
EXAMENSARBETE

Hur får man dem att göra något?
Fokus på elevens delaktighet som drivkraft till studiemotivation.

Madelene Sandström
Carola  Sundkvist

2014

Filosofie kandidatexamen
Specialpedagogik

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



   

 

 

 

 

 

 

Hur får man dem att göra något? 
How do you get them to do anything? 

 

 

- Fokus på elevens delaktighet som drivkraft till studiemotivation. 
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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att belysa om elever i grundskolans år åtta känner sig delaktiga i sina studier, 

och vad som påverkar deras delaktighet, samt om undervisningen främjar delaktighet utifrån 

skolans styrdokument. I denna studie redogör vi för begreppet delaktighet för att på så sätt 

skriva fram olika tolkningar av begreppet. De frågor som informanterna i vår studie, elever i 

årskurs 8, framförallt fått fundera över är hur de uppfattar begreppet delaktighet och när de 

känner sig delaktiga. Utöver dessa frågor så har de även ombetts redogöra för vilken betydelse 

läraren har för upplevelsen av delaktighet. 

Vi belyser i vår bakgrund även begreppet delaktighet ur olika perspektiv och vad skolans 

läroplaner säger om begreppet delaktighet. Studien är en kvalitativ studie, med forskningsfrågor 

som uppmanar till en kvalitativ ansats. Till vår hjälp vid intervjuerna har vi en intervjuguide 

med öppna frågor. Intervjuerna har transkriberats och analyserats. Studien har sin utgångspunkt 

i hermeneutiken som ansats för att tolka helheten och delar av förståelse främst när det gäller 

texter. Dessutom har vi använt oss av fenomenologin som ger oss en inblick i hur eleverna 

uppfattar och beskriver sina levda erfarenheter av delaktighet. De elever som vi valt att intervjua 

har idag inga åtgärdsprogram och inte heller några dokumenterade inlärningssvårigheter eller 

funktionsnedsättningar. Däremot har eleverna vid flertalet tillfällen påtalat brist på motivation 

när det gäller skolarbetet. Resultaten av vår studie visar att eleverna har en god uppfattning av 

vad delaktighet är. De hade flera olika förklaringar till vad delaktighet kan innebära för dem 

själva i skolan. När det gällde undervisningens betydelse för delaktighet hade de svårare att 

svara. Flera elever beskrev att läraren hade en viktig roll för att de som elever skulle känna sig 

delaktiga. 

 

 

Sökord: Delaktighet. Elevers studieresultat. Uppfattning av delaktighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FÖRORD 

Begreppet delaktighet finns med i alla skolans läroplaner även i den nuvarande för grundskolan.  

Där står det att eleverna alltid ska ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom 

ramen för deras inflytande över utbildningen. Skolans mål är att varje elev ska ta ett personligt 

ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, och att de successivt ska utöva ett allt större 

inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. Då vi båda är intresserade av att lösa 

problem istället för att enbart konstatera att något inte alltid blir som det är tänkt med eleverna 

eller med undervisningen så växte idén till det här arbetet fram. När nu arbetet är färdigt känner 

vi att det har varit både intressant och givande för oss som pedagoger att hitta ett område som 

vi kan förändra i vårt dagliga arbete med eleverna. 

Vi vill även passa på att tacka för den hjälp vi har fått från de intervjuade eleverna som har delat 

med sig av sina, för oss viktiga erfarenheter, från skolan. Samt även de specialpedagoger och 

lärare som fört fram sina funderingar om elevernas skolresultat till oss. 

 

 

Vi vill också tacka handledare Solange Perdahl och Åsa Gardelli som har guidat oss genom 

arbetet. 
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1 INLEDNING 
 

Vi uppmärksammade ett utvecklingsområde på de skolor vi är verksamma på.  Det vi har lagt 

märke till var att elever blir mer och mer ointresserade av sina egna studier och deltar allt mindre 

i skolarbetet. Dessa elever visade sig också vara de som hamnade hos specialpedagogen trots 

att de ej hade dokumenterade svårigheter. De frågor vi då började ställa oss var om det finns 

arbetsmetoder eller förhållningssätt till dessa elever som skulle främja och underlätta deras 

skolgång? Hur kan vi som arbetar inom skolan nå alla elever och ge dem de rätta 

förutsättningarna så att de kan känna sig delaktiga och motiverade i sina studier? Skulle det i 

sin tur kunna bidra till att fler elever når skolans mål? Specialpedagogerna från våra enheter 

vittnar om ett ökat antal elever i behov av särskilt stöd. Vidare lyfter specialpedagogerna ute i 

verksamheterna att de arbetar med allt fler elever som behöver motiveras och allt mindre med 

att överbrygga inlärningssvårigheter. Skulle dessa elever bli mer delaktiga i sina studier tror 

specialpedagogerna att de utan problem skulle nå grundskolans kunskapskrav. 

Vi arbetar båda två inom skolan, vår erfarenheter från läraryrket är att skolan verkar kännas 

ointressant ur många elevers perspektiv och det som händer i skolan känner eleverna sig inte 

involverade i. De elever som saknar motivation i de teoretiska ämnena når ofta grundskolans 

kunskapskrav i de praktiska ämnena. Påverkas elevernas studieresultat om de inte känner sig 

delaktiga och vilken är lärarens roll.  Därför har vi valt att belysa betydelsen av att känna sig 

delaktig i undervisningssituationen. Redan under 1990-talet uppmärksammades att antalet 

elever med ofullständiga betyg ökar för varje läsår enligt Skolverket (1996). Ungdomar som 

slutar skolan för tidigt eller inte når lägsta kunskapskrav riskerar att hamna i ett stort 

samhälleligt utanförskap. De riskerar att inte komma in på arbetsmarknaden och kan förlora en 

del av sin identitet när de hamnar utanför den grupp de tillhör när de var kvar i skolan enligt 

Bäckman & Nilsson (2011). Utöver detta riskerar elever som går ut grundskolan med 

ofullständiga betyg att senare i livet få psykosociala problem. Lärande barn mår bättre och när 

man mår bra är det lättare att lära (Ahrèn, 2013).  

I den aktuella läroplanen, Lgr11 (Skolverket, 2011) framgår med all tydlighet att elevernas 

delaktighet och ansvar ska genomsyra skolans verksamhet. Vi ställer oss frågan om detta är 

något som märks ur ett elevperspektiv och vilken uppfattning eleverna har om begreppet 

delaktighet. Vi ville undersöka om den svenska skolan aktivt arbetar för att eleverna ska känna 

den delaktighet som de har rätt till enligt Lgr 11. Den internationella studien som genomförs i 

olika årskurser runt om i världen blir en måttstock för jämförelser mellan olika elevgrupper. 

Genom TIMSS (Trends in International mathematics and Science Study) har det varit möjligt 

att jämföra kunskapsutvecklingen för en viss årskurs. Årskurs fyra deltog i TIMSS 2007 samt 

även som årskurs åtta 2011.  Enligt TIMSS 2007 har Svenska elever sämre resultat mellan 

årskurs fyra och årskurs åtta än i jämförbara länder (Skolverket, 2013). Delaktighet är ett 

begrepp med många olika tolkningsmöjligheter. Därför är det intressant att inledningsvis belysa 

hur begreppet delaktighet behandlas i skolans dokument samt vad de intervjuade eleverna 

vittnar om när det gäller att känna delaktighet i sina studier och vidare i vilken grad det kan ha 

betydelse för deras studieresultat. Vi har båda två arbetat med studiens alla delar. Vi intervjuade 

två elever var och intervjuerna transkriberade vi var för sig för att sedan utföra analysen 

tillsammans.  
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 2 SYFTE OCH BEGREPPSFÖRKLARING 

 

Syftet med studien är att belysa och problematisera hur elevernas erfarenheter av delaktighet i 

sina studier kommit att påverka hur de uppfattar sig vara studiemotiverade eller ej. 

 

2:1 Frågeställningar 

 

Följande frågeställningar ligger till grund för att besvara vårt syfte. 

 Vilken betydelse lägger eleverna in i begreppet delaktighet? 

 Hur beskriver eleverna sina erfarenheter av att vara delaktiga i relation till att inte 

vara delaktiga? 

 Hur uppfattar eleverna delaktighet i relation till studiemotivation? 

 

2:2 Avgränsning och syftesprecisering 

 

Vi har valt att skapa förståelse för elevers inställning till begreppet delaktighet i sina studier. Vi 

är medvetna om att känslan av att inte vara delaktig i skolans alla områden kan påverka hur 

man upplever delaktigheten under lektionstiden. Detta kommer vi inte fokusera på under denna 

studie. Vårt fokus kommer att ligga på delaktighet under lektionstiden, hur och när eleverna 

känner sig delaktiga i undervisningssituationen. Övrig tid på skolan där delaktighet också kan 

vara viktigt belyser vi således inte här. 

Det vi menar med delaktighet är att elever ska känna sig självmant involverade i det som 

undervisas. Även att undervisningen ska kännas intressant och att det är möjligt att påverka sin 

egen skolsituation. Socialstyrelsens (2003) definition av begreppet delaktighet slår fast att 

delaktighet är en persons involvering och engagemang i en livssituation. Engagemang innebär 

att delta, ingå i eller vara involverad, att vara accepterad eller ha tillgång till nödvändiga 

resurser. Delaktighet bedöms utifrån faktorer som genomförande och kapacitet. 

(Socialstyrelsen, 2003). Det blir även det vi kommer att fördjupa oss i här. Studiemotivation är 

enligt oss när elever självmant eller med hjälp av lärare intresserar sig för sina studier.  

Intervjuerna är utförda i åk 8 trots att en av oss har sin arbetsplats på gymnasiet.  
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3 Bakgrund 

 

Initialt kommer vi att börja med en redogörelse för vad begreppet delaktighet kan betyda och 

hur det används. Vi kommer även att belysa förhållandet mellan delaktighet och demokrati samt 

även förhållandet mellan delaktighet, inkludering och integrering. Därefter redogör vi för 

begreppet delaktighet ur flera olika perspektiv. Vi kommer även ta upp hur begreppet 

delaktighet har belysts i de läroplaner som styr skolans verksamhet. Motivation är ett viktigt 

begrepp i sammanhanget varvid vi även väljer att lyfta in detta begrepp i sammanhanget. Inre 

och yttre motivation har stor betydelse för elevers vilja att delta i undervisningen och kan i vissa 

fall vara av avgörande betydelse. 

 

3:1 Begreppet delaktighet 

 

Delaktighet är ett begrepp som används i många olika sammanhang och som även har olika 

betydelser menar Elvstrand (2009). Det finns två huvudsakliga användningar av begreppet, 

delaktighet som generellt deltagande i en aktivitet samt delaktighet i beslutsfattande. Begreppet 

behöver problematiseras och definieras. Delaktighet ligger nära flera andra begrepp som 

exempelvis social inkludering. Skillnaden mellan social inkludering och delaktighet är att social 

inkludering anger en mer passiv form och delaktighet anger en mer aktiv form hävdar Elvstrand. 

Delaktig är den som har del i, är inblandad, medskyldig enligt Bonniers svenska ordbok 

(Delaktighet, 1991). I nätupplagan av svenska akademins ordlista (2013), kan man läsa att 

delaktighet är ”del i eller av något”. Till begreppet delaktighet finns följande synonymer: 

medverkan, andel, medansvar, medbrottslighet (Synonymer, 2013). Den nationella 

folkhälsokommittén redovisar nationella hälsopolitiska mål och tar där upp begreppet 

delaktighet i samband med folkhälsa och begreppet är då relaterat till något livsnödvändigt och 

positivt för allas välmående (SOU 2000:91).  

Delaktighet är en persons involvering och engagemang i en livssituation. Engagemang innebär 

att delta, ingå eller vara involverad i, att vara accepterad eller ha tillgång till nödvändiga 

resurser. Lärandekommunikation och mellanmänskliga relationer är faktorer som ingår i 

begreppet delaktighet. Delaktighet bedöms utifrån faktorer som genomförande och kapacitet. 

Kapacitet handlar om förmågan att genomföra en uppgift eller handling, genomförande 

beskriver vad en person gör i sin omgivning (Socialstyrelsen, 2003). 

 

3:2 Förhållandet mellan delaktighet, skola och demokrati. 

 

Här tar vi upp förhållandet mellan delaktighet och demokrati i skolan. Det krävs ett 

demokratiskt synsätt för att begreppet delaktighet ska uppkomma. 

 

3:2:1 Delaktighet- ett demokratiskt värde 

 

Enligt Elvstrand (2009) är demokrati ett överordnat begrepp. Delaktighet är en del av 

demokratibegreppet där den sociala inkluderingen anger en mer passiv form av delaktighet 

medan delaktighet i andra sammanhang leder till ett mer aktivt deltagande. Det finns enligt 

Elvestrand två sätt att närma sig barns delaktighet. I det ena sättet framhålls den sociala aspekten 
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och de sociala vinster som nås genom delaktighet. Inom denna diskurs är målet ofta att stärka 

barnets självbild och självuppfattning. I det andra sättet betonas makt och förändring, här är 

målet ofta att förverkliga barns rättigheter och förbättra beslutsprocesser. Den senare diskursen 

är enligt Elvestrand politisk till sin karaktär. Dessa två diskurser kan existera parallellt men 

även urskiljas var för sig. En annan uppfattning av begreppet delaktighet är att felaktigt se 

delaktighet som en egenskap hos individen. 

Utöver ovan beskrivna aspekter så innehåller delaktighet alltid en upplevelsedimension. I vår 

studie handlar den om hur och när elever upplever känsla av delaktiga. Oftast är delaktighet 

kopplat till en handling men en individ kan uppleva sig själv som delaktig utan att vara 

engagerad eller aktiv.  Om en person saknar politiska rättigheter är det svårt att tänka sig att 

denne upplever sig vara delaktig enligt Elvstrand. 

En annan viktig gräns är mellan formell och informell delaktighet. Individer kan formellt 

tillhöra en grupp exempelvis en skolklass. Informell delaktighet handlar om en subjektiv 

upplevelse att tillhöra och att vara accepterad. I vår studie handlar det om att belysa vilken 

betydelse eleverna lägger in i begreppet delaktighet samt hur eleverna belyser sina erfarenheter 

av att vara delaktig i relation till att inte vara delaktig. Vi kommer även belysa vilka aspekter 

som spelar in för att en elev ska känna sig delaktig. I vår studie kommer politisk delaktighet 

innefatta elevers möjlighet till inflytande, den sociala delaktigheten i studien handlar om 

relationer, tillhörighet samt vänskap. 

I den senaste svenska demokratiutredningen utgår man från två olika demokratiteorier, den 

deltagande demokratin och den deliberativa demokratin (SOU 2000:1).  När det gäller den 

deltagande demokratin betonas aspekten att vara tillsammans med andra och i den deliberativa 

demokratin fokuseras samtalets betydelse för demokratin. I den deltagande demokratin ses delta 

mer som en plikt än som en rättighet. Skolan är en viktig arena för den deliberativa demokratin 

och dess deliberativa samtal som inte alltid tagits tillvara, enligt Bergström och Holm (2005). 

Deliberativa samtal ses som en viktig form och metod för att arbeta med värdefrågor i skolan 

vilket benämns som den deliberativa demokratimodellen, enligt Englund (2007). Utbildning 

som en levd demokrati, som en kommunikation innebär att skapa en meningsskapande 

kommunikation. Skolans ansvar enligt Englund kan då vara att utveckla elevers förmåga till 

ömsesidig kommunikation och argumentation och dels för att skapa förståelse och respekt för 

den andre. Englund hävdar att frågor av moralisk karaktär som visar sig i skilda uppfattningar 

och synsätt tenderar att bli alltmer nödvändiga att hantera i skolan. Dessa frågor har sin grund 

i förändrade auktoritetsrelationer mellan lärare och elever samt fler möten mellan olika kulturer 

och även en ökad heterogenitet kring värderingar och intressen. Deliberativa samtal är ett 

komplement till majoritetsprincipen, innan ett beslut tas måste det diskuteras och motiveras väl. 

Detta kräver medborgare som har deliberativa attityder, skolan ses som en plats där det är viktigt 

att stärka dessa attityder enligt Englund. Deliberativ kommunikation har enligt Englund vissa 

kännetecken: 

Det är samtal där skilda synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme. Det innebär tolerans 

och respekt för den konkrete andre, exempelvis att lyssna på den andres argument. Det finns ett inslag av 

kollektiv viljebildning, vilket innebär att vilja komma överens temporärt. Auktoriteter och traditionella 

uppfattningar kan ifrågasättas. Utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika 

problem respektive att belysa olika problem utifrån skilda synvinklar utan närvaro av läraren”. (Englund, 

s.155) 

Läraren har en mycket viktig roll i dessa samtal. Det svåra i dessa samtal är att sammanföra 

lärarens auktoritet kontra viljan att elever själva ska få möjlighet att komma fram i diskussioner 

hävdar Englund.  

 

3:2:2 Skolans demokratiska uppdrag 
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Skolan ingår i en större politisk kultur där olika demokratisträvanden har varit rådande under 

olika tider. Det som påverkar skolan är politiska beslut, den rådande samhällsdebatten och det 

rådande samhällsklimat, enligt Englund (1999). Genomgående har det alltid de gemensamma 

värdet och likvärdigheten betonats, detta med fokus på att alla elever ska ges möjlighet till en 

likvärdig utbildning oavsett bakgrund eller var i landet eleverna bor. Under efterkrigstiden 

dominerade två demokratiuppfattningar, den funktionalistiska och den normativa, enligt 

Englund. Den funktionalistiska uppfattningen hade sitt fokus på demokrati som ett sätt att fatta 

beslut. Skolan gav eleverna kunskap om olika demokratiformer. Den normativa 

demokratiuppfattningen ser demokrati som något överordnat med tydliga strävanden kring 

värden som man vill förmedla. Enligt Englund växte den funktionalistiska 

demokratiuppfattningen sig stark i slutet på 80-talet och början på 90-talet inom skolan. Tecken 

på den funktionalistiska demokratiuppfattningen var bland annat en förskjutning från en 

samhällscentrerad syn till en mer individcentrerad syn. Under slutet av 90-talet skedde återigen 

en förskjutning mot en normativ demokratimodell, enligt Englund.  

 

Demokratisträvandena i svenska skolan har en lång tradition. Tidigare har de handlat om fostran 

till framtida demokratiska medborgare till att idag även innefatta andra argument. I Inflytande 

på riktigt (SOU 1996:22) anges tre skäl till varför elever ska ges möjlighet till inflytande 

”Inflytande är en mänsklig rättighet. Det är en del av skolans uppgift att fostra demokratiska 

medborgare. Delaktighet är en förutsättning för lärande.” I det första argumentet finns en tydlig 

koppling till barnrättskonventionen.  Skolans demokratifostrande roll är något som de övriga 

två argumenten påpekar, de lyfter även fram att delaktighet utgör en viktig grund för lärande, 

Forsberg (2000). Det vi kommer att fokusera på i den här uppsatsen är det tredje skälet, att 

delaktighet är en förutsättning för lärande. 
 

3:3 Olika perspektiv på delaktighet. 

 

Inom olika områden som gränsar till pedagogik finns begreppet delaktighet ofta med, vi tar här 

upp några av dessa områden. 

 

3:3:1 Pedagogikens perspektiv på delaktighet. 

 

FN:s konvention om barns rättigheter samt förskolans, och skolans läroplaner är viktiga för det 

pedagogiska arbetet i svensk förskola och skola. Enligt Barnrättskonventionen (FN, 1989), har 

alla barn rättigheter, de ska bli lyssnade på och respekterade som individer. När det gäller 

elevernas rättigheter så innefattar det bland annat rätten att vara delaktig i sitt eget lärande. 

Barns delaktighet är både en pedagogisk fråga och ett värde (FN, 1989). Barnrättskonventionen 

består av 54 artiklar och delas ofta in i ombesörjande rättigheter, skyddande rättigheter samt 

deltagande rättigheter. Artikel 12 i barnrättskonventionen beskriver barns deltagande 

rättigheter. ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.” (art, 12, FNs konvention om barnets 

rättigheter, Utrikesdepartementet, 2009) 

De deltagande rättigheterna innebär barns rätt att göra sin röst hörd, samt yttrande- och 

mötesfrihet, dessa rättigheter är de som anses vara svårast att genomföra. De deltagande 

rättigheterna kräver stora förändringar i samhället samt i synsättet på barn och unga. Rätten till 
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självbestämmande kan göra att barnets vilja kolliderar med den vuxnes enligt 

Barnombudsmannen (2006).  Vidare hävdar Barnombudsmannen att barns möjligheter att agera 

och utöva medborgerliga och politiska rättigheter är starkt begränsat.  

Barns perspektiv och delaktighet är beroende av varandra enligt Pramling-Samuelsson och 

Sheridan, (2003). För att ett barn ska känna delaktighet måste den vuxne kunna inta ett barns 

perspektiv, och för att kunna inta ett barns perspektiv krävs det att vuxna tillskriver barn en 

egen kultur och ett eget sätt att förstå världen. Detta förhållningssätt leder till barns delaktighet. 

Vuxna kan föra fram barns ”röster” detta kräver att barnens agerande tas på allvar. Om vuxna 

lyckas fånga barns perspektiv och göra dem delaktiga, så finns chansen att de känner sig 

förstådda och delaktiga. När barn blir hörda, förstådda och bemötta respektfullt, har de 

inflytande och känner då också delaktighet. Enligt författarna ses inte delaktighet som en 

pedagogisk fråga, verktyg för att kunna analysera elevernas delaktighet saknas i skola. Det 

saknas även metoder och rutiner för eleverna att aktivt påverka sin delaktighet enligt Pramling- 

Samuelsson och Sheridan. 

Inom pedagogisk och psykologisk forskning betonas betydelsen av upplevt engagemang och 

motivation som aktivt deltagande, livskvalitet och skolframgång (Gustavsson, 2004). När det 

gäller skolframgångar så poängterar Gustavsson, att motivation till skolarbete verkar höra ihop 

med upplevelsen av kontroll för att eleverna ska känna delaktighet i skolarbetet. Vidare menar 

Gustavsson att upplevelse av kontroll innehåller flera begrepp så som kontrollplacering och 

autonomi. En persons tro på sina färdigheter och förmågor i en viss situation, är personens 

autonomi. Oförutsägbara och mindre strukturerade situationer är relaterade till en persons 

autonomi. Människor som har en inre kontrollplacering förklarar det som händer dem utifrån 

sitt eget agerande och motivation.  Om eleverna ska uppleva kontroll måste läraren vara lyhörd 

för och stödja elevernas initiativ. Lärare som förklarar elevers skolprestationer med elevernas 

ansträngningar kommer med tiden att påverka prestationerna i positiv riktning. Lärare som 

förklarar elevers skolprestationer med elevernas förmågor kommer, enligt Gustavsson, med 

tiden att påverka prestationen i negativ riktning. För att förstå en individs upplevelser av 

delaktighet räcker det inte med att kartlägga och åtgärda delaktigheten i en eller två speciella 

situationer utan man måste ta hänsyn till delaktighetsmönster i flera livssituationer.  

Delaktigheten varierar från situation till situation och därför är det svårt att bedöma delaktighet 

utan ett sammanhang, (Gustavsson, 2004). Vidare menar författaren innehåller begreppet 

delaktighet flera komponenter där känsla/upplevelse, agerande och miljö är viktiga. Gustavsson 

tar även upp nischers sociala och fysiska karaktär.  En nisch är kontaktytan mellan personen 

och miljön det vill säga den del av miljön som individen kommer i kontakt med, enligt 

Gustavsson. Dessa fyra punkter har även en tidsram runt sig, nu-situationen. Tidigare 

upplevelser och den bedömning som personen gör av sina förutsättningar att agera i framtiden 

påverkar nu-situationen. Hur en person agerar i nu-situationen påverkas av dennes kunskapsbas 

och färdigheter samt även de mål som personen har. Gustavsson hävdar att elever som upplever 

en hög grad av delaktighet skattar sitt samspel med lärare och kamrater som positivt och 

frekvent. Det går att påverka en elevs delaktighet i skolans aktiviteter på flera sätt bland annat 

genom att vidareutveckla positiva personegenskaper, samt att stärka underlättande faktorer i 

miljön tillexempel lärares attityder. Konkreta kortsiktiga mål är starkare relaterade till 

delaktighet än svaga långsiktiga mål menar Gustavsson.   

Det finns en stor potential i goda och välplanerade samtal mellan lärare och elever anser Larsson 

(2007). Han har studerat samhällskunskapsundervisning på en gymnasieskola med hjälp av 

intervjuer av lärare och elever. Larssons fokus har legat på de samtal som förts i klassrummet 

och vilka möjligheter det finns för lärande genom samtal, och på elevernas uppfattningar om 

klassrumsklimat. Han tar också upp begreppet delaktighet ur elevernas perspektiv. Det han har 

kommit fram till är att både elever och lärare tycker att lärande genom samtal är att föredra. 
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Goda samtal på elevernas villkor leder till ett större deltagande i undervisningen, hävdar 

Larsson. Vidare belyses problemen med de elever som är tystlåtna på lektionerna, det blir ett 

accepterande normaltillstånd att låta vissa elever sitta tysta. Dessa elever blir då givetvis 

förlorare i denna samtalsmodell för undervisning. Det har visat sig att elever avstår från att yttra 

sig av rädsla för att inte få gehör för sina åsikter.  Larsson skriver att delaktighet nås genom 

sociala relationer och diskuterar begreppen makt och elevers intresse för undervisningen samt 

hur det inverkar på elevernas inflytande och delaktighet. Det är viktigt att förstå de samspel 

som råder i ett klassrum. Det kan exempelvis vara den gemenskap som skapas när lärare och 

elever arbetar mot ett gemensamt mål. Larson belyser även det faktum att elevernas kompetens 

inom området kommunikation är viktigt för att eleverna ska kunna delta och påverka arbetet i 

klassrummet. Detta för att eleverna ska kunna känna inflytande och delaktighet. 

 

Ingen kan lära någon annan, vi måste lära oss själva hävdar Tiller och Tiller (2003). Alla 

människor måste lära sig att lära sig själva. Läraren ska enligt författarna organisera lärandet så 

att barn och ungdomar får lust att lära hela livet. Författarna hänvisar till dåtidens norska skolan 

då eleverna gick i skolan varannan dag. Under den andra dagen lärde sig eleverna världen och 

tog in kunskaper från sina lokalsamhällen, i ett inkluderande och nyttigt deltagande. I skolan 

fick eleverna lära sig det de borde kunna, den andra dagen fick de sammanhang. De fick en 

förståelse över vad deras kunskaper skulle användas till, i skolan var denna förståelse svår att 

fånga. Vidare hävdar författarna att det inte återstår mycket av den andra dagen i skolan. Rester 

av den har tagits in i skolan men gjorts om på skolans premisser så att den tappat deltagandets 

särprägel. Idealet enligt Tiller och Tiller, är att alla barn ska ha lika stor lust att lära när de går 

ut skolan som när de började skolan. Vidare lyfts ytterligare det faktum att många elever idag 

tycker att skolan är tråkig och meningslös. ”Det kanske skulle blivit roligare att bli undervisad 

hemma hos en lärare och umgås med honom/henne. Det kanske skulle göra matte roligare? Det 

är just det jag vill. Känna mig hemma i skolan.” (Tiller och Tiller, 2003, s.152) 
 

Lärarförbundet (2006), belyser begreppet demokrati i en artikel i tidningen Pedagogiska 

magasinet, som visar det faktum att det är viktigt att skolan ska genomsyras av demokratiska 

former. I skolans nuvarande styrdokument står att eleverna ska vara delaktiga och ta ansvar för 

sin utbildning. Här har man fokuserat på vad det betyder i praktiken för elever och lärare. 

Elevinflytande i form av elevråd och skolkonferenser fungerar bra på de flesta skolor, medan 

det mer informella elevinflytandet som den vardagliga delaktigheten är mycket svårare att 

genomföra. Lärarförbundet är tillsammans med elevorganisationen överens om att 

elevinflytande måste komma från lärarhåll och nås endast med ett målmedvetet arbete. Lärare 

vittnar om att de vill och förstår att elevers delaktighet i undervisningen är viktig för framgång 

i elevernas skolgång. Det tas även upp att det saknas kunskaper om hur detta ska gå till i det 

praktiska arbetet. 

 

3:3:2 Specialpedagogikens perspektiv på delaktighet 

 

Skolans största utmaning enligt Ahlberg, (2013) är att skapa en god lärandemiljö för alla elever. 

Lärarna måste kunna möta alla elevers olikheter samt hantera att alla elever har olika 

erfarenheter, förutsättningar, kunskaper och behov. Det är skolans uppgift att utforma 

undervisningen så att elevers individualitet befrämjas, specialpedagogiken behövs för att 

utveckla den sammanhållna verksamheten (Ahlberg, 2007). 

Den svenska skolans specialpedagogiska policy har sin grund i internationella konventioner 

och överenskommelser, så som FN:s konvention om barns rättigheter och 

Salamancadeklarationen från 1994 enligt Ahlberg. Dessa två överenskommelser kan ses som 
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specialpedagogikens ideologiska grund. Enligt Ahlberg, (2013) är Salamancadeklarationen en 

avsiktsdeklaration när det gäller hur undervisningen för elever i behov av särskilt stöd ska 

utformas. Jämlikhet och allas rätt till inkluderande utbildning är grundtankar. Alla elever skall 

beredas möjlighet att i enlighet men denna deklaration undervisas tillsammans i den reguljära 

skolan. Vad specialpedagogik handlar om enligt Ahlberg, (2007) kan kortfattat beskrivas som 

de åtgärder som sätts in när den vanliga undervisningen inte räcker till för att eleven ska kunna 

tillgodogöra sig kunskaperna på samma villkor som de övriga eleverna. Enligt Ahlberg, (2013) 

ska specialpedagogiska insatser stödja elever i svårigheter och bidra till skolors arbete i riktning 

mot en skola för alla. I dagens skola ska alla lärare se sig som lärare för alla barn och att detta 

innebär att alla lärare ska ha grundläggande specialpedagogiska kunskaper menar Ahlberg, 

(2007). Historiskt sett diskuterade man redan 1842 vid den allmänna folkskolans grundande om 

hur man skulle förhålla sig till elever som ansågs avvikande och hade svårigheter att 

tillgodogöra sig undervisningen. Ahlberg anser att dessa elever inte fick något särskilt stöd utan 

istället sänktes kunskapskraven för dessa elever. Elever med funktionsnedsättning stod i 

praktiken helt utanför skolsystemet. Från början av 1900-talet fram till 1960-talet inrättades en 

mängd olika specialklasser inom skolan. Detta eftersom man ansåg att barn med låg begåvning 

inte gynnades av att vara i klassrummet med de övriga eleverna och övriga elever gynnades 

inte heller av att dessa barn var i klassrummet. Ahlberg hävdar att i 1969-års läroplan kan man 

finna intentionen att öka integrationen av elever med funktionsnedsättning i skolans ordinarie 

undervisning. Dessutom lyfter Ahlberg det faktum att under 1970-talet gjordes studier som 

visade att specialklasserna inte hade haft det resultat man förväntat sig. Detta ledde till en delvis 

förändrad syn på elever i behov av stöd. Perspektivet vidgades och man lyfte fram hela skolans 

verksamhet samt det sociala sammanhang eleven ingick i, istället för att bara relatera 

svårigheterna till individen. Denna färdriktning har sedan fortsatt fram till idag. Det är viktigt 

att lärarna ser till att alla elever får det stöd och den hjälp som de behöver för att klara av sin 

skolgång, menar Ahlberg. Det är skolans uppgift att utforma undervisningen så att elevers 

individualitet befrämjas, specialpedagogiken behövs för att utveckla den sammanhållna 

verksamheten. 

Vidare lyfter Ahlberg att det finns två olika specialpedagogiska perspektiv, det kategoriska och 

det relationella perspektivet. I det kategoriska perspektivet ligger tyngdpunkten på att eleverna 

sorteras utifrån ett normalitetstänkande och på grund av detta utsätts för särskilda åtgärder. 

Inom det relationella perspektivet utgår man från elever i svårigheter. Detta enligt Ahlberg 

medför att fokus hamnar i samspelet mellan individ och omgivning. Ahlberg hävdar att 

specialpedagogik ska handla om att studera och analysera relationer mellan individ och miljö, 

detta på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. I tidigare forskning har Ahlberg 

benämnt dessa perspektiv som det individinriktade perspektivet och deltagarperspektivet. Inom 

det individinriktade perspektivet som även historiskt sett är det första, studeras eleven för att 

finna förklaringar på varför eleven hamnar i svårigheter. Inom deltagarperspektivet är det inte 

bara eleven som studeras utan även miljön runt eleven. Det är viktigt att granska hinder och 

motstånd för elevernas deltagande i en gemensam skola för alla.  

I sin senaste bok lyfter Ahlberg (2013) ytterligare ett perspektiv, KoRP (ett kommunikativt 

relationsinriktat perspektiv). Det är ett relationellt perspektiv som är grundat i empiriska studier 

enligt Ahlberg, (2013). Det övergripande forskningsintresset i KoRP är riktat mot 

kunskapsbildning om villkor och förutsättningar för pedagogisk inkludering grundad i 

processerna delaktighet, kommunikation och lärande. Det som står i fokus i KoRP är 

inkluderings- och exkluderingsprocesser i skolans sociala praktik samt relationer och 

kommunikation mellan skilda ansvarsnivåer och aktörer i skolans verksamhet enligt Ahlberg. 

Vidare menar Ahlberg att inom KoRP förläggs inte kunskapsbildningen och meningsskapandet 

till människan eller till praktiken, fokus ligger på såväl människan som de sammanhang hon 

ingår i. De enskilda individernas kunskaper och erfarenheter är kopplat till meningsskapandet i 
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den sociala praktiken liksom de gemensamma normer och värderingar som utvecklas i det 

sociala samspelet. Vidare hävdar Ahlberg att det finns tre processer inom skolan som måste 

beaktas samtidigt om det ska vara möjligt att skapa en god lärandemiljö för alla elever. Dessa 

processer är delaktighet, lärande och kommunikation. Dessa processer samspelar i en ömsesidig 

påverkan. Enligt Ahlberg är det uppenbart att en elevs möjlighet att vara delaktig i skolans 

vardagsarbete påverkas om eleven inte lyckas lära sig det skolan förväntar sig. Delaktighet, 

lärande och kommunikation skapar tillsammans de förutsättningar för en skola där alla elever 

kan fullgöra sin skolgång utan att misslyckas. KoRP är inte bara ett perspektiv som kan 

användas för att förklara och förstå skolansverksamhet, utan KoRP är också riktat mot 

förändring och utveckling av skolan.   

 

3:3:3 Utbildningsdepartementets syn på delaktighet. 

 

Skolkommittén som är tillsatt av regeringen för att belysa det inre arbetet i skolan menar att det 

är viktigt att elever har inflytande över sin skolgång och att eleverna fostras till demokratiska 

medborgare enligt Utbildningsdepartementet (1996). För att detta ska ske måste eleverna bli 

respekterade och sedda. Det konstaterades även att elever lever här och nu och har svårt att ta 

ställning till det som kommer att hända senare i livet och därför är det viktigt att de får ha 

inflytande just nu. Här tar man upp de två olika delarna som elevinflytande i skolan handlar 

om. Dels det informella i form av klassrumssituationen och det formaliserande i form av 

klassråd, elevråd eller andra former av elevorganisationer. Här hänvisar man även till forskning 

som visar på att elever inte har så stort inflytande över sin utbildning. Trots att man här också 

presenterar att elever endast kan känna delaktighet om det ges tillfälle för just inflytande 

(Utbildningsdepartementet, 1996). 

 

3:3:4 Förhållandet mellan delaktighet, inkludering och integrering 

 

Inkludering är ett begrepp som började användas i Norge enligt Egelund, Haug och Persson 

(2006). I Sverige används ofta begreppet, ”en skola för alla” och i Danmark används begreppet, 

”den rymliga skolan”. Enligt Egelund et al. har dessa uttryck olika innehåll och därför bör man 

behålla begreppen inom de olika länderna. ”En skola för alla”, ses i Norge som en skola som 

välkomnar alla elever men det säger inget om innehållet i skolan och vad som försiggår där. En 

inkluderande skola säger oss något om kvalitén på skolans verksamhet. Detta är även de tre 

ländernas olika begreppsinnehåll som de används i respektive land enligt Egelund et al. 

Inkluderingen definieras som en ökning av individernas delaktighet i en institution och dess 

verksamhet, och en minskning av segregering från institutionen och dess verksamhet. Egelund 

et al. menar att inkludering förutsätter att den enskilde eleven så bra som möjligt ska kunna 

förverkliga sig själv inom ramen för sina intressen, förväntningar och anlag. Begreppet 

inkludering innebär även tydliga krav, förväntningar och skyldigheter när det gäller relationen 

med kollektivet. Integrering handlar om att alla elevers olikheter blir till resurser i det dagliga 

arbetet, menar Egelund et al. För att detta skall bli lyckosamt krävs det att hela skolan måste ha 

en integrerande riktning.  I en integreringssträvande skola handlar det om att alla elever ska bli 

förstådda och sedda utifrån sina förutsättningar. Integrering handlar inte om att placera en elev 

som varit utanför skolan i en grupp. Detta eftersom att bara placera en elev i en klass eller grupp 

inte automatiskt innebär delaktighet. Integrering är ett väsentligt begrepp när man pratar om en 

sammanhållen skola där alla elever ges möjlighet att känna sig delaktiga i det gemensamma 

enligt Egelund et al. 
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3:3:4 Internationell syn på delaktighet 

 

Delaktighet är enligt Gustavsson (2004) ett centralt begrepp i WHO:s (World Health 

Organisation) klassifikation av funktionstillstånd, hälsa samt funktionsnedsättning. Redan 1947 

formulerade WHO en syn på hälsa som omfattar kroppsliga, psykologiska och sociala aspekter. 

ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) kom 2001, enligt 

Gustavsson är ICF en biopsykosocial modell av hälsokomponenter, en klassifikationsmodell. 

Syftet med ICF är att den ska vara ett instrument för att befrämja hälsa och delaktighet.  

 

Klassifikationsmodellen ICF gör det möjligt att beskriva en profil av människors 

funktionstillstånd, funktionsnedsättning och hälsa inom flera domäner. Klassifikationen kan 

användas i intervention inom kliniskt arbete och pedagogiska verksamheter. ICF kan ge en 

struktur för samverkan. Fokus i denna modell ligger på funktion och inte på diagnos, den lyfter 

fram deltagande och delaktighet hos individen, menar Gustavsson. Fokus för 

delaktighetsdimensionen är fungerande i vardagssituationen. Begreppet delaktighet är en länk 

mellan individen och världen runt omkring. Till grund för bedömningen av delaktighet ligger 

individens engagemang i situationen, därför går inte delaktighet att bedöma utan att personen 

själv bedömer sin upplevelse av delaktighet. Delaktighet och aktivitet täcker samma domäner, 

aktivitet innebär utförande av en uppgift och delaktighet innebär involvering i en livssituation. 

Delaktighet infinner sig i skärningspunkten mellan miljön och aktiviteten. Att med hjälp kunna 

delta i olika aktiviteter och bestämma över sitt eget liv innebär delaktighet enligt Gustavsson. 

Detta gör att den egna viljan, personens egna mål och motivation, är viktiga delar för 

upplevelsen av delaktighet. Delaktigheten kan se olika ut beroende på individen och individens 

tidigare erfarenheter, därför är det enligt Gustavsson viktigt att individen själv bedömer sin 

delaktighet. I ICF handlar det första kapitlet inom delaktighet och aktivitet om lärande, 

tillämpning av kunskap som är inlärd, tänkande, problemlösning samt beslutsfattande. 

Gustavsson belyser att delaktigheten handlar om upplevelsen av engagemang i en situation som 

leder till kunskapsinhämtning.  Delaktig innebär att individen upplever engagemang i 

situationer där begrepp, idéer och bilder är viktiga, individen agerar/visar involvering i 

situationen via sitt agerande. Det är viktigt att skilja på vad som är aktivitet och delaktighet. 

Aktiviteten kan vara att en person startar och håller en diskussion. Delaktigheten är personens 

engagemang i diskussionen och att personen i sitt agerande visar att han/hon är involverad i att 

utbyta tankar i situationen enligt Gustavsson. 

  

3:4 Läroplaner  

 

Den svenska skolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag inskrivet i sina styrdokument. 

Skollagen och läroplanen reglerar tillsammans elevdemokratin. I skollagen står följande om 

barnens och elevernas inflytande: I skollagen 9 lyfts det att barn och elever ska ges inflytande 

över utbildningen. Eleverna ska stimuleras och hållas informerade om frågor som rör dem. 

Informationen och formerna för barnens inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad. 

Vidare lyfter man i denna paragraf att elever alltid skall ha möjlighet att ta initiativ till frågor 

som rör deras utbildning.  

 

3:4:1 Lgr 69 och Lgr 80 
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I Läroplan för grundskolan, Lgr-69 (Skolöverstyrelsen, 1969) kan vi inte finna begreppet 

delaktighet. Däremot finns begrepp som ansvar, gemenskapskänsla, samarbete och 

självdisciplin. Det verkar däremot finnas en tanke om att göra eleverna delaktiga i sin 

undervisning. I den allmänna delen kan man läsa att stor hänsyn till den enskilde elevens 

intresse och förmåga ska tas. Det centrala i denna läroplan var att skapa en demokratisk skola 

(Skolöverstyrelsen, 1969). 

 

Inte heller i Läroplan för grundskolan, Lgr 80 (Utbildningsdepartementet, 1980) finner vi 

begreppet delaktighet. Det var dock i och med denna läroplan begreppet ”En skola för alla” 

kom att användas detta för att markera att den svenska skolan ska vara en skola där alla elever 

är välkomna, samt att undervisningen anpassas efter individuella förutsättningar enligt Ahlberg, 

(2013). Även i denna läroplan kan man dock se tecken på att ett visst delaktighetstänk fanns då 

det omnämns att elever och lärare ska organisera arbetet tillsammans och komma överens. 

Eleverna ska även ges inflytande över val av läromedel som ska användas när målen ska 

uppfyllas. 

 

3:4:2 Lpo 94 och Lgr 11 

 

Det är först i grundskolans läroplan, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (Skolverket, 1998) som begreppet delaktighet finns 

med, och då i termer av den egna medvetenheten om delaktigheten. Under riktlinjer för alla 

som arbetar i skolan finns att läsa att läraren bland annat skall verka för en god miljö för att 

främja lärande och utveckling för eleverna. Den enskildes individuella behov ska läraren utgå 

från, och stärka allas vilja att lära sig. Olika uttrycksmedel för att möta elevernas förmågor ska 

beaktas i undervisningen, detta för att ge goda förutsättningar för alla elever. Kunskaper ska 

upplevas som något meningsfullt och leda framåt. Kommunikationsutveckling och stöd i språk 

ska stimuleras för att ett mera självständigt ansvar för uppgifter ska uppnås.  

 

I grundskolans nuvarande läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 2011) står i kapitel 2 att de demokratiska 

principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska 

ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras till 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. Skolans mål är att varje elev ska ta ett personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö. Eleverna ska successivt utöva ett allt större inflytande över sin utbildning och det 

inre arbetet i skolan, och ges kunskap om demokratins principer samt utveckla sin förmåga att 

arbeta i demokratiska former. Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja 

att ta ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön de befinner sig 

i. I Lgr 11 är lärarens uppgift att utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för 

sin inlärning och för sitt arbete i skolan. Eleverna ska få ett reellt inflytande över arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll. Pedagogernas ansvar är att se till att detta inflytande 

ökar med stigande ålder och mognad. Flickor och pojkar ska ha ett lika stort inflytande och 

utrymme i undervisningen för att möta olika arbetssätt och arbetsformer. Läraren ska 

tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, samt förbereda eleverna för 

delaktighet, medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt 

samhälle (Utbildningsdepartementet, 2011). 
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En positiv inställning till skolan, till att lära sig samt självförtroende hänger samman med ökad 

motivation och bättre prestationer. (Skolverkets lägesbedömning, 2013). Enligt Skolverket 

kännetecknas högpresterande elever av att de är mer motiverade, mer uthålliga samt att de har 

en mer positiv syn på sina studier och på sina förmågor att klara dessa än medelpresterande 

elever. Lärarna och lärarnas stöd är även något som de högpresterande eleverna har en mer 

positiv uppfattning om. Vidare hävdar Skolverket att det inte tycks finnas någon speciell 

undervisning eller pedagogik som särskilt främjar de högpresterande eleverna, utan lärarnas 

kompetens, ämneskunskaper, höga förväntningar samt att lärarna ger mycket stöd och hjälp är 

saker som framhålls. Detta är något som är viktigt för alla elever. Skolverket lyfter även det 

faktum att omgivningen bidrar till att förstärka eller försvaga elevens möjligheter att prestera 

goda studieresultat. Eleverna påverkas av personal på skolan, av sina kamrater samt även av 

sina relationer till lärarna. Förtroende mellan elever och lärare är något som lyfts fram i studier 

om vad som kännetecknar framgångsrik undervisning menar Skolverket. För att nå bra 

skolresultat är en bra skolmiljö med goda relationer och ett tillitsfullt klimat goda 

förutsättningar. I studier som Skolverket har gjort har det visat sig att skolor med hög 

måluppfyllelse har lyckats kombinera omsorg och kunskap. De lärare som jobbar på dessa 

skolor var gentemot eleverna motiverande, pådrivande, och omhändertagande. Dessa relationer 

gjorde det möjligt att ge eleverna anpassningar utifrån elevernas individuella behov. Dessa 

skolor var även småskaliga det vill säga de hade en mindre organisation eller ett begränsat 

elevantal. 

 

3:5 Motivationens betydelse för att känna delaktighet. 

 

Vi börjar med att presentera olika förklaringar till begreppet motivation. Vidare belyser vi även 

betydelsen av att det finns inre- och en yttre motivation som kan påverka elever. Motivation är 

i stor grad sociokulturellt vilket vi också beskriver här. 

Svenska akademins ordbok (2009) definierar motivation som att individens viljeliv bestäms av 

ett motiv. En bevekelsegrund en sammanfattning av de motiv som bestämmer en viljeakt i 

individens föreställningar och känslor och den bestående orsaken till en viss reaktion. 

Nationalencyklopedin (2009) förklarar begreppet motivation som att vara ”en sammanfattande 

psykologisk term för de processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende”.  Med 

det menar man att olika teorier finns till motivation och försöker förklara varför vi agerar och 

handlar som vi gör i olika situationer. Människor strävar efter bestämda mål och använder då 

olika beteenden. I den här förklaringen så är motivation en källa till en persons instinkter och 

drivkrafter men också den yttre världen. Motivation är en inre drivkraft som uppstår när ett 

behov måste tillgodoses och ger oss då drivkraften till handling (Nationalencyklopedin, 2009). 

Jenner (2004) menar att motivation och motivationsarbete i skolan till största del handlar om 

bemötande. Då måste man ta hänsyn till den dåliga självkänsla som flera misslyckanden kan 

skapa och att den som har ansvar för att motivera måste ha förståelse för detta. Vidare menar 

författaren att motivation inte är en egenskap utan ett resultat av tidigare bemötande och 

erfarenheter (Jenner, 2004). 

Skolverket (2003) framhåller att motivation är ett komplext begrepp som består av den 

kognitiva processen, elevernas känslor samt de kulturella förhållanden som eleverna befinner 

sig i. Psykologins kognitiva perspektiv beskriver motivation som att människor är nyfikna och 

har ett undersökande intresse. Inom det kognitiva perspektivet är det de inre egenskaperna hos 

en person som får styra hur en individ tolkar något. Individen utför olika handlingar för att det 

är spännande i sig och ger individen utmaning samt en mental tillfredsställelse. Inom det 

kognitiva fältet menar man att det är lite svagt att bara titta på yttre motivation (Fälth, 2003 ). 
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Skinner är en stor förespråkare för en beteendeteori som menar att människan behöver belöning 

och bestraffning för att känna sig motiverade. Händelser i miljön eller olika objekt kan fungera 

som en förstärkare till att ett negativt eller positivt beteende uppstår. Straff för att motivera 

fungerar inte så bra menar Skinner utan här är det bra att försöka uppnå positiva konsekvenser 

hävdar Fälth, 2003). 

 

3:5:1 Sociokulturellt perspektiv på motivation och lärande 

 

Begreppet sociokulturellt perspektiv står för ett lärande som menar att alla människor lär sig 

hela tiden i alla sociala sammanhang, med tonvikten på vad snarare än om man lär sig. Boken 

Dialog, samspel och lärande av Dysthe (2003) lyfter det faktum att lärande sker i samspel med 

andra och att det faktiskt uppstår ett lärande är en stor utmaning. Något som kan behöva tas i 

beaktande är de olika erfarenheter människan har som då ska bindas samman med andra 

människors erfarenheter när vi människor lär av varandra. Lära i samspel med andra är att 

föredra när nya kunskaper ska bildas. Genom att lyssna på andra ger och tar vi människor av 

våra erfarenheter och nya kunskaper uppstår. Språket får då en central roll när individuella och 

kollektiva erfarenheter ska bindas samman och utgör då grundelement i lärandet enligt, Dysthe 

(2003). 

Med tanke på ovanstående är det viktigt att titta på hur en grupp fungerar utifrån samspel och 

vad som sammanlänkar deltagarna när begreppet kommunikation tas i beaktande. Då kan 

mönster växa fram som ger svar på om samspelet hämmar eller främjar ett gott lärande hos 

eleverna. Vidare betonar Dysthe(2003) att även omgivningarna, de lärmiljöer som finns har stor 

betydelse för det är inte endast i själva eleven som allt händer, utan allt händer alltid i ett 

sammanhang. Lärmiljöerna i skolan behöver så långt det går efterlikna det verkliga livet utanför 

skolan, detta leder till att skapa ett livslångt lärande enligt Dysthe. Eleverna bör förberedas i 

skolan för det livslånga lärandet som består av att lägga fokus på problemlösning och det egna 

tänkandet. Skolan ska utrusta eleverna med de begrepp och de olika kompetenser som kan 

behövas samt ge eleverna träning i att använda detta i olika sammanhang. Läraren har en viktig 

roll genom att vara viktig för elevernas stimulans och att uppmuntra till elevernas 

konstruktioner av kunskaper. Dysthe delar upp dessa resonemang mellan ett lärande som är 

medierat vilket betyder att vi använder oss av redskap och verktyg för vårt lärande. Det är de 

intellektuella och praktiska resurser som vi använder oss av när vi agerar i olika situationer. 

Dessa resurser kan vara till exempel böcker, film eller datorer men den viktiga faktorn ska vara 

kommunikation. Dysthe fokuserar extra på språkets betydelse där kommunikation är en 

grundförutsättning för lärande. Detta hävdar Dysthe är något vi måste lära oss att göra och 

anpassa oss till i olika sammanhang. Det är genom vårt språk som vi kan placera oss i ett 

kulturellt och historiskt perspektiv. Vidare presenteras praxisgemenskap som då syftar till att 

människan lär genom att agera tillsammans med andra och att vi lär av andra för att senare 

kunna delge andra. Vi ser då att vi har olika kunskaper enligt, Dysthe (2003). 

 

3:6 Tidigare forskning 

 

Vi kommer här att belysa vad tidigare forskning lyfter kring elevernas upplevelse av delaktighet 

i undervisningen samt även hur lärarens bemötande påverkar elevernas upplevelse av 

delaktighet. Vi kommer även att belysa vad forskningen säger om elevernas motivation. 
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3:6:1 Lärarens och undervisningens betydelse för delaktighet. 

 

Von Wright (2000) beskriver punktuella och relationella perspektiven, att inta ett perspektiv 

innebär att rikta uppmärksamheten mot vissa fenomen. Människor tillsammans delar en 

intersubjektivitet, det vill säga de ingår i en gemensam värld av relationer där de olika 

individerna med sina olika subjektiviteter ingår. Handling utspelar sig mellan människor och 

subjektiviteten är det som kommer till uttryck i tal och handling, enligt Von Wright. Det 

punktuella perspektivet kan man säga inriktar sig mer mot vad en människa gör medan det 

relationella perspektivet är mer inriktat på vem en människa är och vad hon/han kan bli. I det 

relationella perspektivet är sammanhanget grunden för vem människan är. Fenomen i detta 

perspektiv är minst tvåsidiga. Det punktuella perspektivet intresserar sig huvudsakligen för det 

utvecklingsbara inom människan men inte för vem människan är. Inom det punktuella 

perspektiv uppfattar sig läraren gärna som en handledare, enligt Von Wright. Vidare hävdar 

Von Wright att risken med detta för den enskilda eleven är att denne kommer att uppfatta sig 

själv som ett vad. När en människa uppfattar sig själv i punktuella termer stärker det en 

egocentrisk jag uppfattning. I det relationella perspektivet riktas uppmärksamheten mot elevens 

unika individualitet och genom det kan vi synliggöra elevens mångfald. Detta kan leda till att 

eleven känner sig unik oavsett personlighetsegenskaper, kön samt klass menar Von Wright. I 

detta perspektiv kan läraren inte bara ta hänsyn till den unika egenarten utan även möta 

subjektiviteten i den konkret handlande eleven. I det relationella perspektivet kan man aldrig 

stanna upp och veta vem en elev är, utan eleven och läraren är i en process som förändras hävdar 

Von Wright. Man intresserar sig för vem eleven kan vara och inte vad en elev är, hur eleven 

gör, vad hon tänkt göra och hur hon uppfattar vissa fenomen osv. Det relationella perspektivet 

synliggör elevens mångfald.  De två perspektiv som Von Wright tar upp, det relationella 

perspektivet och det punktuella perspektivet, kan inte helt uteslutas från varandra utan de är 

sammanflätade. Vidare hävdar Von Wright att lärarens val av perspektiv är avgörande för hur 

relationen mellan läraren och eleven blir. Det är även avgörande för hur eleven får komma till 

tals och vara delaktig. 

 

Elvstrand (2009), har studerat hur delaktighet kan ta sig uttryck i skolans vardagspraktik.  

Elvstrand har kommit fram till att de mest dedikerade pedagogerna strävar efter att eleverna ska 

känna sig delaktiga och högt värderade i det dagliga samspelet. Detta visade sig genom 

processerna förtroende skap och viktiggöra. I dessa processer är interaktion mellan pedagoger 

och barn centrala. Genom viktiggörande uppmärksammas den enskilde elevens unika 

egenskaper och behov i relation till gruppen. Varje elev ses som viktig med rätt till ett 

individuellt förhållningssätt. För många av eleverna är relationen till läraren viktig. I dessa fall 

är läraren en person som eleverna kan prata med och som de skapar ett band till. Studien visar 

att elevers möjlighet till delaktighet i hög utsträckning är relationell. Eleverna vill att lärarna 

ska visa mer av sina personliga sidor, de ska inte bara vara lärare som förmedlar kunskaper utan 

även vägvisare. Elvstrand beskriver intersubjektiv fostran som en viktig del i barns delaktighet. 

De faktorer som kännetecknar en intersubjektiv fostran är att närma sig barnets perspektiv, att 

ha en emotionell närvaro och lekfullhet i situationen. 

 

Utifrån elevers perspektiv är erfarenheter av att vara delaktig genom att få vara med, 

betydelsefullt enligt Elvstrand (2009). Ett hinder för barns delaktighet är om det ses som något 

elever ska lära sig för framtiden eller om det förstås som en rättighet elever har rätt till här och 

nu. Hinder är även förändringar i organisationen exempelvis lärarbyten, lärare försvinner och 

barnen tolkar detta som att de inte är omtyckta. För att elever ska uppleva delaktighet måste 

delaktigheten vara autentisk och upplevas som genuin. Vuxna måste vara intresserade av 

barnens tankar och förslag på ett uppriktigt sätt. Elevernas synpunkter behöver också diskuteras 
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och följas upp. En viktig aspekt kring elevernas upplevelse av delaktighet är att eleverna förstår 

vad som händer under delaktighetsprocessen och även att eleverna upplever situationen som 

rättvis. Det som minskar elevernas delaktighet är när lärare agerar på ett sätt som eleverna har 

svårt att förstå, samt även brist på information. Elvstrand kommer i sin studie fram till att 

delaktighet i många avseenden är en individualiserad process där vissa elever tar sig större 

delaktighet än andra. 

 

Delaktighet skapas och levs i möten enligt Bergström och Holm (2005). I författarnas studie 

definierade ungdomarna delaktighet som att vara med, att ha roligt tillsammans, att vara 

självklar, att förstå och kunna och att vara tillsammans med kamrater. Dessa olika förklaringar 

tolkar Bergström och Holm som att få vara med i olika aktiviteter i skolan har det stor betydelse 

att vara närvarande och ha en förståelse för vad situationen handlar om. När elever benämner 

att de har roligt tillsammans handlar det om att det finns en ömsesidig respekt för varandra. Att 

få vara tillsammans med kamrater - detta kan tolkas som att det meningsfulla deltagandet är en 

förutsättning för delaktigheten. Möjligheterna till delaktighet fanns framför allt i de olika 

valmöjligheter som skolan gav ungdomarna. För många ungdomar var det viktigt att kunna 

välja själv, både utifrån att umgås med kamrater och att kunna lära tillsammans i olika tider och 

rum med både kamrater och vuxna. För att kunna göra val som främjar elevernas syften krävs 

information som visar på konsekvenser av ungdomarnas val, menar Bergström och Holm. 

Informationen måste ges på många olika sätt. Ansvaret för att alla ska känna sig informerade 

ligger hos de vuxna. När de vuxna tog detta ansvar kunde ungdomarna göra val av tid, rum, och 

till viss del med vem och vad de skulle arbeta med. Vuxnas betydelse för ungdomarnas 

möjligheter att bli delaktiga är stor, och därför är dialogen central. Detta kräver då en 

organisation som är anpassad till ungdomarna så att de genom handling kan öka sin delaktighet. 

Det krävs även en tillit mellan den vuxne och ungdomen. Författarna såg i sin studie att 

delaktigheten varierade med person och situation. För att delaktighet ska finnas krävs det enligt 

Bergström och Holm en organisation som främjar delaktighet, vuxna som erkänner sina 

maktresurser och som informerar ungdomarna. Detta ger ungdomarna synliggjorda alternativ 

och ett ökat handlingsutrymme, vilket är en förutsättning för delaktighet, som i sin tur ger 

eleverna både att kunna och viljan ta ansvar, enligt Bergström och Holm. 

 

Enligt Tiller och Tiller (2003) är en lärare långt mer än undervisare eller förmedlare av rena 

ämneskunskaper. En lärare ska se till att en inre förundran och lust att lära väcks samt att denna 

lust blir självgående. Trivseln är viktig för att vi ska lära oss, ett gott lärande äger rum i trivseln 

enligt författarna. Allodi (2009) belyser i sin studie vikten av ett socialt klimat i skolan för att 

främja delaktighet och lärande. Utgångspunkten är att en god kommunikation leder till större 

delaktighet för eleverna. Högre elevresultat kopplas samman med att eleverna upplever 

bekräftelse, positivism och tillfredsställelse. Många viktiga faktorer kan skönjas i studien bland 

annat vikten av en god kommunikation från lärare till elev. Detta blir påtagligt för elever från 

hem utan studietraditioner menar Allodi. Vidare hävdar Allodi att det är viktigt med 

förväntningar från lärarna till eleverna. Ett annat intressant faktum är att elever kan ingå i ett 

minoritetsbegrepp på skolan i form av att tillhöra en mindre grupp av elever. Det leder till ett 

utanförskap som kan uppstå när organisationen/skolan utgår från majoriteten som får stå för 

den rådande normen enligt Allodi. Tiller och Tiller (2003) hävdar att lärarna måste se sina 

elever och alltid ta sig tid för dem. Dagens skola behöver hitta en ny andra dag enligt författarna. 

Eleverna behöver få en förståelse över vad deras kunskaper ska användas till, detta är något 

författarna anser saknas inom dagens skola. 

 

3:6:2 Elevers motivation – vad säger forskningen? 
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Vetenskapsrådet (2013) publicerar en sammanställande rapport över den individ anpassade 

undervisningen i skolan och där säger man om att motivation är ett komplext område då det 

innefattar många inre processer som verkar tillsammans och enskilt. Läroplanerna betonar 

förutsättningar, behov och intressen men också olika mål. Här tas det upp fysiska handlingar 

och refererar då till elevernas ansträngningar och deras uthållighet när det uppstår svårigheter i 

skolan. Det som räknas som mentala handlingar är när elever reflekterar, planerar eller fattar 

beslut men här pratar man även om elevernas förmåga att bedöma sitt eget lärande som i en 

förlängning blir självkontroll. Grundskolans läroplaner förutsätter att elever klarar att kognitivt 

bilda sina egna uppfattningar och är förmögna att fatta beslut som rör deras skolgång och kan 

även begå handlingar efter det. Den rådande synen är att elevers motivation och lärande 

kommer från det socio kognitiva och det konstruktivistiska perspektiven vilket också den 

rådande forskningen beskriver. Rapporten talar om en stor brist i forskningen rörande området 

att eleven är en tänkande, reflekterande, självständig person. Vidare att man kan fatta egna 

beslut om sitt lärande eller är det endast yttre förhållanden som styr med belöningar. Eller är 

det inre faktorer som styrs av behov, intressen och personliga mål är områden forskarna belyser. 

(Vetenskapsrådet, 2013 ). 

 

3:6:3 Skolan och motivation. 

 

Peter Gärdenfors professor i kognitionsvetenskap skriver i en artikel att motivation och 

förståelse är det centrala för ett framgångsrikt lärande. (Gärdenfors 2010). Han menar att 

skolans traditionella strukturer med läroplaner, scheman och lektioner inte har någon 

vetenskaplig förankring som har visat att denna modell är den bästa. Han ställer sig undrande 

till om strukturen skulle se ut som den gör idag om vi började om från början och utformade ett 

helt nytt skolsystem. När det gäller motivation och förståelse finns det forskning som visar på 

att framgångsfaktorer missgynnas av dagens skola. Gärdenfors hävdar att elevers motivation 

försvåras i det nuvarande skolsystemet. Skolans struktur blir ett stort hinder för elever att känna 

motivation för att överbrygga det krävs en skicklig lärare. Han skiljer även på vikten av yttre 

och inre motivation då den inre är något man gör för att aktiviteten känns tillfredsställande. Den 

yttre motivationen blir då att man gör något för att det på sikt leder till ett mål som ses värdefullt 

men inte direkt kopplat till aktiviteten. Som exempel på inre motivation har vi det lärandet som 

sker utanför skolan medan skolan bygger mest på den yttre motivationen i form av betyg. 

Belöning för yttre motivation kan i vissa fall bli ett hinder för den inre motivationen, vid 

tillfällen som egentligen skulle ha med inre motivation att göra. Omvänt kan den inre 

motivationen hindras vid belöningar som är kopplat till den yttre som till exempel betyg 

Gärdenfors hänvisar också till en studie som säger att lärarens attityder och engagemang 

påverkar vilka effekter som den yttre belöningen kommer att uppvisa. Men det sägs även att 

det inte behöver gälla alla former av yttre belöningar och behöver i och med det inte vara ett 

hinder för lärande. Det kan bli svårt att använda betyg som en motivation för lärande men det 

påpekas att betyg är nödvändiga för andra sammanhang. Författaren till rapporten menar att 

debatten om skolan borde handla mer om hur vi ska fånga elevernas medfödda inre motivation. 

Gärdenfors hänvisar till Jerome Bruners uppräkning av de tre mest gynnsamma faktorerna för 

lärandet nyfikenhet, kompetens och ömsesidighet.  

Skolan ska konkurrera med något som datorspelen har lyckats med och det är att kombinera 

dessa tre gynnsamma faktorerna nyfikenhet som människan har naturligt, kompetens som man 

ser som något bra efter att ha lyckats med något och ömsesidighet att nå mål tillsammans med 

andra. Därför är ett datorspel mer lockande än skolan. Men det handlar också om det att elever 

inte förstår vad de ska lära sig. Ofta ligger fokus på den mängd fakta som ska återges. För att 
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förstå kunskaperna måste eleverna gå djupare i de mönster som gör att ett område hänger 

samman. Kunskaper blir produktiva först när man förstår hur det kan tillämpas annars stannar 

det vid att vara repetitiva. Den inre motivationen ökar när motivation och förståelse hänger 

samman och då ökar förståelsen för det man ska lära sig. Att inte förstå kan vara frustrerande. 

Motivationen till studier tappas av många elever för att de inte förstår undervisningen och heller 

inte varför de ska lära sig något. Betyg som yttre motivation har då ingen betydelse. Gärdenfors 

lyfter i sin artikel att den pedagogiska forskningen glömt hur skolan ska få elever att förstå. 

Detta trots att begreppet förståelse finns med i nuvarande läroplaner. Det är att föredra att låta 

undervisningen bestå av förståelse i stället för att fokusera på repetitiva kunskaper detta gör det 

viktigare att klara nya problem än att titta tillbaka och behärska gamla kunskaper hävdar 

Gärdenfors. I det perspektivet kan man titta på traditionella sköljprov som till stor del handlar 

om att minnas och upprepa det individen tidigare har lärt sig hävdar Gärdenfors. 

Goda lärmiljöer är en förutsättning för motivation och det ansvaret ligger ofta på läraren. 

Friman och Svensson (2013) visar i en undersökning de olika faktorer som leder till att elever 

känner intresse och vad som driver dem till motivation. Vidare har författarna även tittat på hur 

elever uppfattar lärarnas metoder att få eleverna motiverade. Studien består av intervjuer där 

elever får besvara frågor om elevernas uppfattning och upplevelser av motivation i skolan. 

Resultaten av intervjuerna visar att elever blir påverkade av olika faktorer som är beroende av 

deras egen personlighet och ofta kopplat till grundläggande behov. Att känna trivsel på skolan 

är en stor bidragande orsak till att känna sig motiverad. Här dras paralleller till de 

sociokulturella – och de behavioristiska teorierna. 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

 

Här presenterar vi den teoretiska referensramen som har gett oss stöd och inspiration till 

föreliggande studie. Vi tänker oss att lärare utövar makt över sina elever och att lärarna 

bestämmer de regler som ska följas och att eleverna kanske protesterar när de känner sig 

tvingade till något. Vi utgår därför delvis från ett maktperspektiv där makt blir ett redskap för 

att disciplinera elever. De elever som inte klarar av detta kan uppfattas som icke deltagande och 

våra intervjuer vittnar om att det ofta blir eleverna som tillskrivs brister och inte skolan. 

 

4:1 Maktperspektivet. 

 

Alla individer idag socialiseras och normaliseras efter samhällets krav och normer, makten 

måste ständigt erövras och detta sker inom individen, som en inre disciplinering (Foucault, 

2003). Foucault menar att makten ständigt måste erövras, detta sker inom oss själva. Det visar 

sig, hävdar Foucault vid motstånd och är en konsekvens av ett handlande som kommer 

underifrån. Hur vi tänker bestäms av diskurserna som enligt Foucault är regelstyrda samtal. 

Varje diskurs omfattas av dolda regler och dessa regler är vi omedvetna om. Enligt Foucault är 

det egentligen reglerna för diskurserna som styr vårt tänkande. Foucault menar att ett knappt 

märkbart utövande av makt pågår i samhället, i samhällets statliga institutioner. Enligt Foucault 

utövar statliga institutioner kontroll för att upprätthålla ordningen i samhället. Vidare hävdar 

Foucault att ordningen upprätthålls genom att gränser bestäms för det acceptabla och 

oacceptabla. För skolan betyder detta enligt honom att vissa grupper kategoriseras, normen blir 

en maktfaktor som inte bara kategoriserar utan även diskriminerar. Befinner människan sig inte 

inom den norm som råder blir denne kategoriserad samt även diskriminerad. Enligt Foucault 

(2011) skapas vetandet i relation med andra. Det kan handla om hierarki eller dominans i 

relationerna. Enligt Foucault finns det en maktaspekt mellan tal, språk och olika fenomen i 

samhället. Det som är avgörande för sociala handlingar är det tankesätt som dominerar i 

samhället. Samhällets tankesätt är avgörande för utformningen av sociala handlingar samt även 

politiska handlingar. Tanken begränsas av den rådande diskursen och detta påverkar tanken om 

vad som är möjligt eller rimligt att tänka. Diskurser ses av Foucault som en form av skapade 

tankesystem som gör verkligheten begriplig. Dessa diskurser skapas socialt i relation av en 

kontext och blir en grupps sanning. Vidare hävdar Foucault att människors uppfattningar om 

kunskap och sanningar är sociala diskursiva konstruktioner. Dessa konstruktioner är även 

tidsbundna. Makten som Foucault beskriver är ofta anonym eller osynlig. För pedagogerna 

inom skolan kan det betyda att de inte är medvetna om eller har förståelse för vilket inflytande 

de politiska maktfaktorerna har på det tankesystem som råder. Enligt Foucault (1970/1993) är 

de som blir utsatta för diskursen makt även delaktiga i upprätthållandet av den, eftersom att de 

godtar de regler som den har. Kategoriseringen av elever går även att belysa historiskt. Så länge 

det har funnits utbildning har det även funnits sätt att kategorisera elever med svårigheter, 

hävdar Hjörne och Säljö (2006). Vidare menar författarna att skolan använt sig av olika tekniker 

för att hantera elever som inte ansetts passa in. Hur man kategoriserat dessa elever har präglats 

av den rådande tidsandan samt de diskurser som förts i samhället. Dessa kategoriseringar 

utgjorde rimliga förklaringar till varför man inte klarade skolan.   
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5 Metod 
 

I denna del redovisar vi den vetenskapliga utgångspunkt som vi valt att utgå från, och även hur 

urval och intervjuerna har utförts. Vidare presenterar vi här de etiska aspekter som är beaktade 

under arbetets gång. Rapportens reliabilitet och validitet samt även databearbetning och bortfall 

presenteras här. 

 

För att undersöka våra frågeställningar har vi använt oss av en fenomenologisk och 

hermeneutisk ansats.  För att ta reda på hur och i vilken grad eleverna känner sig delaktiga i 

sina studier och öka vår egen förståelse utförde vi en intervjustudie av fyra elever i grundskolans 

årskurs åtta. Valet att göra en kvalitativ intervju var att vi då får möjlighet att skapa en relation 

till respondenten. Möjligheten ges att koncentrera sig på vad den intervjuade säger och en större 

förståelse skapas då för elevernas svar (Kvale, 1997). Vi organiserade frågorna under olika 

teman för att lättare kunna ställa följdfrågor. Med tanke på det vi ville undersöka var valet av 

metod riktig.  

 

5:1 Vetenskaplig utgångspunkt. 

 

För att få en bild av elevers inställning och upplevelse av begreppet delaktighet och huruvida 

inställningen skiljer sig åt eller inte mellan olika elever valde vi att genomföra intervjuer. Valet 

föll på fyra elever i årskurs åtta. Enligt Trost (1997) skall intervjuer med minderåriga inte 

genomföras förrän deras respektive målsmän kontaktats och gett sitt godkännande, men i 

enklare fall räcker det endast med den minderåriges eller lärarens tillstånd. Vi valde dock att 

kontakta elevernas vårdnadshavare via brev (bilaga 1). 

 

Fenomenologi  

Den moderna fenomenologin har som ambition att rehabilitera den åskådligt givna verkligheten 

på dess egna villkor. Ett uttryck för denna ambition är det fenomenologiska uppropet att vi skall 

gå tillbaka till sakerna själva. Med detta avses att fenomenologins uppgift är att studera sakerna 

som fenomen, dvs. så som de visar sig (Nationalencyklopedins nätupplaga 2013-09-23). 

Fenomenologin kan användas som metod när världen ska beskrivas så som den uppfattas av 

individens medvetande eller som något som uppfattas av individen själv och eventuellt även av 

andra.  Då är det möjligt att förstå och till viss del även förklara människors sätt att reagera och 

agera i olika situationer och fokus ligger då på deras egna upplevelser (Uljens, 1989). Syftet i 

fenomenologiska undersökningar är att identifiera variationen i sätten att se på något som finns 

hos en grupp elever och blir då ett redskap att använda sig av för att lättare belysa och lyfta 

fram de variationer som finns hos en grupp elever. Variationen beskrivs sedan i kvalitativt 

skilda kategorier, efter de olika sätt det finns att uppfatta något. Det som beskrivs är då hur ett 

sätt att se på något skiljer sig från ett annat sätt att se på samma sak. Här betraktas individer 

som bärare av skilda sätt att erfara ett fenomen, och som bärare av fragment av skiftande sätt 

att erfara detta fenomen. (Uljens 1989). Sätt att erfara, förstå och uppfatta något betraktas som 

synonymt. Det som undersöks är vilka variationer det finns på en kollektiv nivå. Inom 

fenomenologin undersöks kvalitativa skillnader i människors förståelse av någonting. 

Fenomenologi försöker beskriva hur andra uppfattar världen omkring oss. Focus ligger på de 

variationer och likheter som finns i hur vi uppfattar något, utan att för den skull kunna säga att 

man har hittat alla tänkbara variationer. Vi hanterar en situation eller ett problem olika beroende 

på att vi uppfattar omvärlden olika. Efter vilka tidigare erfarenheter vi har så förhåller vi oss till 

skolan på olika sätt. Fenomenologin respekterar människors tankar och avfärdar dessa inte som 

oviktiga tanken ses som en process med resonemang, fantasier och slutsatser (Uljens, 1989). 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=medvetande
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Den kritik som har framkommit gentemot fenomenologin enligt Kvale (1997) är att det inte 

ligger i människans förmåga att sätta sin förförståelse åt sidan. Även om ens förutfattade 

meningar kritiskt granskas kan det kanske inte vara fria från våra tolkningar. Att kunna sätta 

sin förförståelse åt sidan är något man inom fenomenologin strävar efter. Vi har beaktat detta i 

vår studie och på grund av denna kritik har vi anlagt ett maktperspektiv. 

 

Hermeneutisk ansats 

Hermeneutiken är läran om tolkning. Inom teologi, rättsvetenskap och klassisk psykologi har 

hermeneutik uppfattats som ett antal regler som gör det möjligt att tolka en text på bästa möjliga 

sätt. En konst att uttolka texter som kan liknas vid ett hantverk. (Nationalencyklopedins 

nätupplaga 2013-09-23). 

Hermeneutik har två delar en filosofi om förståelsens villkor och en benämning för en 

forskningsansats med tolkning som analysredskap. Inom hermeneutiken söker man inga 

sanningar inte heller orsaker. Företeelser i vår vardag som kan vara svåra att hantera söker man 

istället svar på i termer av “Vad betyder det här för en grupp av elever”.  Vi använder oss ofta 

av tolkningar när vi ska orientera oss i vår tillvaro, och de sanningar blir det som gäller i det 

speciella sammanhanget vi befinner oss i. Hermeneutiken skiljer på vanliga vardagstolkningar 

och tolkningarna i en vetenskaplig studie. I denna studie handlar det om innebörden i texter, 

handlingar och annat som är meningsskapande i det vi gör. 

Skillnaden mellan fenomenologin och hermeneutiken är att inom fenomenologin är det 

människans erfarenheter som är i centrum. Hermeneutiken tolkar material efter en kunskap som 

man har sedan tidigare. Vi har valt att använda oss av denna ansats eftersom fenomenologin 

beskriver hur ett sätt att uppfatta något skiljer sig från ett annat sätt att uppfatta något. 

Fenomenologin identifierar och beskriver kvalitativa skillnader i olika utsagor om samma 

fenomen. Vi hoppas med detta att kunna identifiera informanternas upplevelser av deras egen 

livsvärld som studeras inne från dem själva, och känslor kring de berörda områdena vi belyser 

i arbetet. Med detta sätt att se på människors uppfattningar kan vi utröna överensstämmelser 

mellan det som sägs i bakgrundskällorna och den vardag som informanterna befinner sig i. 

  

Med hjälp av fenomenologin har vi transkriberat de intervjusvar vi fick genom att tillsammans 

gå igenom informanternas svar.  Vi började att se likheter och olikheter i informanternas svar 

som sedan växte fram till sex olika teman. Temarubrikerna diskuterade vi och blev en 

sammanfattning av de gemensamma dragen i intervjusvaren. Våra intervjufrågor placerades 

sedan under varje temarubrik och det går att se under bilaga 2. Vi var hela tiden noga med att 

se vad eleverna känner och tycker det viktiga var hela tiden hur elevernas egna uppfattningar 

och känslor. Det ska inte spegla vad som är accepterat i skolan utan just elevernas egna känslor 

runt begreppet delaktighet. 

 

Vi har valt den hermeneutiska läran som en guide och vägledning i att tolka de texter vi angriper 

under rubriken ”Bakgrund”. Hermeneutikens huvudsyfte är att söka förståelse för något och 

inte hitta direkta sanningar. Det kan ses som regler när man tolkar texter. Enligt hermeneutiken 

framträder två olika variationer av tolkningar, den första är cirkelgång. Den syftar på tolkningen 

av texternas detaljer som blir en helhet och tillbaka till detaljer, enligt Bergström och Boréus 

(2000). Den andra tolkningen är spiralgång som syftar till den egna referensramen till texten 

och det omvända. Hermeneutisk metod används vid systematiska tolkningar för att förstå 

ämnesområden, där en förståelse växer fram av texter och kunskapen görs utifrån den egna 

förståelsen. Många gånger kan den egna erfarenheten påverka den hermeneutiska tolkningen 



21 

eftersom tolkningen utgår från egna upplevelser samt förförståelsen. Utifrån denna förståelse 

vill vi angripa elevernas förståelse av begreppet delaktighet.  

Intervjudelen baseras på Trost (1997) som menar att kvalitativa intervjuer inte ska bygga på 

färdiga frågeformulär med i förväg utformade frågor.  Istället bör en intervjuguide utformas 

med en lista över frågeområden, eftersom man då kan vara friare under intervjun. Eftersom det 

skulle bli lättare att göra en sammanställning och kategorisering av intervjusvaren valde vi dock 

att göra färdiga frågeformulär (bilaga 2). Detta innebär i sin tur att struktureringen på 

intervjuerna i studien är hög (Patel & Davidsson 2000). En del av frågorna utformades på ett 

sådant sätt att eleverna kunde svara efter sina egna uppfattningar. Inga frågor skulle kunna 

besvaras med ett kort ja-eller nej-svar, men genom att ställa följdfrågor som exempelvis ”Hur 

menar du då?” och ”Kan du ge något exempel?” blev förståelsen för hur eleverna tyckte och 

kände i frågorna större. Intervjuerna hade en låg grad av standardisering eftersom eleverna på 

samtliga frågor kunde svara med sina egna ord. Inga frågor var ledande eller tolkades med 

följdfrågor som ”Du menar alltså att…”. Som tidigare nämnts anser Patel och Davidsson att 

intervjuer är en bra metod vid undersökningar av vad individer anser och tycker om något, det 

vill säga hur deras inställning till något är. Vid en intervju är det lättare att få en uppfattning av 

den intervjuades åsikter och livsvärld än vad det är vid en enkätundersökning. Makten som 

Foucault (2011) beskriver är ofta osynlig och anonym. Det finns ett maktperspektiv mellan tal, 

språk och olika fenomen i samhället och det som är avgörande av sociala handlingar är det 

tankesätt som dominerar i samhället. Tanken begränsas av den rådande diskursen, detta 

påverkar tanken om vad som är möjligt att tänka.  

 

5:2 Urval och datainsamlingsmetod. 

 
Urval av eleverna till studien gick till så att vi tog kontakt med elever i årskurs åtta på den skola 

där en av oss är verksam. Vi valde att göra kvalitativa intervjuer på en högstadieskola i en 

medelstor stad i norra Sverige. De elever vi valt att intervjua har i dagsläget inga 

åtgärdsprogram och inte heller några dokumenterade inlärningssvårigheter eller någon 

funktionsnedsättning. Däremot har eleverna vid flertalet tillfällen påpekat för sina lärare i 

huvudsak när de är hos specialpedagogen att de känner en brist på motivation när det gäller 

skolarbetet. De har svårt att få sina uppgifter/prov gjorda och inlämnade, trots att de erbjuds 

extra hjälp i det dagliga arbetet. Enligt lärarna riskerar dessa elever att inte nå grundskolans 

kunskapskrav på grund av bristande motivation och engagemang i skolarbetet. De uppgifter 

denna grupp av elever gör, ligger på en godkänd nivå. Efter en presentation av de frågor vi 

arbetade med ville alla elever ställa upp i intervjuerna. Vi valde att intervjua fyra elever som vi 

haft kontakt med och som vi visste hade lätt för att prata och formulera sina tankar. Detta för 

att få fylliga svar. 

 

Samtliga intervjuer spelades in på dator sedan eleverna gett sitt medgivande till det. Att 

anteckna under en intervju, kan vara ett störningsmoment i själva samtalet. Att använda datorn 

vid inspelning av intervjuerna anser vi medför mer flyt än om vi under intervjuerna fört 

anteckningar. Fördelen med intervjuer istället för enkäter är att det öppnar för förklaringar av 

intervjufrågorna, informanterna har möjlighet att få frågorna förklarade och den som intervjuar 

har möjlighet att ställa följdfrågor (Kvale 1997). Kvalitativa intervjuer beskriver specifika 

situationer och händelser, intervjuaren erhåller kvalitativa aspekter vid kvalitativa intervjuer. 

Som grund för intervjuerna utformade vi en intervjuguide (bilaga 2). Intervjun var inte tydligt 

strukturerad utan halvstrukturerad. Frågorna var öppna, vilket enligt, Kvale (1997) innebär att 

respondenten i början av intervjun får en presentation av syftet samt en sammanfattning av 

intervjun i slutet. Guiden följdes inte ordagrant utan var ett stöd under intervjun. Vi valde denna 
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modell eftersom den ger en bra verklighetsbild. Intervjuguiden valde vi för att ha en mall som 

till viss del styrde intervjuerna. Vår intervjuguide bestod av 10 frågor som behandlar olika 

områden i skolan. Dessa frågor var de som sedan delades in under de fem olika teman som 

växte fram. Varje tema kom att bestå av ett varierat antal frågor, mellan 2-5st. Svaren till 

frågorna var öppna vilket gav oss möjlighet att ställa följdfrågor. Vårt första temaområde 

handlade om elevernas syn på delaktighet. Det andra området handlade om undervisningens 

betydelse. Vårt tredje temaområde hade fokus på undervisningsmaterial. Det fjärde och femte 

handlade om elevernas känsla av att känna sig delaktiga eller att inte känna sig delaktiga. 

 

5:3 Genomförande. 

 

Under mars månad informerades rektorn om intervjuerna. Efter godkännande av 

vårdnadshavare, elever och skolan beslutades tid och datum för intervjuerna. Intervjuerna 

genomfördes under vecka 17. Intervjuerna genomfördes på en lugn och avskild plats inne i 

skolan, i en miljö som är bekant för eleverna, det tog cirka 20-30 minuter per elev. Inledningsvis 

informerades respondenterna om syftet med intervjun, och hur materialet skulle användas efter 

avslutad intervju och att den intervjuade när som helst under intervjun hade rätt att avbryta. Vi 

avslutade intervjuerna med en sammanställning av hur vi uppfattat respondentens svar under 

samtalet.  Enligt Kvale (1997) finns det kvalifikationskriterier för intervjuaren. Intervjuaren ska 

i början av intervjun presentera syftet samt i slutet sammanställa vad som kommit fram. Detta 

stämmer i vår studie dvs. i inledningen fick respondenten en presentation av intervjun och i 

slutet en sammanfattning. 

 

5:4 Reliabilitet och validitet 

 

Validiteten har vi under hela arbetets gång haft i åtanke, under intervjuerna och vid 

konstruktionen av frågorna. Med tanke på reliabiliteten ska arbetets tillförlitlighet hela tiden 

beaktas. Denna intervjustudie skulle möjligen kunna göras igen och då erhålla liknande resultat, 

därför är validiteten och reliabiliteten stor. De resultat vi får ska kunna bli liknande resultat vid 

upprepade intervjuer med liknande frågor. Detta oberoende av vem som intervjuas eller vem 

som utför intervjustudien. Validitet innebär att forskaren mäter det som är relevant för syftet 

och frågeställningarna, d.v.s. man mäter det som är avsett att mätas. När det gäller reliabilitet 

ska det forskaren avser att mäta görs på ett tillförlitligt sätt. Ett bra resultat ger både hög 

reliabilitet och validitet. Angående validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie, handlar det 

om att kunna påvisa att undersökningen har samlats in och bearbetats på ett systematiskt och 

rätt sätt (Patel & Davidsson, 2000.) 

  

I denna studie har vi arbetat tillsammans genom att diskutera oss fram med varandra. Vi har 

båda två arbetat med studiens alla delar. De fyra eleverna som vi intervjuade delade vi upp 

mellan oss, och intervjuade två elever var. Intervjuerna transkriberade vi var för sig för att sedan 

utföra analysen tillsammans.  

 

 

5:5 Etiska aspekter 
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Forskare ska alltid informera undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare om deras uppgift i 

projektet samt även vilka villkor som gäller vid deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). De ska 

även upplysas om att det är frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Väljer de att avbryta skall de inte utsättas för påtryckningar eller påverkan. Deltagare eller 

uppgiftslämnare ska alltid ge sitt samtycke om deltagaren har en aktiv insats. Vårdnadshavare 

bör ge sitt samtycke om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etisk känslig 

karaktär. Alla uppgifter om personerna ska lagras, antecknas och avrapporteras på ett sätt så att 

enskilda människor inte kan identifieras av utomstående ( Vetenskapsrådet, 2002). 

Eftersom vi valt att intervjua ungdomar under 15 år har vi informerat vårdnadshavare om deras 

barns uppgift i projektet, samt att de när de vill kan avsluta sitt deltagande. Detta har skett via 

ett introduktionsbrev som skickats hem till vårdnadshavarna. De har genom att skriva under 

brevet gett sitt godkännande för oss att intervjua deras barn. När det gäller ungdomarna har vi 

informerat dem i samband med att vi tillfrågade dem om deltagande i vår studie. Ungdomarna 

har även fått läsa vårt brev och tillsammans med oss diskuterat dess innehåll och betydelsen av 

det. I redovisningen av vår studie har vi valt att inte skriva ut t.ex. namn, klass osv. som kan 

röja elevernas identiteter. Resultaten från intervjuerna redovisas avidentifierade. Materialet vi 

har samlat in kommer endast att användas i vår undersökning. 
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6 Resultat  

 

Under denna rubrik redovisas en sammanställning av de genomförda intervjuerna. Att redovisa 

i tematisk form är för att på ett enkelt och mer överskådligt och snabbt sätt se vad informanterna 

svarade.  Under varje elev har vi valt att presentera ett citat utifrån elevens intervju svar. Citatet 

visar på en bra sammanfattning av just den elevens svar. När vi analyserade intervjusvaren 

växte dessa teman fram: 

 

• Begreppet delaktighet ur ett elevperspektiv 
• Undervisningens betydelse för upplevelsen av delaktigheten 

• Undervisningsmaterialets betydelse för delaktigheten 

• Elevernas erfarenheter av att känna sig delaktiga 

• Elevernas erfarenheter av att inte känna sig delaktiga 

 

Under rubriken sammanfattande resultat presenterar vi vår analys av resultaten. 

 

6:1 Resultat av intervjuer 

 

Vi har valt att presentera resultaten av intervjuerna genom att redovisa ett tema i taget. 

Tema 1 Begreppet delaktighet ur ett elevperspektiv. Här redovisar vi hur eleverna uppfattar och 

förstår begreppet delaktighet.  

Elev 1: Eleven har klart för sig vad begreppet delaktighet betyder och verkar säker på sin 

förklaring och svaret kommer utan vidare betänketid. Säger att delaktighet är när man 

samarbetar med andra och när alla har en plats och bidrar med något, att man hjälps åt med det 

som ska göras. Det kan vara på skolan när man ska jobba med ett grupparbete men också på 

andra platser som ett arbete eller på fritiden. Eleven menar att på fritiden är delaktighet om man 

har kompisar eller något att göra. Det beror också på vad det är man gör om det är delaktighet, 

att engagera sig och inte vänta på att andra gör något, att ta sitt ansvar. Delaktighet är när alla 

hjälper varandra och jobbar tillsammans. Den här eleven berättar att eleven trivs bra i skolan 

och har en rik fritid. 

 

”Delaktighet är när alla har en plats och bidrar med något” 

 

Elev 2: Har svårare att direkt svara på frågan och tänker en stund, vet inte riktigt vad begreppet 

betyder och har inte någon uppfattning om vad delaktighet är och först efter att en beskrivning 

av begreppet gjordes så kunde eleven säga att det är när jag tycker att något är roligt och det är 

något jag vill vara med på. Vidare så har eleven inte mer att säga om begreppet delaktighet.  

 

”Delaktighet är när jag tycker något är roligt” 

 

Elev 3: Anser att man är delaktig när man är med och hjälper till och är med i någonting. När 

man inte förstår något kan man fråga och därmed bli delaktig, eller försöka hjälpa andra som 

inte förstår.  
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”Delaktighet är när jag är med och hjälper andra” 

 

Elev 4: Den här eleven säger att delaktighet är när man får vara med och jobba med det man 

själv tycker är roligt. Vidare berättar eleven att det även är när man får vara med och bestämma. 

Eleven känner sig delaktig när denne har jobbat själv och tillsammans med andra. Eleven menar 

att delaktighet är när man känner sig nöjd och trivs med det som ska utföras i skolan. 

 

”Delaktighet är när jag får vara med och bestämma” 

 

Sammanfattningsvis kan vi av våra intervjuer se att de flesta elever vet vad delaktighet betyder. 

Alla har en egen uppfattning av vad begreppet betyder. Däremot hade eleverna flera olika 

förklaringar på vad begreppet betyder och på vad delaktighet kan vara. Gemensamt hade de 

flesta en koppling mellan delaktighet och att vara med och hjälpa till. En uppfattning från vår 

sida är att de elever som berättade att de trivdes i skolan också var de som hade en klarare bild 

av hur de uppfattade begreppet delaktighet. 

 

Tema 2 Undervisningens betydelse för upplevelsen av delaktighet. Här redovisas hur eleverna 

tänker om utformningen av undervisningen för att de ska känna delaktighet. 

Elev 1: Eleven svara att det varierar beroende på vad eleven gör för tillfället om ett intresse ska 

finnas. Finns inte ett intresse upplever eleven att man inte engagera sig. Det underlättar om det 

är ett spännande ämne. Det är också lättare att känna engagemang när läraren visar vad man 

ska göra, och inte endast hänvisar till läroboken. Lärarens roll har stor betydelse för eleven. 

Läraren ska vara bra och med det menas att läraren visar och berättar och gör ämnet intressant. 

Det är viktigt att man förstår det man ska göra. Lärare som är positiva mot sina elever, drar med 

sig eleven i det som ska göras I klassrummet. 

 

”Man måste förstå det man gör, är jag inte intresserad orkar jag inte engagera mig” 

 

Elev 2: Eleven har svårt att riktigt komma på tillfällen i undervisningen som gör att eleven 

upplever sig delaktig. Om det ska finnas något tillfälle när eleven ska uppleva sig delaktig ska 

det vara en lektion som känns rolig och att läraren är snäll. Eleven arbetar bättre när denne får 

göra något roligt som slöjd och idrott. Eleven ansåg att i slöjden anstränger man sig för att då 

gör man något åt sig själv. Eleven konstaterar att det är läraren som har det största ansvaret för 

om man ska uppleva sina studier som intressanta och om deltagandet ska ske på ett fullständigt 

sätt. Denna elev anser att läraren ska vara schysst och trevlig.  

 

”Det är lärarnas ansvar att lektionerna är intressanta, om lektionen är rolig och läraren är snäll då kanske man är 

delaktig” 

 

Elev 3: Om läraren är trevlig känns det bra att göra något. Om lärarna är otrevliga och spydiga 

arbetar inte eleven. Lärarna ska bli glada när man kommer på lektionen och inte gnälla. Man 

behöver även själv göra det man ska. Det som lärs ut ska vara intressant. Sist eleven kände sig 

delaktig arbetade denna för sin egen skull, för att få god mat (lektionen var hemkunskap). 

Eleven har svårt att säga vad som i undervisningen gör denne delaktig utan återkommer till att 

läraren ska vara trevlig och snäll och inte spydig. När man ifrågasätter dem ska de kunna ge bra 
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svar, många svarar inte då. Om läraren säger ”Bra jobbat, fortsätt så, det här har du gjort bra” 

då känns det bra och då vill man jobba och lära sig. Lärarens bemötande är viktigt för denna 

elev, om läraren är otrevlig vill eleven inte arbeta eller göra någonting med den läraren, då 

känns det meningslöst enligt eleven. 

 

”Fan va nice att du är här” 

 

Elev 4: Anser att undervisningen inte spelar någon roll utan man ska bara göra det man ska. 

När det är ämnen som är roliga och som man är intresserad av är det lättare att jobba och vara 

med.  När eleven blir låg arbetar denne inte och det kan ofta bero på det sätt läraren säger saker 

på. Om läraren säger ”Gör det där nu” så blir eleven låg.  Vissa lärare kan göra så att eleven 

”hakar på” genom att till exempel säga att om du gör detta så kan du få 10 min längre rast. Om 

läraren är trevlig när eleven kommer på lektionen gör det så att eleven vill arbeta. 

 

”När alla pratar med varandra blir det roligare och lättare de få en att haka på” 

 

Sammanfattningsvis kan vi av våra intervjuer se att eleverna inte anser att det finns någon 

undervisningsform som gör att eleverna upplever sig mer delaktiga. Om ämnet eller det 

eleverna ska göra är intressant så ökar elevernas upplevelse av delaktighet. Läraren har enligt 

eleverna en stor betydelse för deras känsla av delaktighet, det är då främst lärarens bemötande.  

Lärarens förhållningssätt gentemot eleverna har en stor betydelse för elevernas upplevelse av 

delaktighet. Lärarens bemötande gentemot eleverna väger tyngre än lärarens ämneskunskaper. 

Enligt eleverna har läraren en stor uppgift i att få eleverna delaktiga. 

 

Tema 3 Undervisningsmaterialets betydelse för känslan av delaktighet. Här redovisas hur 

eleverna tänker om undervisningsmaterialet för att de ska känna delaktighet. 

 

Elev 1: Om materialet tillexempel boken är för tjock upplever eleven att det känns jobbigare att 

börja jobba med det man ska. Men om boken har många bilder och ser rolig ut så känns det 

roligare att börja läsa. Stora uppgifter är jobbiga för man vet inte vart man ska börja anser denne 

elev,  

 

”En rolig bild gör åtminstone att man kollar i boken” 

 

Elev 2: Eleven upplever inte att materialet påverkar elevens känsla av delaktighet. Dock tycker 

denna att det är bra när man kan lyssna på datorn med hjälp av talsyntes. Det gör så att man 

orkar börja jobba upplever eleven. Denna elev upplever även att det är både enklare och roligare 

att skriva på datorn än för hand. 

 

”Det är skönt att liksom bara lyssna på det man ska lära sig” 

 

Elev 3: Tycker att det är bra när man kan arbeta med saker som på matten när man kan mäta 

och väga olika saker eller bygga egna bråktal med klossar. På slöjden när man grejar tillexempel 

hyvlar är det roligare och bättre för då anser eleven att man ser att något händer.  Då anser 
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denna elev att det blir roligare att arbeta på lektionen och man förstår bättre. Det gör att man 

jobbar, och då är man också delaktig. När uppgifterna är stora känns det jobbigt att börja jobba. 

 

”När jag hyvlar så ser jag att det händer något med det jag arbetar med” 

 

Elev 4: Mycket text som ska läsas upplever denna elev som jobbigt. Eleven upplever sig direkt 

tappa motivationen om det är tjocka böcker eller häften. Men om läraren ger eleven blad istället 

för en bok så jobbar eleven bättre. Eleven upplever att blad är bättre för då vet denna att när 

bladet är gjort så är eleven klar med sin uppgift. 

 

”Man orkar liksom inte börja” 

 

Sammanfattningsvis kan vi av våra intervjuer se att eleverna kopplar mängden material till sin 

egen motivation och prestation. Mycket text och stora uppgifter gör att eleverna upplever det 

jobbigt att påbörja sitt arbete. Vi kan även utläsa att kortare texter och uppgifter leder till en 

högre motivation, eleverna ser lättare vad som förväntas av dem samt när de är klara. Stora 

uppgifter och mycket text leder till att eleverna inte orkar påbörja sitt arbete. 

 

 

Tema 4 Elevers erfarenheter av att känna sig delaktiga.  

 

Elev 1: När eleven jobbar och lär sig och känner sig delaktig blir eleven mer motiverad. Eleven 

anser att om lärarna får denne att känna sig delaktig skulle skolan inte vara ett problem. I yngre 

år kände sig eleven nästan alltid delaktig och då var det inga problem i skolan. Nu är skolan 

bara tråkig och då blir det svårt att hitta motivation. Eleven upplever sig inte riktigt med i 

undervisningen. 

 

”Skolan var roligare förr” 

 

Elev 2: Eleven upplever sig delaktig under slöjden. På dessa lektioner har eleven inga problem 

med att arbeta. Själv tror eleven att det beror på att läraren är bra och trevlig samt att ämnet är 

intressant. Skulle eleven känna samma sak på de andra lektionerna så skulle skolan vara rolig 

och då skulle det inte vara några problem att få betyg i alla ämnen.  

 

”Jag skulle egentligen lätt kunna ha betyg i alla ämnen” 

 

Elev 3: Eleven anser att det är viktigt att känna sig delaktig samt att det är lättare att få den 

känslan utanför skolan. I idrotten känner denne sig delaktig och då är det aldrig problem att 

göra det som ska göras på träningarna, trots att vissa övningar är tråkiga. Eleven tror att själva 

gruppen kan vara bidragande till att denne känner sig delaktig, för i idrotten har alla samma 

intressen. Alla har ju valt att idrotta frivilligt. 

”Alltså ingen har ju liksom tvingat mig att idrotta” 
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Elev 4: Eleven blir mer delaktig när alla har roligt och när alla pratar med varandra, då är det 

lättare att göra det man ska. Eleven pratar om att det verkar viktigt att prata med kompisar för 

att känna sig delaktig. 

 

”När man pratar och har roligt är det lättare att göra det man ska” 

 

Sammanfattning 

När eleverna känner sig delaktiga blir de även motiverade till skolarbetet. Vad som gör eleverna 

delaktiga varierar allt från läraren till deras egna intressen samt det sociala samspelet.  

 

Tema 5 Elevers erfarenheter av att inte känna sig delaktiga 

 

Elev 1: Om det som ska göras känns tråkigt upplever sig eleven inte delaktig. Det kan ta sig i 

uttryck att skärma av sig och inte lyssna, börja prata med andra eller till och med störa för andra.  

 

”Jag kan erkänna att jag ofta stör, går runt i klassrummet och sånt, du vet?” 

 

Elev 2: När arbetet i skolan tar för lång tid blir det inte roligt. Det kan vara långa genomgångar 

eller stora uppgifter som gör att denna elev upplever sig mindre delaktig. Vid dessa tillfällen är 

det svårt att orka påbörja sitt arbete för eleven. Detta kan leda till att eleven ibland skolkar från 

lektionerna.  

”Man blir less när läraren står och surrar hur länge som helst” 

 

Elev 3: När det är lektioner där det är elever från andra klasser upplever eleven att delaktigheten 

minskar. Detta eftersom att eleven inte känner dessa personer. Då blir det ofta att eleven inte 

orkar göra det som ska göras. Enligt eleven blir det lektioner som denna bara sitter av.   

 

”Det är svintrist när man inte känner dom som sitter i samma rum” 

 

Elev 4: När det påståendet utvecklas resonerar eleven runt det faktum att arbetar man i skolan 

med andra som inte känns så roliga att arbeta med tillexempel klasskamrater som man inte 

känner så bra är det svårare att engagera sig i uppgiften. Då hjälper det till att eleven känner ett 

förtroende för läraren, eleven vill vara duktig för lärarens skull. 

 

”Det är inte roligt att jobba med dom man inte känner” 

 

 

Sammanfattning 

Eleverna upplever att när de inte känner sig delaktiga kan det lätt bli att de tappar motivationen 

som kan leda till att de stör andra elever eller skolkar. Kan även leda till att de slutar att lyssna 

och utför inte arbetsuppgifterna.  Det som bidrar till att eleverna upplever minskad delaktighet 

är när det är tråkigt, tar lång tid, samt att man inte känner samhörighet med sina klasskamrater. 
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6:2 Sammanfattande resultat.   

 

Beroende på vad eleverna svarade så delades deras intervjusvar in efter de olika temana 1-2-3-

4-5. Detta redovisas under rubriken ”Resultat”. Transkriberingen av intervjuerna genomfördes 

gemensamt. Därefter diskuterade vi kriterierna för vilka vi skulle dela in i de fem 

temagrupperna. Denna kategorisering tar sin utgångspunkt i fenomenologi som beskrivs 

närmare under rubrik ”Vetenskaplig utgångspunkt”. För att exemplifiera temana plockade vi 

gemensamt ut citat från intervjuerna vilka används under rubriken ”Resultat”. 

Variationerna i respondenternas intervjusvar var inte så stora visade det sig. Respondenterna 

hade generella uppfattningar om delaktigheten i sina egna studier. Det var även möjligt för oss 

att urskilja vissa skillnader i intervjusvaren. För att kunna urskilja något måste vi veta vad det 

är och det visade sig att eleverna känner till begreppet delaktighet. Två av eleverna kopplade 

delaktighet med att det är roligt. Dock fanns det en elev som till en början var lite osäker och 

behövde en förklaring av vad begreppet kan stå för. De flesta eleverna svarade att 

undervisningen inte spelade så stor roll men det underlättade om ämnet var intressant. Eleverna 

var även inne på att lärarens bemötande var viktigare än själva undervisningen. Alla elever 

anser att lärarens bemötande har en stor roll för att de ska vara delaktiga och arbeta. 

 

7 METODDISKUSSION 
 

Vi valde att utföra intervjuer då vi ämnade erhålla en större förståelse för hur elever uppfattar 

begreppet delaktighet samt när i undervisningssituationen de känner sig delaktiga. Valet av att 

göra intervjuer bottnade i att vi ville att eleverna verkligen skulle svara efter sina egna 

uppfattningar och förståelser. Intervjuer skiljer sig från enkäter där det finns risk för ett större 

antal automatiska svar. Valet av fyra elever anser vi i detta fall vara tillräckligt. Det fanns med 

som en tanke att utöka antalet om inte frågorna besvarades, men så blev inte fallet. Snart 

upptäckte vi att respondenterna svarade efter liknande mönster. Vi valde att låta eleverna välja 

tid så de inte skulle känna sig stressade. Val av lokal föll på ett rum som vi i förväg visste att 

eleverna kände till väl. Detta för att eleverna skulle befinna sig i sin naturliga miljö. Validiteten 

har under hela studien varit i beaktande, vid skapandet av intervjufrågorna under intervjudelen 

och vid transkriberingen. Enligt Patel och Davidsson (2000) ska forskaren vara tillförlitlig i sitt 

sätt när intervjuerna utförs. Metoden beskrivs, liksom datainsamlingen och hur intervjuerna 

gjordes. Därför kan vi säga att reliabiliteten är hög. Vi anser att våra val av metod till den här 

undersökningen är god och våra resultat är tillförlitliga. Det anser vi då vi i våra verksamheter 

ofta pratar med elever om deras uppfattningar och känslor runt deras skolgång. Det gör att vi 

har en viss uppfattning av vad även andra elever tycker i frågan om delaktighet och vi har 

upptäckt att det stämmer bra överens med de intervjuade eleverna. 

 

 

8 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Här sammanfattar vi våra intervjusvar samt kopplar dem till rapportens källor som vi har belyst 

under bakgrunden. De fem teman som vi har fått fram får här stå som rubriker till 

sammanfattningen av intervjusvaren. Vi avslutar med den egna personliga tolkningen vi gör av 

våra intervjuer. 
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Begreppet delaktighet ur ett elev perspektiv. 

När vi frågade eleverna om begreppet delaktighet svarade de flesta att de vet vad begreppet 

betyder och de hade flera olika förklaringar till vad delaktighet kan vara. De tog upp att 

delaktighet kan vara att man får vara med. Detta ligger nära social inkludering som Elvstrand 

(2009) beskriver som en mer passiv form än delaktighet som innebär en mer aktiv form. 

Några andra svar vi fick gällande begreppet delaktighet, var att det man gör är intressant och 

inbjuder till att ta eget initiativ till deltagande samt att ta sitt ansvar och engagera sig. Detta 

stämmer in på Socialstyrelsen (2003) som beskriver delaktighet som involvering och 

engagemang i en livssituation. Tar en människa eget initiativ till deltagande, tar man även ett 

medansvar. Svaret stämmer även in på synonymen till delaktighet, medansvar (Synonymer, 

2013). 

Delaktighet är också när man får vara med och bestämma. Enligt Elvestrand (2009) är det 

delaktighet i beslutsfattande. Elvestrand belyser delaktighet som generellt deltagande i en 

aktivitet och detta stämmer in på svaret att delaktighet är att samarbeta med andra och att alla 

har en plats och bidrar med något. Enligt Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) ska alla 

elever omfattas av principen att kunna ta ansvar, kunna påverka samt vara delaktig. 

När vi ställde frågan om eleverna känner sig delaktiga så svarade de att det är lättare att känna 

engagemang om läraren visar vad man ska göra och inte endast hänvisar till läroboken. Enligt 

Utbildningsdepartementet (1996) är den informella delaktigheten i form av 

klassrumssituationen viktig. Eleven måste enligt dem ha inflytande över sin utbildning. 

Gustavsson (2004) beskriver att elevernas upplevelse av kontroll är viktig för deras delaktighet 

i skolarbetet. För att detta ska kunna ske behöver läraren vara lyhörd för och stödja elevernas 

initiativ. 

 

Elevernas beskrivning av begreppet delaktighet ligger inom de två olika delarna av begreppet 

som Elvstrand tar upp, där delaktighet ligger nära flera andra begrepp tillexempel social 

inkludering. Skillnaden mellan social inkludering och delaktighet är att social inkludering anger 

en mer passiv form och delaktighet anger en mer aktiv form (Elvstrand, 2009). 

De intervjuade eleverna svarar också att delaktighet är när man arbetar tillsammans med andra 

vilket även är Socialstyrelsens definition av delaktighet (Socialstyrelsen, 2003). Vidare belyses 

här också kapacitet att handla och om förmågan att genomföra en uppgift eller handling. 

Genomförande beskriver vad en person gör i sin omgivning. Dysthe (2003) belyser lärmiljöns 

betydelse då elever finns i ett sammanhang. Lärarens har en stor roll för elevernas stimulering 

och uppmuntran i deras kunskaps sökande. Vidare sägs att lärande sker i samspel med andra 

och olika erfarenheter måste tas i beaktande. Genom att lyssna på andra ger vi och tar av olika 

erfarenheter och nya kunskaper bildas. En viktig aspekt som även eleverna berör i sina 

intervjusvar är det som Larsson (2007) belyser i sin rapport. Det finns en stor potential i goda 

och välplanerade samtal mellan lärare och elever, anser Larsson. Han pekar på det viktiga med 

de samtal som förs i klassrummet och vilka möjligheter det finns för lärande genom samtal, och 

elevernas uppfattning om klassrumsklimat. Han belyser begreppet delaktighet ur elevernas 

perspektiv. Goda samtal på elevernas villkor leder till ett större deltagande i undervisningen. 

En god kommunikation mellan lärare och elev är även något som Allodi (2009) hävdar ger en 

ökad delaktighet. 

 

Undervisningens betydelse för delaktighet 

 

Vid frågor om undervisningens betydelse för att eleverna ska känna sig delaktiga svarade elev 

1 att det är lättare att känna engagemang om läraren visar vad man ska göra och inte endast 
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hänvisar till läroboken. Enligt Elvstrand (2009), minskar elevernas delaktighet när läraren 

agerar på ett sätt som eleverna inte förstår samt när eleverna inte får den information de vill ha/ 

behöver. Elev 2 och 3 hänvisar också till att det är lättare att känna sig delaktig om det som ska 

göras i undervisningen känns intressant och förs fram av en snäll lärare. Elev 2 och 3 kände en 

ökad delaktighet i praktiska ämnen. Elev 2 kände störst delaktighet i de praktiska ämnena idrott 

och slöjd. Senast Elev 3 var delaktig var under en hemkunskapslektion, motiveringen var att 

eleven lagade mat för sin egen skull. Tiller och Tiller (2003) beskriver problematiken att elever 

inte ser sammanhanget, mellan kunskaperna och användandet av dem. Eleverna i dagens skola 

behöver enligt Tiller och Tiller få förståelse över vad kunskaperna som de erhåller i skolan ska 

användas till. Vi tolkar dessa två elevsvar som att eleverna lättare ser sammanhanget med 

kunskaper i de praktiska ämnena. De flesta av eleverna hade svårt att kunna säga vad i 

undervisningen som gör att de skulle känna sig mer delaktiga utan återkommer hela tiden till 

lärarens ansvar. Elev 4, anser att undervisningen i sig inte har någon betydelse utan det är ämnet 

som ska vara intressant för att man ska vara delaktig. Tiller och Tiller (2003) hävdar att läraren 

inte endast kan se sig som en förmedlare av rena ämneskunskaper utan läraren ska se till att lust 

att lära väcks och det ska även bli självgående. För att eleverna ska lära sig på bästa sätt är 

trivseln enligt författarna viktig, ett gott lärande äger rum i trivseln. Även Allodi (2009) belyser 

vikten av ett socialt klimat i skolan för att främja lärande och delaktighet. 

Konkreta kortsiktiga mål är starkare relaterade till delaktighet än svaga långsiktiga mål menar 

Gustavsson, (2004). Detta stämmer in på elev 4 som känner en större delaktighet genom att 

arbeta med blad och inte en hel bok. Lgr 69,( Skolöverstyrelsen, 1969) tar upp delaktighet som 

ett ansvar där lärare och elever ska samarbeta och komma överens om hur arbetet ska 

organiseras. Eleverna ska få en demokratisk fostran i skolan där även samarbete med kamrater 

ska främjas i det dagliga arbetet i skolan. Det tolkar vi som att läraren har det största ansvaret i 

enlighet med vad många av eleverna också svarat. 

 

I skolans nuvarande läroplan Lgr 11, (Utbildningsdepartementet, 2011) står det i kapitel 2 att 

de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig 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. Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och 

vilja att ta ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön de befinner 

sig i. Lärarens uppgift är att utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin 

inlärning och för sitt arbete i skolan (Utbildningsdepartementet, 2011).  Tiller (2003) hävdar att 

lärare inte endast kan se sig som en person som ska förmedla ämneskunskaper. 

 

Undervisningsmaterialets betydelse för delaktigheten. 

Vid frågor om undervisningsmaterialets betydelse för känslan av delaktighet svarade elev 1 och 

4 att tjocka böcker och stora uppgifter gör det jobbigare för eleverna att påbörja sitt arbete. 

Stora uppgifter är något som även elev 3 ser som ett hinder i sitt arbete. Denna elev anser att 

det är lättare att finna motivation när materialet är praktiskt, detta leder för denna elev till en 

ökad delaktighet.  Elev 4 upplevde att det är lättare att arbeta om man bara får blad, detta för 

att eleven då lättare ser när arbetet är klart. Konkreta kortsiktiga mål är starkare relaterade till 

delaktighet än svaga långsiktiga mål menar Gustavsson, (2004). Detta stämmer in på elev 4 

som känner en större delaktighet genom att arbeta med blad och inte en hel bok.  
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Elev 2 anser inte att materialet påverkar känslan av delaktighet, däremot upplever eleven att 

talsyntesen underlättar arbetet.   

Möjligheterna till delaktighet fanns framför allt i de olika valmöjligheter som skolan gav 

ungdomarna. För många ungdomar var det viktigt att kunna välja själv, både utifrån att umgås 

med kamrater och att kunna lära tillsammans i olika tider och rum med både kamrater och 

vuxna. För att kunna göra val som främjar elevernas syften krävs information som visar på 

konsekvenser av ungdomarnas val, menar Bergström och Holm. Informationen måste ges på 

många olika sätt. Ansvaret för att alla ska känna sig informerade ligger hos de vuxna. 

Det är först i grundskolans läroplan, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) som begreppet 

delaktighet finns med, och då i termer av den egna medvetenheten om delaktigheten. Under 

riktlinjer för alla som arbetar i skolan finns att läsa att läraren bland annat skall vara den som 

främjar en god utveckling och lärande genom att samverka för en god miljö. Alltid utgå från 

alla individers olika behov och individuella förutsättningar. Elevernas vilja att lära ska stärkas 

och tron på den egna förmågan ska de ges utrymme för. Upplevelsen av att kunskaper är något 

meningsfullt och drivs framåt ska eleverna alltid få en känsla av. I Lgr 11 lyfts det att eleverna 

ska få ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. 

Pedagogernas ansvar är att se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad. 

Lärarens betydelse för delaktigheten.  

Pramling-Samuelsson, I. & Sheridan, S. (2003) Hänvisar till ett antal olika studier som alla har 

kommit fram till att delaktighet är en förutsättning om barn ska kunna föra sin egen talan i olika 

frågor. Barn bör ges möjlighet att delta i olika beslut som rör deras skolgång även då det gäller 

pedagogiska frågor. För att uppnå detta krävs att den vuxne har goda kunskaper i de processer 

som leder till barns kunskapsutveckling. De frågor som behandlas rör ofta problem som 

intresserar den vuxnes värld och barnen blir mer av försökspersoner. Författarna ställer sig 

frågan om barn ses som för unga för att fatta beslut och påverka sin skolgång. 

Jenner (2004), belyser att motivation handlar om bemötande och att motivationen sjunker vid 

flera misslyckanden, graden av motivation kan ses som ett resultat av tidigare bemötande. Det 

är lätt att en elevs grad av motivation felaktigt ses som en egenskap hos en individ. Lärarens 

roll för att skapa delaktighet, bedömdes av eleverna vara av stor betydelse. Elev 2 framhåller 

läraren som den enda ansvariga för om eleven ska känna sig delaktig i sina studier. Det kan här 

vara viktigt att påpeka att elev 2 har stora svårigheter i skolan. Elever som upplever en hög grad 

av delaktighet skattar sitt samspel med lärare och kamrater som positivt och frekvent enligt 

Gustavsson (2004). Det går att påverka en elevs delaktighet i skolans aktiviteter på flera sätt 

bland annat genom att vidareutveckla positiva personegenskaper, samt att stärka underlättande 

faktorer i miljön som kan vara lärares attityder.  Elev 2 klagar ofta på att inte bli lyssnad på av 

lärarna och elev 3 tycker att lärarna har svårt att svara när de blir ifrågasatta. Barnkonventionens 

(FN 1998) definition av begreppet delaktighet skulle i det här fallet stämma bra då de säger att 

om barn ska känna delaktighet måste den vuxne kunna inta ett barns perspektiv. För att kunna 

inta ett barns perspektiv krävs det att vuxna tillskriver barn en egen kultur och ett eget sätt att 

förstå världen. Ett sådant förhållningssätt leder till barns delaktighet. Vuxna kan föra fram barns 

”röster”, detta kräver att barnens agerande tas på allvar. Om vuxna lyckas fånga barns 

perspektiv och göra dem delaktiga, så finns chansen att de känner sig förstådda och delaktiga. 

När barn blir hörda, förstådda och bemötta respektfullt, har de inflytande och känner då också 

delaktighet enligt Pramling-Samuelsson och Sheridan (2003). Enligt Bergström och Holm 

(2005) krävs det en organisation som främjar delaktighet, vuxna som erkänner sina 

maktresurser och som informerar ungdomarna för att delaktighet ska finnas. Läraren måste våga 

vara ledaren i klassrummet för att kunna skapa delaktighet. 
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Elev 3 ansåg att det var lättare att jobba om läraren sa saker som tillexempel ”bra jobbat”, 

”fortsätt så här” och så vidare. Detta stämmer överens med Gustavsson (2004) som säger att 

lärare som förklarar elevers skolprestation med ansträngning kommer med tiden att påverka 

prestationerna i positiv riktning. Elever som upplever en hög grad av delaktighet skattar sitt 

samspel med lärare och kamrater som positivt och frekvent. Det går att påverka en elevs 

delaktighet i skol aktiviteter på flera sätt bland annat genom att vidareutveckla positiva 

personegenskaper, samt att stärka underlättande faktorer i miljön tillexempel lärares attityder. 

I skolverkets lägesbedömning 2013 har det visat sig att skolor med hög måluppfyllelse har 

lyckats kombinera omsorg och kunskap. De lärare som arbetar på dessa skolor var gentemot 

eleverna pådrivande och omhändertagande. Larsson (2007) lyfter att delaktighet nås genom 

sociala relationer och diskuterar begreppen makt och elevers intresse för undervisningen och 

hur det inverkar på elevernas inflytande och delaktighet. Det är viktigt att förstå de samspel 

som råder i ett klassrum, det kan vara den gemenskap som skapas när lärare och elever arbetar 

mot ett gemensamt mål. Det diskuteras också kring vikten av att eleverna har en god kompetens 

inom området kommunikation, detta är viktigt för att de ska kunna delta i och påverka arbetet 

i klassrummet för att det senare ska leda till inflytande och delaktighet menar Larsson. Englund 

2007, lyfter vikten av det deliberativa samtal inom skolan, en meningsskapande 

kommunikation. Skolans roll kan då vare att utveckla elevernas förmåga till ömsesidig 

kommunikation och argumentation och även för att skapa förståelse och respekt för den andre. 

I enlighet med Englund så menar också våra intervjuade elever att personliga kontakter med 

läraren är viktiga. 

 

Elevers erfarenheter av att känna sig delaktiga  

 

Elev 1 och 2 kopplar samman sina upplevelser av delaktighet med att läraren ska få dem att 

känna sig delaktiga. De anser även att om de skulle känna sig delaktiga skulle skolan inte 

medföra så stora problem. Delaktighet är enligt SOU:2001) en förutsättning för att lärande ska 

ske. Elev 3 och 4 ser det sociala samspelet i gruppen som en viktig grund för att uppleva 

delaktighet. För elev 4 är det viktigt att ha roligt och att prata med sina klasskamrater för att 

känslan av delaktighet ska uppnås. Enligt Socialstyrelsen, (2003) är lärandekommunikation och 

mellanmänskliga relationer faktorer som ingår i begreppet delaktighet.  Gustavsson, (2004) 

lyfter att elever som upplever en hög grad av delaktighet skattar sitt samspel med kamrater som 

positivt och frekvent. Även Larsson, (2007) lyfter vikten av att förstå det samspel som sker i 

ett klassrum exempelvis den gemenskap som skapas när lärare och elever arbetar mot ett 

gemensamt mål. Larsson hävdar även att delaktighet nås genom sociala relationer. 

 

Elevers erfarenheter av att inte känna sig delaktiga 

 

Elev 1 upplever att när det som ska göras känns tråkigt leder det till en minskad delaktighet. 

När detta sker kan det leda till att eleven skärmar av sig och inte lyssnar, börjar prata med andra 

eller till och med störa andra elever. Elev 2 upplever sig inte delaktig när arbetet i skolan tar för 

lång tid samt när uppgifterna är stora. Detta kan leda till att eleven skolkar från lektionerna. 

Detta kopplas samman med Gustavsson, (2004) som säger att konkreta kortsiktiga mål är 

starkare relaterade till delaktighet än svaga långsiktiga mål. Elev 3 och elev 4 upplever sig inte 

delaktiga när de inte känner sina klasskamrater. För elev 3 kan detta leda till att denne bara 

sitter av lektionerna och elev 3 orkar inte göra sina uppgifter.  För elev 3 och elev 4 är 

gemenskapskänslan viktig. I Läroplan för grundskolan, Lgr 69, Skolöverstyrelsen, (1969) fanns 

begreppet gemenskapskänsla med. Elvstrand, (2009) lyfter i sin forskning att det finns en tydlig 
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gräns mellan formell och informell delaktighet. Eleverna kan formellt tillhöra en klass, 

informell delaktighet handlar enligt Elvstrand om en subjektiv upplevelse att tillhöra och att 

vara accepterad. 

Den nationella folkhälsokommittén lyfter begreppet delaktighet i samband med folkhälsa och 

är då relaterat till något livsnödvändigt och positivt för allas välmående (SOU 2000:91) kopplar 

det till elevernas välmående på skolan och att det i sig leder till ett ökat deltagande. Alla 

intervjuade elever vittnar om betydelsen av att det är läraren som har ansvaret för att eleverna 

ska känna sig delaktiga och att det som förs fram under lektionstid ska vara något de känner sig 

intresserade av för då är det lättare att känna delaktighet. 

 

Slutligen kan vi säga att läraren har en central roll för att eleverna ska känna sig delaktiga. För 

att en elev ska känna sig delaktig krävs det en god relation till läraren. Von Wright (2000) 

beskriver de två perspektiven det punktuella och relationella perspektivet. Det punktuella 

perspektivet inriktar sig mot vad en människa gör medan det relationella är inriktat mot vem en 

människa är och vad hon kan bli.  Det perspektiv en lärare väljer att inta i mötet med eleverna 

anser vi är en viktig grund för elevernas individuella känsla av delaktighet. Det relationella 

perspektivet som Von Wright (2000) beskriver synliggör elevernas mångfald och ger dem en 

känsla av att vara unika. Vi tolkar detta som att eleverna då känner sig sedda. Läraren måste 

även möta eleven i detta perspektiv och för att möta en elev krävs det att läraren lyssnar på 

eleven, tar in vad denne har att säga. Att som barn bli lyssnad på är även en rättighet enligt 

Barnkonventionen (FN 1998). Att läraren lyssnar på eleverna och har en god relation till dem 

är enligt oss en grundläggande del för att eleverna ska känna delaktighet. För att detta ska ske 

är det viktigt vilket perspektiv läraren väljer att inta i sitt möte med eleverna. Det är även viktigt 

att läraren skiljer på om eleven är aktiv eller delaktig. Enligt Gustavsson (2004) krävs det ett 

engagemang för att vara delaktig. Detta är även något som Tiller och Tiller (2003) belyser, att 

läraren måste se sina elever och alltid ta sig tid för dem.  

Dysthe (2003) hävdar också att lärande sker i samspel med andra. Läraren ges även den ett 

viktigt perspektiv genom att vara viktig för elevernas stimulans och att uppmuntra till elevernas 

konstruktioner av kunskaper. Med tanke på detta så är det viktigt att ha en förståelse över hur 

en grupp fungerar med tanke på samspel och vad som sammanlänkar deltagarna när begreppet 

kommunikation tas i beaktande.  Dysthe delar upp dessa resonemang mellan ett lärande som är 

medierat vilket betyder att vi använder oss av redskap och verktyg för vårt lärande. Det är de 

intellektuella och praktiska resurser som vi använder oss av när vi agerar i olika situationer. 

Dessa resurser kan vara till exempel böcker, filmer eller datorer men den viktiga faktorn ska 

vara kommunikation. Dysthe fokuserar extra på språkets betydelse där kommunikation är en 

grundförutsättning för lärande. Detta är något vi måste lära oss att göra och anpassa oss till i 

olika sammanhang. Det är genom vårt språk som vi kan placera oss i ett kulturellt och historiskt 

perspektiv. Vidare presenteras praxisgemenskap som då syftar till att vi lär oss genom att agera 

tillsammans med andra och att vi lär av andra för att senare kunna delge andra. Vi ser då att vi 

har olika kunskaper enligt, Dystre (2003). 

I själva undervisningen är det viktigt att målen är kortsiktiga samt att eleven vet vad denne ska 

göra och lära sig. Enligt Gustavsson (2004) är konkreta kortsiktiga mål starkare relaterade till 

delaktighet än svaga långsiktiga mål. Vi anser att detta är viktigt vid planerandet av 

undervisningen. Om eleverna ska känna delaktighet ska arbetet i skolan ha tydliga kortsiktiga 

mål. Detta innebär att arbetsuppgifter känns mer hanterbara och överblickbara om det delas upp 

i kortare avsnitt speciellt när intressen och behov varierar hos olika elever. Det är precis som 

Ahlberg (2007) lyfter att lärarna ska se sig som lärare till alla barn och de ska se till att alla 

elever får det stöd och hjälp som de behöver för att klara sin skolgång. Detta kräver att uppgifter 

och övrig undervisning anpassas utifrån varje individ. Den vardagliga delaktigheten är något 
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som lärarna inom skolan behöver arbeta mer med enligt Lärarförbundet (2006) vilket även vi 

anser. Lärarförbundet är tillsammans med elevorganisationen överens om att elevinflytande 

måste komma från lärarhåll och nås endast med ett målmedvetet arbete. Lärare vittnar om att 

de vill och förstår att elevers delaktighet i undervisningen är viktig för framgången för elevernas 

skolgång. Man säger vidare att det saknas kunskaper i hur detta ska gå till i det praktiska arbetet 

(Lärarförbundet, 2006)  

Läraren ska skapa en undervisningssituation för de elever som faktiskt sitter framför läraren i 

klassrummet och inte de elever som vi tycker eller tänker oss ha. De intervjuade eleverna 

framhöll att det är viktigt att bli bemött på ett bra sätt av lärarna. De intervjuade eleverna hade 

goda idéer om hur de vill att undervisningen ska bedrivas för att de ska känna sig delaktiga. Att 

bara gå i en klass eller en grupp är inget som automatiskt skapar delaktighet belyser Egelund, 

Haug och Persson (2006). För att skapa en god lärande miljö för alla elever enligt KOrP måste 

tre processer beaktas, delaktighet, kommunikation och lärande, Ahlberg (2013). Enligt detta 

perspektiv är den egna individens kunskaper och erfarenheter kopplat till individens 

meningsskapande i den sociala praktiken, i detta fall skolan. För att få ett meningsskapande för 

eleverna måste lärarna lyssna på sina elever och ta reda på deras kunskaper och erfarenheter.  

Larsson (2007) belyser i sin rapport, hur viktigt det är med en god kommunikation mellan lärare 

och elever men även elever emellan. Lärare borde bli bättre på att diskutera med andra lärare 

om det som står i Lgr11 och hur det kan vara möjligt att uppfylla det som står där. Delaktighet 

ska bygga på förståelse för den andra i detta fall lärarens förståelse för eleven, men kan även 

betyda att eleven har förståelse för att vissa moment måste göras i skolan. Eftersom delaktighet 

kan ses som en social process kan det ha sin utgångspunkt i förståelse för hur andra tycker och 

tänker om det som ska göras i skolan.  Något annat att ta ställning till är att reda ut vad 

delaktighet är och hur det skulle kunna se ut för eleverna och undervisningen samt att komma 

ihåg att det kan variera från lektion till lektion. 

Enligt Ahlberg (2007) är specialpedagogik det som sätts in när den vanliga undervisningen inte 

räcker till. Som vi skrev i vår inledning upplever specialpedagogerna att de arbetar mer med 

elever som behöver motiveras och allt mindre med att överbrygga inlärningssvårigheter. 

Trycket på specialpedagogerna är hårt, många elever behöver extra stöttning i dagens skola. Vi 

tänker oss att om lärarna skulle arbeta mer med att få alla elever delaktiga i undervisningen, 

skulle det kunna leda till en skola med delaktiga elever som når målen. Det skulle som vi tänker 

oss även leda till att specialpedagogerna skulle kunna arbeta med att utveckla verksamheten, 

vilket skulle komma fler till nytta än bara enskilda elever. 

Så länge det har funnits utbildning har det även funnits sätt att kategorisera elever med 

svårigheter, hävdar Hjörne och Säljö (2006). Vidare menar författarna att skolan använt sig av 

olika tekniker för att hantera elever som inte ansetts passa in. Hur man kategoriserat dessa elever 

har präglats av den rådande tidsandan samt de diskurser som förts i samhället. Dessa 

kategoriseringar är enligt Hjörne och Säljö det som utgjorde rimliga förklaringar till varför man 

inte klarade skolan. Det är nog ingen som motsätter sig att alla ska ha tillgång till kunskap i 

skolan. Men exakt vad kanske inte är det viktigaste. Vi tänker oss att om lärare släpper makten 

och bjuder in elever i vad som ska läras ut känner sig fler elever delaktiga.  

 

Lärdomar för oss i vårt fortsatta arbete som pedagoger är att använda oss av resultaten från vår 

sammanställning av intervjuerna. Det kan till exempel vara att: 

 

  Förstå varför eleven uppfattar som den gör och hur uppfattningarna har uppkommit. 

 

  Bemötandet har en stor betydelse. 
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  Som lärare lägga bort sina egna tolkningar av eleverna. 

 

Det sociokulturella perspektivet som Dysthe presenterar blir i vår undersökning det som vi 

tolkar elevernas svar att passa bäst in på. Där betonas vikten av goda dialoger i klassrummet 

och att möjligheter skapas för främjandet av diskussioner och reflekterande. Detta har även 

visat sig vara viktiga komponenter för inlärning. För att lärarna ska kunna göra lektionerna 

intressanta måste de även möta varje elev där denne befinner sig kunskapsmässigt. För att kunna 

göra detta måste lärarna se till att de har en god kommunikation med var och en av eleverna 

samt fundera över vilket perspektiv de intar i mötet med eleverna. Lärarna behöver även fundera 

på uppgifternas utformning samt ha i åtanke att korta mål ger en ökad delaktighet än långsiktiga 

mål. Förutom detta behöver lärarna ge eleverna ”Den andra dagen”, det vill säga kunskapernas 

sammanhang och användande. 

 

Vi avslutar som vi började, med titelsidan. Hur får man dem att göra något? 

Ja, vem är det som ska göra något? Jo, lärarna. För att citera en av respondenterna: 

 

“Det är lärarnas ansvar att lektionerna är intressanta” 
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9 FORTSATT FORSKNING 
 

När vi nu skaffat oss djupare kunskaper i området ser vi att det fortfarande finns obesvarade 

frågor. Genom intervjuerna har vi fått inblick i viktiga faktorer som styr elevernas känsla för 

delaktighet och om det i förlängningen leder till bättre skolresultat. Med denna kunskap finns 

intressanta fortsatta områden att söka svar på. Gå vidare med en större jämförande observation 

i syfte att studera om en ökad delaktighet leder till bättre skolresultat. Skapas det goda 

förutsättningar för delaktighet i skolan. Genusperspektiv, finns det skillnader eller likheter 

mellan könen när det handlar om delaktighet i studier. 
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11 BILAGOR 
 

Bilaga 1 

Introduktionsbrev    XXX   13-04-22 

Hej! 

Vi är två lärare som heter Carola Sundkvist och Madelene Sandström. Vi studerar 

specialpedagogik 3 vid institutionen för utbildningsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. 

Under den här sista terminen skriver vi en C-uppsats med syfte att undersöka hur och när 

eleverna känner sig delaktiga i sina studier. Vi skall därför utföra några intervjuer, detta för att 

få en klarare och bredare insikt om elevernas upplevelse av delaktighet. 

Intervjun kommer att ta ca.20-30 minuter och kommer att genomföras v.18-19. För att 

underlätta analysen kommer intervjun att spelas in på dator. 

Vi uppskattar verkligen om ni godkänner att ert barn får delta i en intervju. Deltagandet är 

naturligtvis helt frivilligt och ert barn kan när som helst avbryta intervjun och avstå från 

deltagande. I redovisningen kommer varken skolans namn eller elevers namn att nämnas och 

materialet kommer endast att användas i vår undersökning. Om ni godkänner att Ert barn får 

delta så skriver ni under detta papper och skickar det med ert barn till skolan. 

Vi hoppas att Ni godkänner att vi intervjuar Ert barn. 

Har ni några funderingar så hör ni av er till oss! 

Tack på förhand! 

Carola Sundkvist 

Mobiltelefon: XXXX 

e-post: XXXX 

Madelene Sandström 

Mobiltelefon: XXXX 

e-post: XXXX 

Vårt barn får delta i intervjun:________________________________________________ 



 
 

    Vårdnadshavare 

 

Vårt barn får delta i intervjun:________________________________________________ 

    Vårdnadshavare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Tema 1 Vad står begreppet delaktighet för ur elevernas perspektiv. 

Berätta vad du tycker att delaktighet är 

Beskriv på vilket sätt du känner dig delaktig. 

Tema 2 Undervisningens betydelse för delaktigheten. 

Vad i undervisningen gör att du känner dig delaktig. 

Beskriv hur en lektion där du kände dig delaktig såg ut. 

Kan läraren göra något så att du känner dig delaktig. 

Tema 3 Undervisningsmaterialets betydelse för delaktigheten. 

Finns det material i skolan som gör att du känner dig mer eller mindre delaktig. 

Tema 4 Elevernas erfarenheter av att känna sig delaktiga. 

Berätta om när du känner dig delaktig. 

Hur yttrar/visar det sig. 

Tema 5 Elevernas känsla av att inte känna sig delaktiga. 

Berätta om när du inte känner dig delaktig. 

Hur yttrar/visar det sig. 

 

 


