aktörsperspektiv fram där såväl den vuxna som barnet betraktas som medskapare i det som sker 
och därmed har ett växelvist inflytande på sin omvärld. I och med detta förhållningssätt ökar barnets 
möjligheter till att vara aktiva aktörer i sin sociala värld samt att få makt över densamma. Att överlag 
lyfta fram barns aktörskap anser Bergnehr vara en förutsättning när begreppet barnperspektiv diskuteras 
och påpekar även att barns aktörskap behöver synliggöras mer genom forskning.  
Johansson (2003, 2009) delar upp barnsyn i två olika delar, human becomings (barn som blivande) och 
human beeings (barn som varande). Det första begreppet avser att barn ses som icke kompetenta i den 
meningen att de saknar många förmågor som vuxna har tillägnat sig, att barn är ofullständiga och på väg 
att bli någonting annat än de är. Intas det andra synsättet menas det att barn är deltagare och delaktiga i 
samma värld som vuxna, att barndomen är en del i att vara människa och att barn görs delaktiga utifrån 
sina egna förutsättningar. Uprichard (2008) menar å andra sidan att det inte går att dela upp human 
beeings och human becomings som två dikotoma synsätt, där det ena synsättet är bättre än det andra, de 
behöver snarare varandra. Ibland kan det vara mer betydelsefullt att vara nutidsorienterad är framtidso-
rienterad och vice versa. I likhet med Bergnehr (2019) menar Uprichard att en växelvis tillämpning av 
de två synsätten kan underlätta för att förstå barns aktörskap och stimulera till barns delaktighet. Åker-
ström Kördel och Brunnberg (2017) beskriver att barns aktörskap ses som att de är aktörer i sina egna 
liv och att de kan påverka både sig själv och omgivningen. De är en del i samhället tillsammans med 
vuxna där de skapar sin identitet, och därmed har ett värde här och nu.    

Delaktighet ur ett barn och elevperspektiv 
Att anta ett barnperspektiv och låta barns röster höras är en av flera delar i att skapa delaktighet och 
inflytande för barn. (Samuelsson et al., 2003) argumenterar för att delaktighet är en del av ett pedago-
giskt arbete. Forskarna menar att delaktighet som pedagogik är något mer än att intervjua barn och lyssna 
på deras röster, det är när barns erfarenheter och livsvärld genuint fångas upp och tas tillvara. Barn är 
aktörer och experter i sina egna liv och bör därför ges möjlighet att delge sina tankar och åsikter i det 
som rör deras skolgång (Tangen, 2009). Studier har visat att elever med kommunikationssvårigheter är 
de som minst görs delaktiga genom att få möjlighet att lyfta fram sina åsikter. I Tangens (2009) studie 
från Norge genomförd genom kvalitativa djupintervjuer med elever i första året på gymnasiet, lyfts 
vikten av elevens röst fram och vikten av att aktivt lyssna till elevens erfarenheter och åsikter. Studien 
beskriver riktlinjer för hur jämställdhet och kvalitet i skollivet kan uppnås samt att ett fokus på utbild-
ningsallians lyfts fram där elevens relation till lärare, föräldrar och kamrater tillskrivs vikt. Eleverna i 
studien beskrev att de lärare som var lyhörda och inlyssnande för deras individuella åsikter och behov 
och som var genuint intresserade av deras välmående, det var de lärare som de litade på. Dessa lärare 
var en skyddsfaktor för att elevernas negativa upplevelser inte skulle skada deras självförtroende. Ele-
verna upplevde även att dessa lärare var bra på att anpassa undervisningen efter deras behov (Tangen, 
2009). 
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Elever med funktionsnedsättning upplever mindre delaktighet i sin skolvardag än elever utan funktions-
nedsättning. En bidragande orsak som framkom i Gerrbos (2012) avhandling är bristen på samarbete 
mellan habilitering och skolan. Det utgör ett hinder för att ge eleverna möjlighet till delaktighet då det 
råder olika uppfattningar i de två verksamheterna om delaktighetsbegreppets innebörd, vilket försvårar 
möjligheten till delaktighet för eleverna. Samtidigt menar Tangen (2008) att det kan vara riskabelt och 
lätt bli ensidigt att endast fokusera på elever med speciella behov och möjligheterna till att inkludera 
dessa. Att istället verkligen aktivt lyssna till alla elevkategorier och ta till vara allas röster gagnar verk-
samheten, och hållbara relationer utvecklas i dialog med eleven. Elvstrand och Närvänen (2016) har 
undersökt 19 elevers erfarenheter av delaktighet i fritidshem och deras möjligheter till deltagande. De 
menar att barns delaktighet måste studeras i olika sammanhang och att barns upplevelser måste tas i 
beaktande. Delaktighet handlar inte bara om att bli lyssnat på eller att ses som en bärare av rättigheter, 
utan det kräver också att kunna utöva dessa deltagarrättigheter och därmed kunna få ett reellt inflytande 
i sina liv. 

Det finns en risk i att bara lyssna på elevernas åsikter men att inte ta tillvara på dem. Det kan ha en 
negativ inverkan på deras upplevelser av delaktighet. Elever som har positiva upplevelser oroar sig 
mindre för framtiden än elever som har haft negativa upplevelser av sin skolgång (Tangen, 2009). I 
Elvstrands (2009) studie upplevde eleverna en frustration och besvikelse då deras åsikter “körts över” 
eller att deras förslag till förändring ignorerats utan att de fått en förklaring till varför.  

Brady (2014) beskriver i sin artikel baserad på en kvalitativ undersökning genomförd i England olika 
aspekter av delaktighet där forskaren i sin studie fokuserat på barn med diagnosen ADHD som medici-
neras för sin diagnos. Artikeln lyfter fram vilken omfattning eleverna delges delaktighet i skolan samt 
hur eleverna ges möjlighet att delge sina upplevelser. Barnen i studien upplever att de har god uppfatt-
ning om sin situation men att de sällan får möjlighet att delge sina upplevelser utan behöver finna sig i 
att vuxna för deras talan och tar beslut som rör deras skolsituation. Brady menar att ett vidgat intresse 
för att ta del av barnets egen upplevelse skulle kunna berika förståelsen av barnets situation. Vidare 
belyser forskaren att det ofta endast är vårdnadshavare som ges möjlighet att ge en lägesbeskrivning av 
barnets situation i konsultation med exempelvis vården rörande frågor såsom medicinering, medan bar-
net inte ges möjlighet att delge sin upplevelse av situationen. 

Intersektionellt perspektiv på delaktighet för barn med särskilda 
behov 
För att kunna synliggöra barns livsvillkor är det viktigt att ha förståelse och kunskap kring den variation 
av erfarenheter och förutsättningar som finns inom kategorin barn.  Intersektionalitetsbegreppet har sitt 
ursprung i den feministiska forskningen, men kan också appliceras på studier om barn. Begreppet an-
vänds som ett verktyg för att studera hur en viss underordnad grupp av människor, till exempel barn, 
har olika förutsättningar inom gruppen och möjligheter till jämlikhet i samhället och sina livsvillkor. 
Det som påverkar förutsättningarna, förutom den gemensamma nämnaren att de är barn, är socioekono-
misk tillhörighet, kön, etnicitet och funktionsförmåga (Åkerström Kördel & Brunnberg, 2017). Det är 
av största vikt att ha alla barns rättigheter i fokus i allt som rör barn, även barn med olika funktionsför-
utsättningar. Barn som av olika anledningar inte har verbal förmåga och därav inte kan uttrycka sina 
åsikter på det sätt vi är vana vid, riskerar att missgynnas och då hörs inte alla barns röster. Det är viktigt 
att ha i åtanke att barn/elever inte är en homogen grupp, utan alla har sina egna upplevelser och erfaren-
heter med sig. Det som upplevs som gynnsamt för en elev kan upplevas som hindrande av en annan elev 
(Tangen, 2008, 2009). I Specialpedagogiska myndighetens (2019) podd diskuteras begreppet en skola 
tillgänglig för alla, med utgångspunkt elever med funktionsnedsättningar, att barn med alternativ kom-
munikationsförmåga också är rättighetsbärare och att det krävs alternativa tillvägagångssätt för att få 
fram deras åsikter.    
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Elevens delaktighet i åtgärdsprogram  
I Johanssons (2015) undersökning där tonårsflickor berättar om sina egna upplevelser av att vara i behov 
av särskilt stöd framkommer det att elevers synpunkter i utformning och utvärdering av åtgärdsprogram 
saknades helt eller delvis, samt att eleverna sällan fick veta hur deras kunskaper utvecklats utifrån stödin-
satserna. Målformuleringarna i åtgärdsprogrammen upplevdes enligt flickornas utsagor ofta som svåra 
eller ouppnåeliga. En gemensam reflektion över om stödinsatser varit verksamma i förhållande till upp-
nåendemål saknas. Flickorna avstod ofta från lärarens önskan om ett aktivt deltagande vid utvärdering 
av stödinsatser som en reaktion på den anspänning som förväntningarna på dem medförde.  Tonårsflick-
orna upplevde även att de hade en mycket begränsad, eller ingen möjlighet till inflytande i lärarens 
utformning av lektioner och även vid utvecklingssamtalen var flickornas upplevelse att de inte hade 
någon möjlighet till delaktighet i någon förhandlingsprocess i deras utvärdering av delmålen i förhål-
lande till stödinsatserna. Upplevelsen var att utvecklingssamtalet är ett möte där det är de vuxna som 
pratar om elevens tillkortakommanden och bestämmer över elevens huvud utan att eleven ges inflytande 
eller delaktighet. Detta medför att elevens styrkor från ämnen de är starka i, exempelvis praktiska och 
estetiska ämnen, inte tillvaratas och lyfts fram som ett hjälpmedel i de ämnen där de har det svårare. Ett 
engagemang i att tillvarata flickornas intressen uteblir och flickornas hinder i att nå undervisningsmålen 
byggs på. Några av flickorna i Johanssons studie uttryckte att stödinsatser som de inte varit delaktiga i 
vid upprättandet, exempelvis att en elevassistent eller speciallärare skulle finnas i klassrummet som stöd 
upplevdes som övervakande och hindrande. Det framkom en problematik mellan målformuleringarna i 
åtgärdsprogrammen och elevernas egna upplevelser av att kunna uppnå dessa. Johansson lyfter fram att 
skolans ansvar att arbeta mot måluppfyllelse i hög utsträckning kan bli ett hinder för att undersöka hur 
elevens egen genuina upplevelse av sin skolsituation ser ut. Johansson lyfter även fram vikten av sam-
verkan mellan elev och ansvarig pedagog för att nå en så rättvisande bild av elevens behov som möjligt. 
Genom ett genuint intresse för elevens uppfattning av sin skolsituation kan stödinsatserna bli som mest 
verkningsfulla. Detta är en förutsättning för att eleven ska bli delaktig samt känna ett ansvarstagande i 
skolarbetet. Hemarbete och mer självständigt ansvar är skrivelser som finns med i flickornas åtgärds-
program. Det läggs ett ansvar på eleven att se till att bli mer drivande i sitt skolarbete. Lärarens insats är 
sällan tydlig. Formuleringar i åtgärdsprogrammen riktade till flickorna som att våga fråga och arbeta 
mer självständigt lämnas till flickorna själva att ansvara för. Lärarna verkar ha en uppfattning om att 
flickorna kan mer än dom tror men detta står i motsättning till flickornas egen uppfattning. Flickorna 
uttrycker att lärarna inte har uppmärksammat deras faktiska förmåga. Analysen av åtgärdsprogram i 
studien visar även en avsaknad av insatser utifrån en gemensam lärandekontext där kamrater kan lära 
av varandra. I Johanssons beskrivning av det gemensamma mötet runt åtgärdsprogram där lärare och 
vårdnadshavare sitter ner tillsammans med flickorna så framkommer det att flickorna har svårt att upp-
bringa förmåga till att komma med egna synpunkter på undervisningen då det riktas kritik mot dom från 
lärarens håll genom formuleringar i åtgärdsprogram.  

Vårdnadshavare  

Vårdnadshavares betydelse för elevers delaktighet 
Det är viktigt för elevens utveckling att skolan och hemmet har ett väl fungerande samarbete. Ett väl 
fungerande samarbete handlar om att bygga upp förtroendefulla relationer mellan skolan och hemmet 
och det medför att det är lättare att prata om problematiska situationer och ge det stöd eleven behöver 
för att lyckas i skolan (Runström Nilsson, 2015). I Johanssons (2015) studie framkommer det att vård-
nadshavares attityder till lärande hade betydelse för flickornas egen motivation till skolarbetet. En flicka 
uttryckte att hennes skolprestationer förbättrades avsevärt då vårdnadshavarna stöttade henne. Vård-
nadshavare som är engagerad i sina barns skolgång kan indirekt påverka elevernas skolprestationer och 
sociala förmåga oavsett vilken socioekonomisk bakgrund vårdnadshavarna kommer ifrån (Hartas, 
2008). I det pågående skolarbetet har vårdnadshavare en viktig roll som stöttepelare för flickorna och 
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de kan hjälpa till att upprätthålla ett engagemang hos flickorna. Det framkommer att vårdnadshavares 
delaktighet i flickornas läxläsning ofta präglas av konflikter. I de stödinsatser som formuleras läggs ett 
relativt stort ansvar på vårdnadshavaren och eleven att skolarbete ska genomföras i hemmet. Flickorna 
i studien uttrycker att de i läxläsningen blir frustrerade och drar sig undan vilket leder till att den färdig-
hetsträning läxläsningen eventuellt skulle bidragit till uteblir. I studien framgår det att vårdnadshavare 
gemensamt med flickorna tillskrivs ansvar för vissa stödinsatser som formuleras i åtgärdsprogram, att 
kunskapsstoff som missats ska arbetas igen i hemmet genom vårdnadshavares stöd. Det framkommer 
även i studien att vårdnadshavare trots upprepade försök att påpeka att deras barn behövde hjälpmedel i 
undervisningen inte alltid fick gehör, vilket blir motsägelsefullt då lärarna kunde uttrycka en oro över 
bristande studieteknik från elevens sida (Johansson, 2015). I Bradys studie framkom det en problematik 
när barnets önskan och föräldrars syn på barnets bästa krockade. Ett exempel är när en elev inte vill ta 
sin ADHD medicin men föräldrarna inte kunde förstå varför barnet inte ville, då det kunde öka elevens 
förutsättningar för en bra skolgång. Det är inte bara de professionella inom hälso- och sjukvården som 
har en inverkan på barns välbefinnande, även vårdnadshavare har en viktig roll för barnets hälsotillstånd 
(Brady, 2014). Asp-Onsjös (2006) resultat från deras studie av åtgärdsprogram i en kommun visar på 
att vårdnadshavare ofta inte är delaktiga i hela processen med upprättande av åtgärdsprogram. I möten 
kring elevers åtgärdsprogram där vårdnadshavare och elev deltog gavs de begränsade möjligheter till 
inflytande under samtalet. Mötena var i första hand till för att få vårdnadshavarna och eleven att gå med 
på lärarnas föreslagna åtgärder. Lärarna i studien såg samarbete mellan vårdnadshavare och elever som 
en förutsättning för att utföra ett gott arbete med elever i behov av särskilt stöd.  

Teoretisk referensram 

Relationellt och punktuellt perspektiv  
von Wright (2002) lyfter fram två olika perspektiv i arbetet med elever i behov av särskilt stöd, det 
relationella och det punktuella perspektivet. Det relationella perspektivet innebär att inte se en individ 
som statisk utan som föränderlig beroende på vilken kontext hen befinner sig i och intressera sig för 
individens relationer i olika sammanhang. Även omgivningens bemötande får betydelse i det relationella 
perspektivet. Det innebär att en individs svårighet inte ses som identifierande för individen utan som 
något som endast är en del av individen och som kan visa sig mer eller mindre problematiskt beroende 
på vilken situation och miljö denna befinner sig i. Exempelvis är en individ med diagnosen dyslexi inte 
dyslektiker utan istället en individ som har dyslexi. Ur ett punktuellt perspektiv ses individen som bärare 
av sin problematik vilken är förankrad hos individen och behöver åtgärdas. Åtgärderna inriktas på vad 
individen borde bli. En människas personlighet och eventuella problematik förläggs till individens inre 
och tolkas separat skilt från sociala sammanhang. I arbetet med en elev i behov av stöd ur ett punktuellt 
perspektiv förläggs svårigheterna hos eleven och blir definierande för eleven. Ett punktuellt perspektiv 
kan innebära att en pedagog i arbetet med en elev endast lyfter fram separata svårigheter hos eleven utan 
att ta hänsyn till elevens förkunskaper och tidigare erfarenheter. von Wright  (2002) menar att det relat-
ionella perspektivet kan höjas ytterligare genom begreppet intersubjektiv vändning. Intersubjektiv vänd-
ning är när individers handlingar ses som en form av kommunikation och samsyn, medan det punktuella 
perspektivet utgör ett hinder för kommunikativa processer. Även Ahlberg (2013) beskriver perspektiv 
som står för två olika förhållningssätt; det individuella samt det relationella perspektivet. Det individu-
ella perspektivet ligger nära det von Wright benämner det punktuella perspektivet. I det individuella 
perspektivet utgår man från att elevens svårigheter ligger hos individen själv. När en elev har skolrela-
terad problematik söker man förklaringar för svårigheterna hos individen och eleven anses som bärare 
av problemet. Inte sällan förklaras individens svårigheter med en diagnos. Det relationella perspektivet, 
som Ahlberg nämner likt von Wright, står i motsats till det individuella och punktuella, där elevers 
svårigheter ses i mötet med den miljö där svårigheterna yttrar sig. Det är alltså inte individen som besitter 
svårigheterna utan svårigheterna visar sig för att miljön där individen befinner sig inte är anpassad för 
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elevens behov. En fråga här, menar Ahlberg, kan vara att undersöka vilka möjligheter en skola har för 
elevers delaktighet i skolvardagen. Dessa perspektiv utgör olika utgångspunkter för att undersöka skol-
problematik.  

Metodval och datainsamlingsmetod 
I denna del kommer metodval, urval, datainsamling och studiens genomförande beskrivas. Då syftet 
med studien är att studera elevers delaktighet i processen med upprättande av, arbete med samt utvärde-
ring av åtgärdsprogram i grundskolan ur specialpedagogers och speciallärares perspektiv valde vi att 
utföra halvstrukturerade intervjuer med speciallärare och specialpedagoger för att undersöka hur de be-
skriver sina tillvägagångssätt. Studien antar en abduktiv ansats då vi genom frågeställningar förklarar 
det insamlade materialet och drar slutsatser utifrån analysen av intervjuerna. I en abduktiv ansats rör sig 
forskaren mellan sitt insamlade material och kända teorier som sedan jämförs och tolkas i kategorier  
(Fejes & Thornberg, 2015). I denna studie har vi använt oss av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer 
som metod. I studien kommer de som blivit intervjuade att benämnas informanter. Alla namn på infor-
manter och skolor är fingerade.  

Intervju som metod 
Intervju är en vanlig metod i kvalitativ forskning. I en kvalitativ intervjustudie är det viktigt att ta hänsyn 
till urvalet av informanter så att de är relevanta informatörer till det ämnet som ska undersökas. I aktuell 
studie har speciallärare och specialpedagoger som arbetar med åtgärdsprogram intervjuats. Det är viktigt 
att intervjuaren skapar ett klimat där informanten känner sig trygg och fri att uttrycka sig. Det kräver att 
intervjuaren kan balansera mellan den etiska respekten men samtidigt komma åt intressant kunskap 
(Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie innebär det att vi i intervjuerna utgått från frågeguiden och 
sedan fortsatt med följdfrågor utifrån informantens svar. Halvstrukturerade intervjuer är en lämplig me-
tod för att komma åt informanternas egna uppfattningar och synsätt genom inledande frågeställningar 
(Bryman, 2011). Inledande frågeställningar kan vara korta frågor om informantens egen upplevelse av 
en specifik situation eller informantens erfarenheter. Det är ett viktigt att den intervjuade får ett förtro-
ende för den som intervjuar innan intervjun startar, då är det avgörande hur intervjun inleds (Kvale & 
Brinkmann, 2014).  En kvalitativ intervju kännetecknas av en förståelse för informantens perspektiv och 
egna upplevelser. Genom en intervjuguide med fokus på specifika teman skapas den kvalitativa forsk-
ningsintervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuguiden (se bilaga 2) i denna studie består av fem 
olika teman: Egna erfarenheter, åtgärdsprogrammets funktion, samarbete inom skolan, elevers delaktig-
het samt vårdnadshavares delaktighet. I en halvstrukturerad kvalitativ intervju skapas kunskapen om det 
som ska studeras tillsammans med informanten och den som intervjuar (Fejes & Thornberg, 2015). 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver intervjusituationen som en växelverkan mellan den som inter-
vjuar och informanten. Intervjuaren påverkar informanten och vilka svar som informanten ger, men 
informanten påverkar även den som intervjuar. Författarna menar att det är viktigt att ha i åtanke vilken 
förförståelse för ämnet som forskaren besitter, och att detta kan påverka maktförhållandena och etiken i 
intervjusituationen. Förförståelsen i vårt fall är att vi arbetat i många år i skolan och har varit med och 
varit involverade i processen med upprättandet av åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd.    

Urval och studiens deltagare 
Undersökningen har ägt rum på sex olika skolor i en större stad i Sverige med varierat socioekonomiska 
skolupptagningsområden. Kontaktuppgifterna fick vi genom skolornas hemsidor där vi fick tillgång till 
specialpedagoger och speciallärares mailadresser. Alla skolor utom skola ett är en kommunal skola. 
Skola tre och skola sex har elever från förskoleklass upp till årskurs sex och resterande skolor har elever 
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från förskoleklass till årskurs nio. Vi skickade ut ett missivbrev (se bilaga 1) via mejl till åtta grundskolor 
i en större stad i Sverige till speciallärare och specialpedagoger. I sex av skolorna svarade de att de 
arbetar med åtgärdsprogram och gärna ställer upp i studien. I en av skolorna fick vi även kontakt med 
en lärare som hade erfarenhet av att arbeta med åtgärdsprogram, men ett medvetet val gjordes att inte 
intervjua lärare utan hålla oss till två yrkeskategorier. Vårt urval består av yrkesverksamma pedagoger 
i grundskolan som arbetar med åtgärdsprogram. Vem som aktivt arbetar med åtgärdsprogram i en skola 
kan skilja sig åt då det är rektor som delegerar vem som ska utföra uppgiften. Vi har därför valt att inte 
enbart intervjua specialpedagoger utan valt att intervjua speciallärare och specialpedagoger som aktivt 
arbetar med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Vi har intervjuat tre speciallärare samt 
sex specialpedagoger från dessa sex skolor. Urvalet av informanter gjordes av att de var specialpedago-
ger eller speciallärare som arbetar med åtgärdsprogram. Alla utom en av studiens informanter var kvin-
nor, men av etiska skäl har vi kodat alla namn till kvinnliga namn för att inte röja informantens identitet. 

 

Informant Alice Anneli Barbro Berit Cecilia Clara Camilla 

 

Carina 

 

Doris 

 

Årskurs F-3 F-3 1-3 1-3 4-6 4-6 4–6 4-6 7-9 

Skola 4 2 5 5 2 6 5 3 1 

 

Alla informanters namn och skolors namn är fingerade. 

Tillvägagångssätt 
Det upprättades en kontakt med informanterna där vi skickade ut vår frågeguide inför kommande inter-
vju via mejl så att de hade möjlighet att förbereda sig och känna en trygghet med vad vi skulle fråga om 
(se bilaga 2). Intervjuerna har delats upp mellan oss på det sättet att en av oss har intervjuat fyra infor-
manter, den andra har intervjuat tre informanter och en av intervjuerna genomfördes gemensamt på 
grund av logistiska och tidsbesparande skäl. Varje intervju skedde enskilt med varje informant på deras 
arbetsplats, utom en av intervjuerna som genomfördes på ett kafé. Intervjuerna pågick mellan 20–35 
minuter och spelades in på en ljudfil via en mobiltelefon. Transkriberingarna har delats upp jämnt mellan 
oss så att vi har skrivit hälften var. Bearbetningen av det nedskrivna materialet analyserats och bearbetats 
av oss tillsammans. Varje intervju transkriberades ner och analyserades i kategorier och teman. Det är 
undersökningens syfte och ämne som avgör hur detaljerat transkriberingen ska ske (Kvale & Brinkmann, 
2014). Intervjuerna i undersökningen har skrivits ut med direkt återgivning av intervjupersonernas svar 
ordagrant, dock inte så detaljerat att det återgetts pauser eller suckar eller emotionella uttryck då syftet 
är att genom intervjuer undersöka pedagogernas arbetssätt för att ta tillvara elevers delaktighet i åtgärds-
program och även pedagogers synsätt på elevers delaktighet och aktörsskap men inte intervjupersoner-
nas emotionella känslor inför ämnet. 

Analysmetod och bearbetning av inspelat datamaterial 
Bearbetningen av intervjuerna skedde genom att vi lyssnade på inspelningarna parallellt med läsning av 
utskrifterna av intervjuerna. Intervjuerna bearbetades genom att dela in aktuella teman och mönster som 
framkom i det utskrivna materialet, i vissa fall gick vi tillbaka till inspelningarna ett flertal gånger för 
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att lyssna till vissa betoningar från informanternas utsagor för att säkerställa att vår analys blev rättvi-
sande. De teman vi fann i intervjuerna var: Förhållningssätt till delaktighet, samverkan och barn som 
sociala aktörer. Braun och Clarke (2006) beskriver arbetet med den tematiska analysen som en rörlig 
process där analysen är en integrerad del genom hela bearbetningen av det insamlade datamaterialet. 
Tematisk analys är en metod för att finna mönster och teman i det insamlade datamaterialet. Det är en 
grundläggande och flexibel metod för kvalitativ analys, där flexibiliteten i metoden ligger i att det är 
forskaren som avgör vilka teman som är relevanta för undersökningen. Det finns ingen strikt regel i hur 
många tillfällen ett tema uppträder i det insamlade materialet, det viktiga är att ett tema i analysen ska 
ha koppling till undersökningens syfte och frågeställning (Braun & Clarke, 2006). Tematiseringen av 
det insamlade materialet bearbetades först i en större mängd teman som sedan omformulerades till över-
gripande teman och underteman.  Analysen av datamaterialet sker i olika nivåer och faser. I de första 
nivåerna börjar teman och mönster växa fram och dessa teman kan behöva förändras eller tas bort under 
bearbetningen. Efter det ses hela det kodade materialet över för att säkerställa att det är relevant för det 
insamlade datamaterialet och om något relevant i datamaterialet eventuellt har missats. När kodningen 
och analysen av materialet känns genomarbetad påbörjas den slutliga analysen och rapportskrivningen 
(Braun & Clarke, 2006).  Under bearbetningen av kategorier och teman i studien valde vi att reducera 
antalet teman då några av de teman som fanns med från början inte passade in i studiens syfte och 
frågeställningar. 

Trovärdighet 
Då denna studie är utförd på sex olika skolor med tre speciallärare och sex specialpedagoger kan den 
inte generaliseras på alla grundskolor och speciallärare och specialpedagoger. Det kan dock ge en inblick 
i hur delaktighet för elever med åtgärdsprogram ser ut i några grundskolor i en storstad i Sverige. Vi har 
genom hela processen bearbetat materialet utifrån studiens syfte och därigenom fått en trovärdighet ge-
nom hela arbetet. Genom att systematiskt kontrollera studiens syfte får studien en genomlysning av om 
den undersöker det som avses att undersökas (Fejes & Thornberg, 2015). Kvale och Brinkmann (2014) 
skriver att en studies reliabilitet kan påverkas om olika personer utför intervjuer i en studie, då de som 
intervjuar kan påverkas på olika sätt av den som utför intervjun. I denna studie har vi delat upp intervju-
erna mellan oss utom i ett av fallen. Vi utförde första intervjun tillsammans och med detta fick vi en 
gemensam erfarenhet på insamlandet av datamaterialet och kunde därigenom skapa en gemensam struk-
tur och ett gemensamt förhållningssätt. Fejes och Thornberg (2015) beskriver att trovärdigheten i en 
studie avgörs av om studien har tillfört ny kunskap till området, om studien är underbyggd av relevant 
datamaterial samt om kategorierna i studien till största del består av den insamlade empirin. Kategori-
erna har jämförts och kontrollerats mot studiens syfte och frågeställningar. Intervjufrågorna och ana-
lysen har även diskuterats och bearbetats gemensamt. En kvalitativ halvstrukturerad intervju liknar ett 
vanligt samtal men med skillnaden att en professionell intervju kännetecknas av ett tänkt syfte med 
samtalet samt att den utgår från en intervjuguide med olika teman som fokus. I denna typ av metod är 
det den intervjuade personens upplevelser och erfarenheter av ett eller flera ämnen som är av intresse, 
det gör att den som intervjuar måste vara följsam i sitt samtal och kunna ändra ordningen på frågorna 
samt ställa följdfrågor för att få så mycket information som möjligt till det tänkta syftet med intervjun 
(Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie har vi anpassat oss till informantens svar och ändrat ord-
ningen på frågorna och ställt följdfrågor när vi ansett det relevant och informativt. Kvale och Brinkmann 
(2014) beskriver begreppet pragmatisk validering som innebär att en studies kvalité består av hur väl 
den kvalitativa analysen kommer till nytta för de som studien är avsedd att presenteras för samt att den 
kan tillföra ny kunskap och verktyg i den praktiska verksamheten. Vår studie kan användas för såväl 
verksamma pedagoger som arbetar med upprättandet av åtgärdsprogram som för rektorer för att lyfta 
syn- och arbetssätt gällande elevers delaktighet i åtgärdsprogram. 
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Forskningsetiska aspekter 
Undersökningen har utförts enligt de etiska kraven för forskning som avser människor:  Informations-
kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Infor-
manterna i studien blev genom ett missivbrev informerade om studiens syfte och deras frivilliga med-
verkan i studien och möjligheten att när som helst hoppa av studien. Inspelningar och utskrifter förvaras 
på ett säkert ställe där enbart uppsatsförfattarna kan få tillgång till det, och de kommer förstöras när 
undersökningens text är godkänd och klar. Detta gör att det insamlade och nedskrivna materialet endast 
kommer att användas för denna specifika undersökning. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det inte 
handlar om att lära sig universella regler i etikbedömning utan att det handlar om att lära sig att se och 
bedöma varje enskilt fall. Berner (2005) skriver om att stöta på frågor som uppkommer i undersökningen 
som kan leda till reflektion och ändra den ursprungliga forskningsfrågan, samt att det är bra att vända 
på forskningsfrågorna för studien och byta perspektiv i forskningsarbetet  

I en intervjusituation ställs vi inför olika etiska aspekter som är viktiga att ta hänsyn till och vara med-
veten om. Det handlar om att som intervjuare ordna goda förutsättningar för att intervjutillfället ska 
präglas av att informanten känner sig trygg nog att dela med sig av tankar och erfarenheter. Detta kan 
ske först om informanten känner ett förtroende för att intervjuaren kommer att förvalta det inspelade 
och utskrivna materialet på ett etiskt försvarbart sätt. Att vara lyhörd inför informanten i intervjusituat-
ionen är avgörande för att skapa en god dynamik vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att intervju-
situation blir berikande såväl för intervjuare som informant. Vi är medvetna om maktrelationen som kan 
uppstå mellan informanten och den som intervjuar, den som blir intervjuad vill vara till lags och svara 
så ”rätt som möjligt” och att det kan påverka resultatet i studien (Kvale & Brinkmann, 2014). För att 
skapa så goda förutsättningar som möjligt för informanterna informerade vi även innan intervjun påbör-
jades om syftet med intervjun och våra frågeställningar. Vi frågade hur lång tid de hade till förfogande 
för intervjun så att de inte skulle känna stress inför att intervjun inte skulle avslutas inom utsatt tid, samt 
att vi frågade informanterna om de ville visa oss runt på deras arbetsplats för att på så vis skapa en 
relation och få möjlighet att föra ett avslappnat informellt samtal innan intervjun genomfördes. Vi star-
tade intervjun med några allmänna frågor om utbildningsbakgrund och antal år i yrket samt att infor-
manten fick beskriva sin yrkesroll. Syftet med de inledande bakgrundsfrågorna var att lägga grunden 
för ett avslappnat samtal och bygga upp ett förtroendefullt klimat. Vi upplevde att det var en bra metod 
och att informanterna gärna delade med sig av sina erfarenheter, både utifrån sig själv och från deras 
upplevelser av arbetsplatsen.  

Analys/ tolkning av resultat 
I vår analys och tolkning av resultatet har det framkommit tre huvudteman, dessa är: Förhållningssätt 
till delaktighet, samverkan och barn som sociala aktörer. I temat förhållningssätt till delaktighet har vi 
funnit två underteman: Delaktig eller deltagande och villkorad delaktighet. I det andra temat samverkan 
fann vi tre underteman: Samarbete skola-vårdnadshavare, Dokumentationskrav och Skolans inre arbete. 
I det tredje och sista temat, Barn som sociala aktörer, fann vi två underteman: Relationens betydelse 
mellan pedagog och elev samt barnrättsperspektiv.  
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Förhållningssätt till delaktighet  

Delaktig eller deltagande 
Det framkommer olika tolkningar av begreppet delaktighet i intervjuerna. Tolkningen att eleven är med 
under möten fysiskt och delger sin upplevelse och dels tolkningen att delaktighet kan handla om att vara 
delaktig under andra former, exempelvis genom vårdnadshavaren eller annan person som eleven känner 
en trygghet inför. Det framkommer att eleverna är mer delaktiga under vissa delar av processen med 
åtgärdsprogrammets upprättande. Informanterna beskriver att ett åtgärdsprogram skrivs ner efter en 
kartläggning och analys av elevens behov. Det visar sig att elever inte alltid är delaktiga i kartläggningen. 
I vissa fall har eleven intervjuats under kartläggningsperioden, medan det i andra fall har varit ett ar-
betslag eller en enskild lärare som utfört kartläggningen utan att eleven involverats. Alice uttryckte det: 
 

Ja då har man ju utrett va problematiken är så att säga, Titta på vilka starka sidor det finns att bygga på, 
man har sett vad som fungerar vad som inte fungerar man har gjort kartläggningar o massa tester o sånt här 
som så man vet läget (Alice F-3). 

 
Av citatet ovan kan det utläsas att det punktuella förhållningssättet blir utgångspunkten i åtgärdspro-
grammet då det är elevens styrkor och svagheter som står i fokus och inte den pedagogiska miljön. 
Informanten uttryckte att både svaga och starka sidor ska analyseras och användas som utgångspunkt i 
stödinsatserna. Flickorna i Johanssons (2015) studie beskrev att de saknade att deras styrkor från sko-
lämnen de var godkända i, inte lyftes i åtgärdsprogrammen och inte användes  i de skolämnen de be-
hövde stöd i.   

 
Carina beskriver kartläggningen mer i form av ett ensamarbete med sig själv: 

Först beskriver läraren oro o sen så som specialpedagog pratar man med läraren o sen bedömer först om det 
är nånting som man behöver gå vidare med, eller om det bara var något tillfälligt om det var en engångsfö-
reteelse, eller det här är nånting som den här eleven kommer komma över eller växa ifrån som inte kommer 
vara ett problem i framtiden (…) då gör man en Pedagogisk utredning o utifrån den (…) ju mer man liksom 
kommer in på det som är problematiskt för eleven i den pedagogiska utredningen desto lättare blir det att 
skriva åtgärdsprogram (Carina 4-6). 

 
I utdraget ovan ser vi informantens svar på barns bästa ur det punktuella förhållningssättet och barnsynen 
human becomings när elevens problematik kan förklaras som ett omoget beteende eller något som kan 
komma att påverka eleven i framtiden. Utgångspunkten i human becomings är när ett beteende tolkas 
som något som kan åtgärdas genom stigande ålder och mognad, och att vuxna vet bättre (Johansson, 
2003). Johansson framhäver dock att det inte betyder att vuxna saknar insikt i barns perspektiv, intent-
ionen är god och barns bästa är i fokus, dock är det vuxnas tolkning av vad som är gynnsamt för barnet 
som går före barnets upplevelse och tankar.  
 

 
Berit berättar att innan ett åtgärdsprogram upprättas har det föregåtts av samtal med eleven kring elevens 
behov. Barbro lyfter att elevens egen känsla av delaktighet är viktig. Att eleven fått komma med syn-
punkter och känner igen sig i stödinsatserna i åtgärdsprogrammet beskriver Barbro som en förutsättning 
för ett verksamt åtgärdsprogram.  
 

 
Mycket att eleven själv varit med och haft synpunkter även om den inte haft synpunkter om det som står 

i blanketten men att dom känner att nu har vi diskuterat det här, vi har lyssnat in det dom upplever som svårt 
och det kan ta lång tid. Men jag tror att dom känner igen sig i åtgärderna att det här är någonting som är bra 
för mig så att det är viktigt att elevens röst finns med i åtgärdsprogrammet (Barbro 1-3) 
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Här kan utrönas att Barbro menar att eleven ska känna sig delaktig och känna igen sig i besluten och 
stödinsatserna som skrivits fram i åtgärdsprogrammet är överordnat att de är med i själva framskrivandet 
av stödinsatserna. När elever själva får beskriva vad som de anser är delaktighet för dem i deras skol-
vardag så framkom just detta att det var en känsla av deltagande och att kunna påverka deras skolsituat-
ion som var det utmärkande (Thornberg & Elvstrand, 2012).  

 

 

Två informanter lyfter vikten av en inflytandedialog med eleverna och att kunna anpassa stödinsatserna 
utefter elevens tankar och önskemål.  

Att man frågar kan du tänka dig att komma på den här sovmorgonen? Det är ju ett samtal med dom. Vissa 
säger bara nej, det tänker jag inte göra. Nej men okej, då hittar vi någon annan lösning så på så vis. Det kan 
ju också gälla hjälpmedel. Kan du lyssna eller tappar du koncentrationen när du lyssnar. Vissa säger ju att 
dom tappar koncentrationen när dom gör det och då håller vi inte på med det. Så att i den mån det går. 
(Barbro 1-3) 

 

Vi vill ju eller vi uppmuntrar alla elever att vara med på alla möten, i alla fall ett tag och vi märker att när 
dom är det så säger dom ju vad dom tänker mycket.... Å om dom inte är det så försöker nån av oss fånga 
upp det innan. Så att vi ändå får med deras tankar för det tänker jag är viktigast av allt.  (Doris 7-9) 

 
Resultatet ovan visar på en utmaning för vuxna att låta alla barn komma till tals och låta barn ha infly-
tande i sin livsvärld, och att inte låta barn få vara med och bestämma lite då och då när vuxna anser att 
det passar. Det handlar om att hitta former och strukturer där vuxna kan ta emot barns tankar och åsikter 
och förvalta och ta tillvara dem på ett respektfullt sätt som gynnar barnet (Johansson, 2009). Samuelsson 
et al. (2003) beskriver att barn ofta kommer till tals i frågor när vuxna anser att de har något att tillföra. 
Informanternas uttalande kan härledas till olika perspektiv på barns bästa. I informanternas svar fram-
kommer både barns bästa ur ett barns perspektiv och barns bästa ur ett barnperspektiv i frågan om när 
eleven ska få sina röster hörda och vara delaktig eller inte. Aronsson (2012) menar att i samhället kan 
det finnas skillnader på vad som anses vara barns bästa och att det kan vara en generationsfråga då 
barnsyn förändras över tid, hur de olika tolkningarna görs. En annan problematisk aspekt menar Arons-
son kan vara att när man försöker fånga barns röster så svarar barnen ofta det som de tror att de vuxna 
vill höra. Det är då viktigt menar Aronsson att inte använda det som ett argument för att inte fråga 
barnen, utan snarare som ett bevis på att vuxna måste finna bättre metoder för att fånga barns röster. 
Brady (2014) påpekar vikten av att ta del av barns erfarenheter för att få en större förståelse för deras 
situation. Brady påvisade i sin studie att elever sällan tillfrågades trots att deras skolsituation stod i 
centrum, pedagogerna vände sig direkt till vårdnadshavarna istället. Brady menar att ett förhållningssätt 
där vuxna ser på elever som kompetenta individer som kan tillföra viktig information kring sin skolsi-
tuation är gynnande för elevens utveckling.  

Alla informanter pratade på något sätt om arbetet med utvärdering av åtgärdsprogram tillsammans med 
eleven. Det som var gemensamt för allas redogörelse var att det inte fanns någon förutbestämd struktur 
och rutin för hur utvärderingarna skulle genomföras för att fånga elevens bild av sin skolsituation. Några 
av informanterna hade med eleverna och vårdnadshavare i ett formellt möte, medan andra muntligt in-
formerade eleven om utvärderingen vid utvecklingssamtal. Anneli beskrev utvärderingen i form av ett 
löpande vardagsarbete. 

...ja menar vi gör ju det liksom dagligdags försöker att uppmuntra eleverna, men liksom just kopplat till åp... 
nääää ja kan inte riktigt … det är liksom en del i vardagen...det är ju efter åp man jobbar, det är liksom det 
som är ryggraden i det hela. (Anneli F-3) 

 
Berit menar på att det är lättare för eleven att vara delaktig i utvärderingen av åtgärdsprogrammet än i 
upprättandet då utvärderingen utgår ifrån barnets upplevelse. Alice uttrycker även hon att det är elevens 
egna upplevelser som ska stå i fokus i utvärderingen.  
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där tänker jag att det känns lite lättare för dom att komma till tals på så sätt att man tar en åtgärd, nu har vi 
gjort det här och hur har du upplevt det, vad tycker du att du lärt dig genom det här? Finns det något vi kan 
ändra på? Och det blir lite mer, jag tror att det är lättare för många elever när man refererar till något man 
har genomfört än att tänka sig in i något som ska komma. Och då är det lättare att säga att det här har varit 
bra, eller det här har känts jobbigt eller så och prata kring det och då kan man ju justera, då tror jag också 
att, det är en erfarenhet då, att justera åtgärder efter en utvärdering det är lite lättare att ha något att utgå från 
och deras egna erfarenheter. Så att det tror jag är en ganska viktig del att dom är inblandade i utvärderingen, 
helt klart.  (Berit 1-3) 

 

de måste vara involverade i utvärderingen på något sätt, men formen kan se lite olika ut. Det är jätteviktigt 
att veta, blev de hjälpta av dem här åtgärderna man skrev? Tyckte dom att dom var bra, vad var det som 
funka o inte funka, det kan ju bara ungen svara på så att säga. (Alice F-3) 

 
Informanternas svar ovan kan kopplas till Johanssons (2003) beskrivning av begreppet human beeings 
och barnets egen känsla att vara delaktig i beslut och låta barnet komma till tals och uttrycka sin syn på 
rådande situation.   

Villkorad delaktighet 
Ett återkommande tema i informanternas svar var elevens ålder och graden av mognad för att vara eller 
inte vara delaktiga i arbetet med åtgärdsprogram. I ett demokratiskt samhälle där barn ses som aktörer i 
sina egna liv kan aldrig möjligheten till delaktighet utgå ifrån ålder utan delaktighet ska ses som en 
process som alla ska bjudas in till (Johansson, 2009).  Elvstrand (2009) fann i sin studie att delaktigheten 
för elever i skolan ofta var villkorad genom ålder och förmågan att kunna ta ansvar. Är man en ansvars-
tagande elev ökar delaktighetsmöjligheterna, vilket eleverna i Elvstrands studie själva var mycket med-
vetna om. Resultatet i Thornberg och Elvstrand (2012) visar även det på att eleverna själva är mycket 
väl medvetna om att olika möjligheter till frihet och delaktighet utgörs av ålder. I vissa fall var delak-
tighetsmöjligheten även villkorad av eleverna själva, exempelvis om det var en elev som var bra på 
fotboll så var det naturligt att den eleven skulle besluta om hur lagen indelades. Eleverna i studien be-
skrev att möjligheten till delaktighet var större bland elever som var bra på att formulera förslag och 
bland de som var bra på att göra sina röster hörda. Johansson (2009) framhåller att ålder är den gemen-
samma nämnaren i definitionen av vad ett barn är och inte är. Bergnehr (2019) ställer sig frågan om hur 
och på vilket sätt och av vem barns ålder och mognad bedöms för en viss sorts inflytande.  I studien kan 
vi se att en form för villkorat deltagande enligt informanterna var elevens ålder och det var ett återkom-
mande diskussionsämne hos informanterna oavsett vilken åldersgrupp de arbetade mot. Det framkom-
mer i intervjuerna att det var de vuxna som avgjorde vid vilken ålder eleven kunde vara delaktig. I 
informanternas svar framkommer det att barns åldersvillkorade delaktighet kan förstås utifrån begreppen 
human beeings och human becomings. Barn anses som ofullständiga vuxna som på grund av sin ålder 
inte är kapabla att vara delaktiga i sin vardag och de beslut som rör dem. Uprichard (2008) problemati-
serar ett alltför framåtsyftande synsätt på barn då det kan medföra att barnets vardag förbises och skapar 
ett synsätt på barn som inkompetenta och utan rättigheter. Vidare menar Uprichard att med ett alltför 
nuorienterat synsätt, som humang beeings kan medföra, riskerar den framtid som barnet går till mötes 
att förbises. Anneli menar att för elever i de yngre åldrarna är ett åtgärdsprogram för abstrakt att rent 
konkret förstå innebörden av. Hon menar att det är lättare att beskriva för eleverna i deras individuella 
utvecklingsplan vad deras anpassningar är. Anneli: 
 

 ”När man jobbar med så små barn som på lågstadiet så pratar man ju inte liksom att dom har ett åtgärds-
program den direkta återkopplingen görs ju inte på det sättet faktiskt (…) men jag tänker att vi som arbetar 
på låg inte pratar ÅP med våra elever, men säkerligen högre upp. Men däremot en IUP där skriver man in 
extra anpassningar och där är det tydligare att man kopplar det direkt till eleven i den här åldern” (Anneli F-
3).  

 
Flertalet informanter nämnde elevernas ålder som ett eventuellt hinder i arbetet med åtgärdsprogram: 
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”Ålder kan vara ett hinder, att dom inte vill, dom orkar inte sitta på några möten, dom tycker det blir för 
jobbigt, oftast är det ju så att man pratar om det som inte funkar så bra o då blir det ju jobbigt för dom. Sen 
kan det ju också va att det är lite för många människor med på mötena o då blir det ju ännu mer jobbigt o 
pressat för eleven, det kan va ett hinder”. (Alice F-3)  

 

Och sen så beror det också på ålder på barnen. Och individen som sådan, hur mycket delaktiga dom kan 
vara. (Berit 1-3) 

 

Dom här små gossarna i fyran nu, det är dom yngsta jag har, hela huvudet är fullt av annat än skolan. Hur 
ska dom kunna vara delaktiga? Dom vill ju bara gå hem.  (Camilla 4-6) 

 
Bergnehr (2019) poängterar barns aktörskap och reflekterar över begreppen barnperspektiv och barns 
perspektiv. Bergner menar att det inte är tillräckligt att som vuxen utgå från att barn är sociala aktörer 
utan efterlyser fler studier som genuint belyser hur barns aktörskap kan tillges ett betydelsefullt utrymme 
där barnet är medskapare av omvärlden. Syftet med studier genuint riktade mot barns aktörskap skulle 
då inta ett barnperspektiv. Bergnehr nämner även begreppet makt och påpekar att även i forskning som 
utgår från barns aktörskap så tenderar vuxna att inta en maktposition i relation till barnet utifrån att det 
är den vuxna som dikterar villkoren trots att den vuxna anser att den intar ett barnperspektiv. Carina 
nämner i intervjun en avsaknad av att som vuxen verkligen lyssna till elevens röst och på så vis göra 
eleven delaktig: 

man brukar inte fråga eleven så ofta vad den tycker utan det är oftast dom vuxna ger sin syn, så frågar man 
inte eleven, jag tycker att… det är ju nån såndär demokratibrist som finns där man tycker att den ÅP berör 
måste få ges möjlighet att få säga vad den tycker så det är helt klart att man slarvar med det som vuxen. Man 
vet vad vuxna tycker o skriver det vuxna tycker o säger men det är sällan man fråga eleverna själva va hur 
dom upplever situationen. (Carina 4-6) 

 
 

Sammanfattning 

Resultatet visade på att eleverna är mer delaktiga i vissa delar i processen med upprättandet av ett åt-
gärdsprogram. Informanterna beskrev att eleverna oftast var delaktiga under utvärderingen och att det 
var viktigt att få fram elevens synpunkter kring vad som fungerat och inte fungerat i stödinsatserna. 
Däremot saknades strategier för hur elevens röst skulle lyftas fram i det fortsatta arbetet med åtgärds-
program efter utvärderingen. Delaktighet tolkades av några pedagoger i form av att eleven var delta-
gande på möten som handlade om åtgärdsprogram, medan några informanter lyfte vikten av en infly-
tandedialog med eleven. Elevens ålder lyftes fram som en hindrande faktor för elevers delaktighet i 
åtgärdsprogram, och flera informanter menade att elevens delaktighet ökar i takt med att de börjar mel-
lan- eller högstadiet.  

Samverkan 

Samarbete skola-vårdnadshavare 
En förutsättning för att ett åtgärdsprogram ska vara verksamt för eleven är att det pågår ett fruktbart 
samarbete mellan skola och vårdnadshavare. Ett gott samarbete med vårdnadshavarna är en bidragande 
faktor för att lyckas med stödinsatserna i ett åtgärdsprogram. Omvänt är det ofta förödande då vårdnads-
havarna är ovilliga till samarbete (Asp-Onsjö, 2006). Det framkommer i intervjuerna att i de fall eleven 
själv har svårt att vara fysiskt delaktig så spelar vårdnadshavarna en viktig roll som nyckelpersoner och 
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språkrör mellan eleven och skolan. Runström Nilsson (2015) menar att när vårdnadshavare och peda-
goger har olika syn på elevens behov behöver det inte vara något negativt utan det kan snarare bidra till 
en mer fullständig beskrivning av elevens behov. Anneli lyfter fram samarbetet med vårdnadshavarna 
runt åtgärdsprogram och hon påpekar svårigheterna med att skriva ett bra åtgärdsprogram som är verk-
samt för eleven då vårdnadshavarna inte vill samarbeta.  

Föräldrarna där är oerhört viktiga, jag tänker på det senaste åp jag var med och skrev, då baserades ju det på 
vårt möte, det var jag klassläraren och mamman så det kändes verkligen som att alla fick sin del... Jeanette 
ställer en följdfråga: Hade mamman då med sig barnets tankar? Anneli svarar: Ja precis ja, (Anneli F-3) 

 
Anneli påpekar att samarbetet med vårdnadshavarna blir svårt i de fall när vårdnadshavarnas krav står i 
vägen för elevens bästa.  

Runström Nilsson (2015) lyfter fram vikten av att utveckla ett samarbete i skolan gentemot vårdnads-
havare där förtroendefulla relationer byggs upp i syfte att även kunna nå varandra när svårare samtal 
angående eleverna blir nödvändiga. Doris nämner denna form av samarbete med vårdnadshavarna och 
uttrycker följande: 

 …för det krävs ju att skolan och vårdnadshavarna har en god samverkan för att vi ska nå eleven till 100% 
och att vårdnadshavarna litar på oss… (Doris 7-9) 

 
Ett relationellt perspektiv synliggörs i föregående citat, ett förhållningssätt som handlar om att samverka 
med vårdnadshavare för att få så goda förutsättningar som möjligt att gemensamt stötta eleven. Doris 
berättade vidare att vårdnadshavarna i vissa fall är ovärderliga, exempelvis då en elev kommer som ny 
till skolan med en rad av misslyckanden med sig från tidigare skola, då är vårdnadshavarna oerhört 
viktiga som en brygga över till den nya skolan. Genom att bygga upp en förtroendefull relation till dessa 
föräldrar så kan även eleven acceptera sin nya situation och våga lita på ansvariga pedagoger.  

I de samtal med vårdnadshavare skolan bjuder in till ska syftet initialt vara att genom vårdnadshavarna 
få en utökad bild av eleven och föra en dialog som kan leda fram till en gemensam förståelse av hur 
elevens stödbehov ser ut (Runström Nilsson, 2015). Clara nämnde vikten av samarbetet med vårdnads-
havarna enligt följande: 

Eleven ser: mamma pappa skolan dom är jättebra kompisar, dom vill mitt bästa och mamma och pappa 
tycker att min skola är fantastisk. Då har du startat det där samarbetet som sen kan mynna ut i att vi gör en 
extern kartläggning kring koncentrationssvårigheter, uthålligheten, impulskontroll. (Clara 4-6) 

 
 
Informanterna berättade att de sällan eller aldrig får synpunkter på innehållet i åtgärdsprogrammet från 
vårdnadshavarna. Informanterna menade att vårdnadshavarna är så pass delaktiga i åtgärdsprogrammets 
upprättande och att åtgärderna redan initialt beslutats gemensamt. 

 
Det händer sällan. Då känner dom sig oftast nöjda tänker jag. Oftast har man ju pratat så mycket innan. 
(Barbro 1-3)  

 

 Men eftersom vi gör ett sånt gott grundarbete brukar det inte vara så många tankar. (Doris 7-9)  
 

Jag brukar alltid göra så att jag skriver ett ÅP så skickar jag det till föräldrarna för att de ska kunna 
lämna synpunkter innan jag skriver den slutgiltiga versionen men sen är det... jag har aldrig vart med om att 
de vill ändra det är ju på nåt sätt det man kommit fram till gemensamt redan... (Anneli F-3)  

 
Gemensamt för informanterna i studien var att de inte beskrev några strategier eller tillfällen då vård-
nadshavarna gavs möjlighet att ha åsikter kring åtgärdsprogrammen. Några av informanterna beskrev 
att när åtgärdsprogrammet var klart överlämnades det till vårdnadshavarna för underskrift. Asp-Onsjös 
(2006) studie visar att den som behärskar språket har större möjlighet att påverka grunderna för samtalet. 
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Det är ofta skolan som äger samtalet just på grund av ett språkligt övertag och elever och vårdnadshavare 
ges inte alltid lika stor möjlighet att göra sina röster hörda.     

Skolans inre arbete 
 
Barbro beskriver dilemmat när ett åtgärdsprogram inte blir ett levande dokument med uppföljning och 
utvärdering: 

 
”Och sen måste det ju följas upp, det är en akilleshäl att man inte hinner följa upp åtgärdsprogrammen så att 
det blir en pappersprodukt bara” (Barbro 1-3).  

 
 
Samuelsson et al. (2003) menar på att en systematisk utvärdering tillsammans med eleverna är en förut-
sättning för att eleverna ska kunna påverka den pedagogiska skolmiljön och sin lärandeprocess. Vidare 
menar Samuelsson et al. att barns delaktighet inte blir en levande pedagogisk fråga då skolan saknar 
strukturer och analyser för att dokumentera elevers delaktighet. I intervjuerna framkom det att elevers 
delaktighet i åtgärdsprogram inte var en fråga som lyftes till diskussion och analys i skolans elevhälso-
team, dock uttryckte informanterna att de ansåg att det var en viktig fråga att lyfta.  
 

Det kan jag inte säga att vi diskuterar faktiskt vilket ju är jättesynd känner jag. Jag är säker på att vi kan 
hjälpa till att utveckla den delen från dom erfarenheter vi sitter med. Men nej, det får inte utrymme. (Berit 
1-3) 

 

Det har jag inte varit med om faktiskt. Men jag tycker att det är en viktig fråga. För jag tycker att det är det 
som ska vara. Det är ändå elevens värld så att säga. Det skulle man kunna lyfta fram på EHT-mötet. Det ska 
jag göra faktiskt.  (Cecilia 4-6) 
 
 
det är en slags kultur som finns och att man måste kanske förstå vikten av dom där andra frågorna att till-
sammans resonera om hur får vi eleverna mer delaktiga? (Barbro 1-3) 

 
Alice lyfter frågan till en organisationsnivå och efterfrågar skolledningens engagemang. 

Det måste finnas gemensamma riktlinjer på en skola, när jag säger att det ser olika ut är det inte att man får 
göra som man vill utan det måste finnas ett gemensamt förhållningssätt o det måste finnas en väldigt tydlig 
gemensam ram såhär gör vi hos oss, sen kan det se lite olika ut faktiskt. Där är det viktigt att skolledningen 
är med på tåget, vilket de inte alltid är.  (Alice F-3) 

 
Utifrån informanternas svar kan det utrönas att det saknas rutiner och kompetens hos pedagoger för att 
skapa en pedagogisk delaktighet. Detta är även något som Åkerström Kördel och Brunnberg (2017)  
uppmärksammar och anser att det saknas kompetens hos yrkesverksamma pedagoger kring hur elever 
görs delaktiga i sin vardagspraktik i skolan. För att skapa delaktighet för alla elever krävs det flera olika 
tillvägagångssätt samt att som pedagog vara medveten om att det vuxna anser vara delaktighet inte be-
höver stämma överens med elevens syn på delaktighet. För att låta barnet vara den som visar vuxna 
vägen in i nya perspektiv och synsätt krävs det modiga vuxna som törs stå upp mot gamla traditioner 
och invanda mönster (Åkerström Kördel & Brunnberg, 2017). Runström Nilsson (2015) beskriver två 
olika kulturer i skolans arbete med särskilt stöd, det proaktiva och det reaktiva. Den reaktiva organisat-
ionen kännetecknas av invanda traditioner som är svåra att förändra där det förekommer brister i samsyn 
på skolans uppdrag. Den proaktiva organisationen är en samverkande skola med goda rutiner för plane-
ring, dokumentation och utvärdering/uppföljning.  I resultatet av intervjuerna kan vi se att informanterna 
upplever att de arbetar i en reaktiv organisation och efterfrågar en organisation som är mer proaktiv. 
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Dokumentationskrav 
 
I intervjuerna återfanns reflektioner över tidsbrist som ett hinder i arbetet med elevers delaktighet i 
stödinsatser. Runström Nilsson (2015) uppmärksammar att de som arbetar i skolan upplever att det sak-
nas tid för att diskutera och reflektera över vilka arbetssätt som gynnar eleverna och skolans verksamhet, 
det vardagliga arbetet tar över och tiden för att analysera och systematiskt använda dokumentationen på 
ett sätt som gagnar verksamheten finns helt enkelt inte. Flertalet informanter nämnde dokumentations-
bördan som en tidstjuv som tar tid från det praktiska arbetet med att arbeta nära eleverna och skapa 
relationer för att i förlängningen möjliggöra elevers inflytande och delaktighet.  
 

 Jag vet inte om det är för att så mycket annan tid går åt för lärarna, dokumentation i massor. Det är det i 
skolorna idag. Det känns som att lärarna har en stressituation. Det är så mycket annat än själva eleven. Det 
är det som jag tror har blivit mer och mer. (Cecilia 4-6)  

 

Man kan ju tycka att det är sjukt när jag ägnar merparten av min tid som specialpedagog att dokumentera 
de svårigheterna eleverna har än att hjälpa dom. (Alice F-3) 

 

Det enda jag tycker det är att det är en jäkla massa papper som ofta är upprättade av folk som inte jobbar i 
skolans värld. Det ser jag som ett problem, dom här pedagogiska utredningarna tex som det står att man ska 
upprätta innan man upprättar ett åtgärdsprogram. (Clara 4-6) 

 
 
Två av informanterna påpekade att ett åtgärdsprogram även fyller en funktion som bevis på att skolan 
genomfört stödinsatser om en eventuell tvist mellan vårdnadshavare och skola skulle uppstå. Informan-
terna beskrev att det väldigt sällan eller aldrig hade hänt att de behövt använda dokumentationen i en 
tvist men att det var bra att ha dokumentationen om så skulle ske.  
 

Under dom åren jag jobbat i skolans värld så har det blivit ett extremt tryck på dokumentation. Och jag kan 
säga att det finns vits med dokumentation att du som organisation och skola hela tiden dokumenterar alla 
insatser som görs. Utifrån att det är ett fåtal vårdnadshavare genom åren har sen kommit tillbaks och sagt 
ingenting har gjorts med mitt barn och börjat prata om att JO-anmäla och att anmäla till Skolverket. Då är 
det viktigt att du har dokumenterat. (Clara 4-6) 

 

Jag vill verkligen trycka på det att man gör en handlingsplan innan man gör ett åp... Och egentligen ska det 
räcka med en handlingsplan, problemet är ju bara det att det är fruktansvärt mkt dokumentationsarbete. I 
min värd är det helt snett men så har det blivit. Men det är ju lite för att ha ryggen fri.  För då säger skolverket 
att ni behöver inte skriva några åp, näää,, det behöver man inte i de fall de fungerar bra i samarbete med 
föräldrarna men om föräldrarna gör en anmälan så kräver de ut alla dokument o då måste du ha dom, det är 
skolans dilemma.. Vi dokumenterar till förbannelse… (Alice F-3)  

 
 
 
Ur ett relationellt perspektiv i arbetet med stödinsatser, kopplat till von Wrights definition av olika per-
spektiv på två förhållningssätt (2002) lyfts pedagogen fram som en nyckelperson i arbetet med att göra 
eleven delaktig i sin skolgång. Von Wright lyfter fram pedagogen som ansvarig för att se till att skapa 
utrymme för eleven att vara delaktig och pedagogens ansvar för att se till att möten med eleven angående 
elevens skolsituation har sin gång. I de mellanmänskliga mötena läggs vikt vid att fånga in hela elevens 
perspektiv medan det i det punktuella förhållningssättet handlar mer om att bygga upp dokumentation 
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utifrån delmål att uppnå för eleven. I föregående citat kan utrönas att informanterna anser att doku-
mentationen är ett stort hinder för att skapa goda relationella mellanmänskliga relationer till eleverna. 
Konsekvensen av att inte hinna skapa dessa relationer blir att barns aktörskap ur ett barnperspektiv och 
barns perspektiv förbises och att de informella situationerna där goda relationer kan skapas inte möjlig-
görs (Bergnehr, 2019). Resultatet visar även på att pedagogerna anser att all dokumentation inte alltid 
är nödvändig mer än som bevisdokument, dokumentationen blir ett nödvändigt ont. Ingen av informan-
terna nämnde att dokumentationen är ett verktyg som används för ett systematiskt arbete för att få ele-
verna delaktiga i att nå målen i skolan. En förklaring till det kan vara att skolan har en svag dokumentat-
ionstradition för att arbeta systematiskt. En organisation som brister i sin dokumentation har sämre möj-
ligheter att utvärdera om stödinsatser varit verksamma för eleverna  (Runström Nilsson, 2015).  

Sammanfattning 

Informanterna framhöll att ett gott samarbete med vårdnadshavare var en förutsättning för att stödinsat-
ser skulle bli verksamma och gynna eleven. Vårdnadshavarna beskrevs av informanterna som ett viktigt 
språkrör för sina barns tankar och åsikter kring stödinsatsernas utformning. När samarbetet med vård-
nadshavare brister ses det som ett hinder för elevens delaktighet i stödinsatser och möjligheten för eleven 
att göra sin röst hörd i upprättandet av åtgärdsprogram. Uppföljningen av utvärderingen av åtgärdspro-
grammen saknades genomgående. Informanterna upplever att dokumentationskravet som finns i skolan 
med arbetet runt åtgärdsprogram tar tid från det relationella arbetet de önskar utveckla med eleverna. 

Barn som sociala aktörer 

Relationens betydelse för samarbetet pedagoger och elever emel-
lan  
Resultatet visar att elevens möjlighet till delaktighet i upprättandet av åtgärdsprogram ofta var förutbe-
stämt av de vuxna. Detta kan ses som barns bästa ur ett vuxenperspektiv och utgår från synsättet att barn 
behöver lära sig vissa saker och erfara vissa situationer trots att barnen inte har samma tankar kring det 
(Johansson, 2003). Här kan utrönas att Barnkonventionens intention kring barns bästa och barns rätt att 
göra sina röster hörda (Barnombudsmannen, 2019) inte blir vägledande i arbetet med upprättandet av 
åtgärdsprogram. Det är de vuxna som avgör i vilken grad eleven har möjlighet till inflytande och delak-
tighet. Pedagogernas syn på om barn är subjekt eller aktör får betydelse för vilket handlingsutrymme de 
ges. Melin (2013) beskriver två synsätt på barn, snarlika med snarlika behov eller olika med olika behov. 
När barn ses som snarlika med snarlika behov struktureras arbetet upp för att innefatta deltagande för 
alla barn, medan synen olika med olika behov kan skapa små grupper som utesluts från den övriga 
gemenskapen (Melin, 2013). Alice och Camilla menar att situationen och innehållet måste styra när 
eleven ska vara närvarande och delaktig och att pedagogen gör en avvägning av elevens mognad beträf-
fande hur och när en elev ska göras delaktig. 

Jag tycker det funkar bättre om man inte har med ungen, oftast men det är väldigt individuellt, kommer de 
upp mot trean kan du ofta ha dom med om du bedömer att det går, men ska du prata om jobbiga saker ska 
du inte ha barnen med. (Alice F-3) 
 
Delaktighet tycker jag är ett svårt ord. En omogen kille i fyran, visst han kan vara delaktig och säga vad han 
tycker och tänker, men deras tänk är ofta ganska sådär… (Camilla 4-6)  

 
Johansson (2015) belyser vikten av ett gott samarbete mellan elever och ansvariga pedagoger för att på 
så vis fånga elevens genuina uppfattning av sin skolsituation. Genom att utgå från elevens perspektiv 
och visa intresse för att förstå eleven ökar förutsättningarna för att eleven ska känna ett driv i skolarbetet 
samt känna delaktighet i beslut som rör dem själva. Clara lyfte i intervjun fram relationen till eleverna 
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som den främsta framgångsfaktorn i arbetet med elevernas delaktighet och inflytande, och redogjorde 
även för att en god relation till eleverna var ett förhållningssätt som genomsyrade hela skolan:  

 
Ja, alltså vi har ett förhållningssätt här… Stöd, anpassningar och relation. Relation är A och O och så lyfter 
allt! (Clara 4-6)   
 

 
Resultatet i Gerrbos (2012) studie visar på att lärare anser att det är av stor vikt att det är ”rätt” lärare 
som har en relation till elever i behov av särskilt stöd för att eleven ska känna sig delaktig i klassens 
arbete. Det krävs bara att det är en enda lärare eller någon annan som arbetar nära eleven och som på ett 
genuint sätt visar intresse för eleven och skapar en god relation för att eleven ska lyckas i skolan. Även 
Camilla, Berit och Doris betonade vikten av goda relationer och beskrev fördelen med att ha en etablerad 
god relation för att på ett smidigt sätt komma igång med verksamma stödinsatser, vilket uttrycktes enligt 
följande: 

 
Men om man jobbar med dom då har man ju en relation och då, det är ju inte så att man kliver in och gör ett 
åtgärdsprogram med en elev som jag aldrig har träffat.  (Camilla 4-6) 

 

Och som sagt ibland är det pedagogerna som kan göra den beroende på relationen känner jag. Det är lättast 
att göra den med någon som dom har en bra relation till. För ibland i ett åtgärdsprogram så kanske åtgärden 
är kopplad till arbetslaget mer än att det handlar om speciallärarstöd och då kanske jag ibland inte alls har 
en relation till en elev och då blir det ju väldigt viktigt tycker jag att den som diskuterar med eleven kan vara 
någon som eleven känner sig ändå trygg med.  (Berit 1-3) 

 

så när man får in den här kontinuiteten också jag vet inte riktigt om jag tror på " hej du o jag träffas en gång 
i veckan och har lästräning” Jag tror inte riktigt på den utan att man behöver ses, kanske kortare stunder men 
kontinuerligt då blir det verksamt för då. (Doris 7-9) 
 

 
I likhet med Ahlbergs (2013) förklaring av det relationella perspektivet, att det är miljön som behöver 
anpassas efter elevens behov, så förlägger pedagogerna i föregående citat inte svårigheterna hos ele-
ven utan ser det som sitt uppdrag att rikta stödinsatserna på ett gynnande vis för individen i syfte att 
öka elevens delaktighet och inflytande. Thornberg och Elvstrand (2012) poängterar vikten av att ele-
ver får ha en kontinuitet i relationen till ansvariga pedagoger. Vi kan se i analys av resultatet i vår 
studie att ett relationellt perspektiv är framträdande. En god relationen mellan elever och lärare har 
en stor betydelse i skolsammanhang för att öka elevens känsla av trygghet och välbefinnande. En god 
relation kan även ha en förebyggande effekt innan eventuella hinder uppstår i skolarbetet. Lärare som 
tar ansvar för elevens skolsituation och visar en vilja att stötta elever kan påverka eleven i en positiv 
riktning som gynnar elevens välbefinnande. Genom att som pedagog lyssna till elever och agera efter 
de behov de uttrycker visar du som pedagog att elevernas röst är viktig (Tangen, 2009).  
 

Barnrättsperspektiv 
 
I intervjuerna framkom även det punktuella perspektivet som von Wright (2002) lyfter fram som ett 
perspektiv som visar på ett förhållningssätt där individer i behov av stöd ses som bärare av sin pro-
blematik. Elevens svårigheter anses ligga i exempelvis en diagnos och förläggs som en brist hos 
individen. Camilla uttryckte upprepade tillfällen svårigheter som kunde uppstå i arbetet med elever 
som inte ville ta emot stöd och i hennes beskrivningar återfanns det punktuella synsättet där ett an-
passat sätt att nå eleven saknades: 
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Men sen är det ju inte alla elever som pratar. Och det är inte alla elever som vill ha åtgärderna som jag kan 
erbjuda och då blir det svårt. Jag har en elev som konsekvent tackar nej till all hjälp. Så då får man ju skriva 
ett åtgärdsprogram där det står vad man kan erbjuda och sen så får man utvärdera och skriva att han inte tar 
emot. Det är jättesvårt. (Camilla 4-6)  

 
I vårt resultat framkommer det att trots välviljan från pedagogerna att få eleverna delaktiga genom att få 
dem att dela med sig av sina åsikter i åtgärdsprogram så kan det finnas elever som inte vill delta. För 
dessa elever måste det finnas andra tillvägagångssätt för att möjliggöra delaktighet. Aronsson (2012) 
skriver att tolkning av barns texter och bilder kan vara ett sätt att få fatt i barnets röst. Det krävs ett aktivt 
lyssnande på barn och kunskap om barns meningsskapande för att tolka barns perspektiv. För att göra 
yngre barn delaktiga krävs andra metoder för att göra dem delaktiga än att enbart lyssna in deras åsikter, 
såsom att ha förväntningar på barnen att de klarar av saker själva men med stöttning av vuxna 
(Samuelsson, Pramling & Sheridan, 2003). Det finns en risk med att vuxna, med all välvilja, försöker få 
elever delaktiga genom ett vuxenperspektiv och vuxnas syn på elevens delaktighet. Resultatet i vår stu-
die visade på problematiken när elever inte vill vara delaktiga eller ta emot det stödet de har rätt till. 
Åkerström Kördel och Brunnberg (2017) anser att elever som avstår från olika former av delaktighet 
också måste ges rätt att göra det. Här framkommer en problematik mellan barnkonventionens 
(Barnombudsmannen, 2019) intention om barns bästa, barns rätt till åsiktsfrihet skolans styrdokument 
(Skolverket, 2018) och individens rätt till valfrihet.  

Tangen (2008) betonar barn som sociala aktörer och vikten av att som vuxen aktivt lyssna till deras 
röster. Tangen påpekar vikten av att ta hänsyn även till de elever som av olika anledningar saknar för-
mågan att uttrycka sig och se till att även deras perspektiv lyfts fram. I citatet ovan (Camilla 4-6) kopp-
lade till det punktuella perspektivet synliggörs ett förhållningssätt hos pedagogen där eleven inte erbjuds 
ett varierat sätt att tillgodogöra sig de stödinsatser som erbjuds, informanten tydliggör att eleven konse-
kvent tackar nej till stöd och förlägger svårigheten att ta emot hjälp som en brist hos individen. 

 

Sammanfattning 

Goda relationer mellan pedagoger och elever upplevs som en absolut förutsättning för att ett åtgärds-
program och stödinsatser ska fungera. Det punktuella och det relationella perspektivet får betydelse för 
hur barns delaktighet i åtgärdsprogram möjliggörs. Barns bästa ur ett vuxenperspektiv hindrar elevens 
möjlighet till att vara delaktighet i sitt eget liv. Det krävs kunskap för hur vuxna kan få fatt i barnets röst 
genom olika tillvägagångssätt. När de vuxna har ett genuint intresse för elevers välmående och skolsi-
tuation genom goda relationer möjliggör det elevens delaktighet och i förlängningen elevens möjlighet 
att uppnå skolans mål. 

Diskussion 

Relationsbyggande som pedagogisk strategi 
Studiens syfte är att undersöka speciallärare och specialpedagogers förhållnings- och arbetssätt för ele-
vers delaktighet i åtgärdsprogram. I studien framkommer det att ett flertal av informanterna anser att 
åtgärdsprogram är ett bra verktyg för att synliggöra elevers styrkor och svagheter samt att informanterna 
arbetar utifrån barnets bästa. Studiens resultat visar att elevens delaktighet i åtgärdsprogram inte är något 
som är en levande fråga i skolans systematiska arbete. Elevers möjlighet till delaktighet i åtgärdsprogram 
är begränsad av de vuxnas arbetssätt och metoder. Det är de vuxna som bestämmer när elevens ska eller 
inte ska vara deltagande på möten. En del elever väljer själva att avstå från möten kring åtgärdsprogram. 
När eleven själv väljer att inte delta försöker pedagogerna att få fram elevens tankar och åsikter i förväg 
och ta med dessa till mötet. Att vissa elever väljer att inte delta är en intressant fråga i sig. Kan det bero 
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på att de anser att deras åsikter inte tas tillvara, eller kanske att mötesformen kan upplevas som utsatt 
och obehaglig för eleven? 

Informanterna i studien beskrev att goda relationer mellan elever och pedagoger samt mellan pedagoger 
och vårdnadshavare är en förutsättning för att elever ska ges möjlighet till delaktighet i åtgärdsprogram. 
Det framkommer även i studien ett punktuellt förhållningssätt där elevens delaktighet ifrågasätts utifrån 
mognad och ålder. von Wright (2002) beskriver hur elevvårdaren i mötet med eleven befinner sig i en 
maktposition gällande att ge elever utrymme för delaktighet. Det är ofta elevvårdaren som initierar till 
möten rörande eleven och som därmed bär ett ansvar för mötets utformning. Ur ett relationellt perspektiv 
finns en nyfikenhet och ett genuint intresse för att fånga elevens egen upplevelse av sin skolsituation 
medan det punktuella perspektivet i större utsträckning står för att identifiera brister och åtgärda dessa. 
I den maktposition elevvårdaren befinner sig i ställs krav och förväntningar på att denne ska kunna agera 
utifrån barns bästa. Vi menar att ett förhållningssätt som handlar om att som vuxen ha barns bästa för 
ögonen innebär ett ansvar där både det relationella och det punktuella förhållningssättet kan ingå. Det 
ena perspektivet behöver inte nödvändigtvis förta det andra. I en skolmiljö där ett relationsbyggande 
sätts i första rummet kan ett punktuellt perspektiv där specifika svårigheter hos eleven identifieras och 
åtgärdas upplevas kompletterande i elevvårdsarbetet. Därigenom kan väl fungerande stödinsatser skapas 
för eleven.  

Informanterna i vår studie beskrev olika tillvägagångssätt för att närma sig barns perspektiv. Några in-
formanter beskrev att delaktighet för eleverna i deras åtgärdsprogram kunde innebära att eleven under 
ett formellt möte gjorde sin röst hörd och gavs möjlighet att komma med egna synpunkter, medan några 
informanter beskrev delaktighet för eleven som något som görs dagligen om pedagogen har en god 
relation till eleven och fångar upp elevens tankar och åsikter genom informella samtal. Genom de infor-
mella samtalen fångas barns perspektiv upp och används till åtgärdsprogrammen ur ett barnperspektiv. 
Aronsson (2012) poängterar att det bör finnas mer än en metod för att få fatt i barnets perspektiv och 
röst. Framträdande i vår studie var att de flesta av informanterna ansåg att eleverna skall vara med vid 
utvärderingen av ett åtgärdsprogram. En relevant fråga att ställa sig kan vara: Hur ska man kunna utvär-
dera något som man inte varit involverad i från början? Att få fatt i barnets röst ligger nära ett barnper-
spektiv, men det kan vara problematiskt för barn som har psykisk eller fysisk ohälsa (Aronsson, 2012).  

Alla informanter nämnde goda relationer till elevens vårdnadshavare som en förutsättning för att få fatt 
i elevens tankar och åsikter för att skapa möjligheter till elevens delaktighet i sitt åtgärdsprogram. Här 
blir det aktuellt att diskutera formuleringen en skola för alla eller en skola för alla, det är var betoningen 
läggs i formuleringen som avgör. Beroende på vilka möjligheter och förutsättningar en elev har med sig 
hemifrån påverkas elevens förutsättningar till delaktighet och inflytande (Gerrbo, 2012). I Skolans läro-
plan Lgr 11 (Skolverket, 2018) anges riktlinjer för skolans arbete och i avsnitt 2.4 Skola och hem besk-
rivs skolans ansvar att samverka med vårdnadshavare för att utveckla skolans verksamhet och ansvaret 
att informera vårdnadshavare kring elevens skolsituation. Samverkan kräver att två parter på ett likvär-
digt sätt arbetar mot ett gemensamt mål, och detta kan bli problematiskt för de elever som inte har 
förutsättningar hemifrån. I Hartas (2008) studie framkom det att föräldrar ofta får agera talesperson för 
sitt barn. Informanterna beskrev att vårdnadshavare även kunde utgöra ett hinder för elevens delaktighet. 
När samarbetet och relationen mellan elevens vårdnadshavare och skolan brister så får det konsekvenser 
för elevens möjlighet till deltagande. Alla barn har inte vårdnadshavare som kan vara delaktiga och 
samverka med skolan av olika anledningar. Hur blir det för de elever som inte har vårdnadshavare som 
lyfter deras röster? Det kan finnas en risk att de elever vars vårdnadshavare inte för en aktiv dialog med 
skolan missgynnas i arbetet med stödinsatser och åtgärdsprogram och att deras röster lyfts fram i mindre 
utsträckning än de elever vars vårdnadshavare är aktiva. Hartas menar att det finns en växelpåverkan av 
föräldrars sociala kapital och föräldrars delaktighet i skolan. Ett aktivt föräldraengagemang och socialt 
kapital möjliggör för föräldrars delaktighet, delaktighet i sin tur kräver ett socialt kapital. Resultatet i 
studien visar att elever med vårdnadshavare som inte har förutsättningar att föra sitt barns talan kan få 
sämre möjligheter till delaktighet och inflytande i åtgärdsprogram. Vidare visar studiens resultat på att 
informanterna i studien försöker fånga elevernas röster genom olika metoder såsom informella samtal 
och genom att bygga förtroendefulla relationer. När en elev inte förväntas nå skolans mål ska en peda-
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gogisk utredning skyndsamt genomföras och därefter upprättas ett åtgärdsprogram om det anses nöd-
vändigt. Att bygga förtroendefulla relationer är inget som görs skyndsamt utan det är ett långsiktigt 
arbete som kräver tillit och genuint förtroende mellan pedagog och elev. Svårigheten kan då bli att åt-
gärdsprogrammet ska utarbetas och utföras i snabbare takt än den tid ett relationsbyggande faktiskt tar i 
anspråk. 

Barnsyn 
Studiens resultat visar att elevens delaktighet i åtgärdsprogram ökar med stigande ålder och förmåga att 
ta ansvar. Informanterna beskrev att elever i yngre åldrar kan ha svårt att förstå vad ett åtgärdsprogram 
är och därför inte ges möjligheten att vara delaktig i det i samma utsträckning som äldre elever. Flertalet 
informanter beskrev att det är av stor vikt att eleven är delaktig i utvärderingen av ett åtgärdsprogram 
och att deras röst är det viktigaste för att ett åtgärdsprogram ska bli verksamt. Bergnehr (2019) diskuterar 
användandet av begreppet barn som sociala aktörer och trots att det är utgångspunkten för barns per-
spektiv och barnperspektiv så tenderar barn ändå att ses som passiva utan makt. Resultatet i studien visar 
att informanterna anser att det är viktigt att eleven är delaktig i sitt åtgärdsprogram men att det handlar 
om en villkorad delaktighet utifrån att det är de vuxna som bestämmer när och hur delaktigheten ska 
ske. Informanterna i studien menar att deras arbetssätt styrs av synen på vad som är bäst för eleven i 
situationen. Ibland kan det vara av stor vikt att vuxna hjälper eleverna med vad som är deras bästa, men 
barns rätt till delaktighet och inflytande får inte förbises. Åtgärdsprogrammet som verktyg används dock 
inte helt igenom ur ett barnperspektiv eller ur barns perspektiv utan tenderar mer att användas ur ett 
vuxenperspektiv. Det är viktigt att nämna att de intervjuade pedagogerna beskrev åtgärder och insatser 
som ett arbete för barns bästa. von Wright (2002) lyfter fram vikten av hur ansvariga i ett elevvårdsteam 
uttalar sig om elever i sina beskrivningar av stödbehov. Pedagogens elevsyn blir avgörande för vilket 
förhållningssätt som kommer att genomsyra verksamheten. Har hänsyn tagits till att se och höra elevens 
egen uppfattning om sin skolsituation? Eller har elevvårdsteamet endast gjort en analys av stödbehov 
genom egen sammanfattning av specifika skolsituationer som uppmärksammats som svåra? Von Wright 
lyfter fram de mellanmänskliga relationerna som viktiga för att försöka förstå en individs perspektiv på 
tillvaron. Von Wright menar att det är ett gemensamt ansvar att i skolan utgå från att elever ska känna 
delaktighet genom att anpassa situationer efter behov. Med ett gemensamt riktat intresse för eleven ökar 
förutsättningarna för elevens delaktighet och i processen att upprätta åtgärdsprogram blir elevens förut-
sättningar och möjligheter till delaktighet större, jämfört med om elevvårdsteamet endast diagnostiserat 
och bestämt elevens stödbehov. Von Wright lyfter fram vikten av att elevvårdsteamet skapar en samsyn 
i arbetet med elever i behov av stöd. De perspektiv som blir framträdande synliggörs i verksamheten i 
arbetet med eleverna och olika synsätt påverkar de stödinsatser som genomförs. I de fall en samsyn inte 
uppnås i elevvårdsteamet kan arbetet med eleverna variera genom att exempelvis åtgärdsprogram utfor-
mas på ett ej likvärdigt sätt. I vissa fall kanske elever ges utrymme att delta i de beslut som rör de medan 
de i vissa fall inte ges möjlighet beroende på pedagogens inställning till elevers delaktighet. 

Sammanfattning 
I och med att Barnkonventionen blir lag står skolan inför ett stort utvecklingsområde i frågor som berör 
barn. Det finns ingen universell metod för att skapa delaktighet och inflytande för alla elever i skolan 
utan det är vuxnas syn på barn som aktörer i sina egna liv som är utgångspunkten i ett delaktighetsarbete. 
Elevers möjlighet till deltagande i åtgärdsprogram begränsas av vuxnas förhållningssätt och barnsyn 
samt av elevens ålder. Pedagogernas arbetssätt för att möjliggöra elevers delaktighet och inflytande be-
skrivs i form av goda relationer mellan elever och pedagoger samt mellan vårdnadshavare och pedago-
ger.   



26 
 

Förslag till vidare forskning 
Begreppet barnperspektiv växte fram jämsides med att barnkonventionen ratificerades i Sverige (Arons-
son, 2012). Utifrån artikel 12 i Barnkonventionen som handlar om barns rätt till åsiktsfrihet, delaktighet 
och rätten att bli hörda, kan vi se att barns perspektiv och barnperspektivet genom de beskrivningar 
informanterna ger behöver synliggöras och utvecklas. När Barnkonventionen blir lag i januari 2020 
kommer barnperspektivet och barns rättigheter lyftas fram och inkorporeras i såväl skolans arbete som 
i samhället i stort. Vi ser ett värde i att lyfta fram barns perspektiv i frågan kring delaktighet i åtgärds-
program i vidare forskning. För att få en vidare bild av elevers delaktighet skulle en systematisk gransk-
ning av skriftliga åtgärdsprogram var en möjlig väg till vidare forskning. 

Ett annat förslag till vidare forskning kan vara att medvetandegöra de maktrelationer som uppstår i mö-
ten mellan skola, elev och vårdnadshavare. En medvetenhet om den maktposition som skolan intar ge-
nom att initiera till möten med vårdnadshavare och elever i behov av stöd skulle kunna leda till ett 
ödmjukt förhållningssätt gentemot elev och vårdnadshavare där barns perspektiv kunde få ett större ut-
rymme. Med en maktposition följer även ett ansvar att se till elevens bästa och göra kloka val i det 
elevvårdande arbetet. 

Metoddiskussion 
Berner (2005) menar att det är genom tidigare forskning samt egna och andras erfarenheter som nya 
frågor och ämnen att utforska uppstår. Det är dock den egna förförståelsen av området som måste pro-
blematiseras och reflekteras över så det blir relevant för forskning. Berner påpekar vikten av att i sin 
studie hitta en forskningsfråga som upplevs värd att investera i och samtidigt både ha tilltro och vara 
skeptisk till den egna förförståelsen av området. En aspekt som kan ha spelat roll för resultatet är vår 
förförståelse för fältet då vi båda arbetar inom skolan som pedagoger. Hade området varit obekant för 
oss hade djupare följdfrågor till informanterna kunnat utvecklas och då kunde svaren eventuellt fått en 
mer utvecklad beskrivning. Intervju som metod har sina för- och nackdelar. Denna metod var lämplig 
för aktuell studie, men den hade kunnat kompletteras med observationer under elevvårdsteamets möten 
och möten pedagoger, vårdnadshavare och elever emellan samt en analysstudie av skrivna åtgärdspro-
gram. Det är svårt att dra generella slutsatser av en kvalitativ studie men den leder ändå till en ökad 
kunskap kring det som avses att undersöka (Fejes & Thornberg, 2015). Trovärdigheten i undersökningen 
är god då den är utförd på ett flertal skolor med speciallärare och specialpedagoger med stor spridning 
beträffande deras yrkeserfarenhet. Studien kunde förstärkts av att vi hade inriktat oss på speciallärare 
och specialpedagoger på ett specifikt stadium i skolan. En större geografisk spridning i olika kommuner 
hade ytterligare förstärkt studiens trovärdighet.   
 
Det finns ett dilemma i att eleverna borde ha en framträdande roll i vår studie och de etiska aspekter 
som följer med elevers deltagande. I denna undersökning som utfördes under en begränsad tid övervägde 
vi de etiska aspekterna av att intervjua barn och kom fram till att det inte var möjligt att säkerställa de 
etiska kraven. Med det menar vi att vi ansåg att det hade blivit för tidskrävande för vår studie att skicka 
ut och samla in samtyckesblanketter från elever och vårdnadshavare.  

 

Studiens relevans för det specialpedagogiska fältet 
Ett relevant fynd i studien är informanternas AHA-upplevelser beträffande innehållet i intervjun; Ele-
vers möjlighet till delaktighet i åtgärdsprogram. Denna studie kan användas i skolans elevhälsoteam 
och skolans utvecklingsarbete kopplat till Barnkonventionens Artikel 12: Åsiktsfrihet, delaktighet och 
rätten att bli hörd. Denna studie kan även med fördel användas till allt arbete med elevers möjligheter 
till delaktighet och rätten att göra sina röster hörda i alla skolformer. 
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Avslut 
Vi vill avsluta med ett citat från Fredrik Malmberg, generaldirektör från Specialpedagogiska skolmyn-
digheten (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019) när han diskuterar hur det gick till när Barnkon-
ventionen blev lag i Norge: 
 

Justitieministern ringde till Barnombudet i Norge och sa: ”Nu är det klart” för att det skulle bli lag. Då var 
det i och för sig en klok Barnombudsman för han svarade: ”Nej, det är nu det börjar” 
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Bilagor 
Bilaga 1 Missivbrev 
 
Förfrågan om att delta i en studie om elevers delaktighet i åtgärdsprogram. 
 
Hej 
 
Vi heter Tina Friberg och Jeanette Åström   och   vi   går   sista   terminen   på specialpedagogprogrammet 
på Stockholms universitet och ska nu skriva vårt självständiga arbete på avancerad nivå.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur elevens delaktighet ser ut i arbetet med åtgärdsprogram. Studien 
kommer att genomföras utifrån intervjuer under hösten 2019 och den kommer handla om erfarenhet av 
elevers delaktighet i åtgärdsprogram. Vi vänder oss till pedagoger som har erfarenhet av att arbeta aktivt 
med åtgärdsprogram i verksamheten. Intervjun beräknas ta mellan 30-40minuter, du bestämmer tid och 
plats i samråd med oss. Intervjun kommer spelas in och sedan transkriberas, dvs inspelningen omvandlas 
till text.  
 
Vi följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer vilket innebär att allinformation som du lämnar ut kommer 
förvaras inlåst och i säkert förvar för obehöriga. Resultatet av materialet kommer att avidentifieras så 
det kommer inte kunna härledas till någon/några specifika individer samt att det endast kommer använ-
das till denna studie. När vårt självständiga arbete är godkänt kommer det inspelade samt transkriberade 
materialet att förstöras. Du kommer få möjlighet att ta del av arbetet och resultatet när det är färdigt om 
så önskas.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan motivering. An-
svariga för studien är Jeanette Åström och Tina Friberg, handledare Universitetslektor Marie-Louise 
Stjerna. Har du frågor kring studien är du välkommen att höra av dig till oss via mail och vi ser fram 
emot ditt deltagande som skulle bli en värdefull tillgång i vår studie.  
 
Vänliga hälsningar  
 
jeanette.astrom@stockholm.se 
 
tinafriberg@hotmail.com 
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Bilaga 2 Frågeguide 
 
Hur blir elevens delaktighet i åtgärdsprogram synlig och hur ser delaktigheten ut? 
 
 
 
 

Tema Frågor 
Egna erfarenheter 
 

•Vad är din yrkesroll? 

•Hur länge har du arbetat med att upprätta åtgärdsprogram för 

elever i behov av särskilt stöd? 
 

Åtgärdsprogrammets funktion 
 
 

•Beskriv tillvägagångssättet när ett åtgärdsprogram upprättas 

•Vad anser du gör ett åtgärdsprogram verksamt för eleven? 

•Vilken sorts återkoppling sker till eleven angående elevens åt-

gärdsprogram? 
 

Samarbete inom skolan 
 
 

•Vad är dina erfarenheter av hur diskussionen förs i elevhälsotea-

met kring elevers delaktighet i åtgärdsprogram? 

•Vems ansvar är det att stödinsatserna genomförs? 

•Hur möjliggörs elevers delaktighet i åtgärdsprogram via skolans 

rutiner och samarbetet med elevhälsoteamet? 
 

Elevens delaktighet 
 
 

•Vilka möjligheter har eleverna att vara delaktiga i upprättande 

av åtgärdsprogrammen? 

•Vilka hinder finns för elevers delaktighet och deltagande i upp-

rättandet av åtgärdsprogrammen?  

Möjlig följdfråga: 

•Om det finns möjligheter för eleven att ha synpunkter kring in-

nehållet, hur brukar elever göra det? 

•Finns det rutiner för elevers möjlighet att ha synpunkter på inne-

hållet i sitt åtgärdsprogram? 

•På vilket sätt är eleverna delaktiga i utvärderingen av åtgärds-

programmen? 

 
Vårdnadshavares delaktighet 
 
 

•När ett åtgärdsprogram upprättas, på vilket sätt är vårdnadsha-

vare delaktig? 

•På vilket sätt är vårdnadshavare delaktig i utvärderingen av åt-

gärdsprogrammen? 
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