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Abstract 

The purpose of this study is to contribute to knowledge about the influence of pupils in 

compulsory school for pupils with learning disability in parent-teacher conferences and in the 

work on individual developing plans (IUP) by examining teachers´ descriptions about this topic. 

The study has been done through a qualitative research approach, and five teachers who teach 

in compulsory school for pupils with learning disability has been interviewed. 

Theoretically, the study is based on Pathways to participation by Shier. Five concepts have been 

used for analyzing the results of the interviews: openings, possibilities, limitations, obligations 

and scaffoldings. Through these concepts it has become clear how the teachers experience the 

pupils´ possibilities for influence, but also what can be understood as limitations for it. By 

analyzing openings for influence it has become clear that the teachers do want to develop the 

influence of the pupils, but it requires different forms of scaffoldings.  

Three different aspects of the participation for pupils were discerned from the teacher 

interviews; Pupils´ motivation for practicing participation, Pupils´ possibilities for making 

choices and Teachers´ sensitivity to make pupils participation possible. These three aspects of 

pupils´ participation has also been analyzed from the theoretical concepts. 

The results indicate that the possibility for pupils to have influence in parent-teacher 

conferences and in the work on IUP requires them having access to a functional communication 

and an understanding for what influence is and how it can be used by practicing in everyday 

school-life. 

Pupils´ communication difficulties and lack of understanding constitute the large challenges in 

enabling participation for pupils in parent-teacher conferences and in the work on IUP. The 

results also show that the teachers´ attitude towards pupils´ possibility to participate is crucial. 

The teacher to be responsive is also crucial for these pupils´ motivation to practice their 

influence in parent-teacher conferences. The concept of pupils´ possibility to participate is close 

to the concept of participation (influence), due to some of the teachers in this study. For other 

teachers, pupils´ possibility to participate is more similar to pupils´ ability to influence. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om grundsärskoleelevers inflytande vid 

utvecklingssamtal och i arbetet med individuella utvecklingsplaner, IUP, genom att undersöka 

lärares beskrivningar av ämnet. 

Studien har genomförts utifrån en kvalitativ forskningsansats där fem intervjuer av lärare i 

grundsärskolan genomförts. 

Med utgångspunkt i Shiers delaktighetsmodell har fem begrepp använts som analysverktyg då 

empirin analyserats utifrån forskningsfrågorna: öppningar, möjligheter, begränsningar, 

skyldigheter samt stödstrukturer. Detta har tydliggjort hur lärarna upplever att 

grundsärskoleelevers möjligheter till inflytande ser ut idag, men också vad som kan förstås som 

begränsningar för detsamma. Genom att analysera öppningar har det blivit tydligt att det finns 

en genuin vilja hos lärarna att utveckla elevernas inflytande, men att det kräver olika former av 

stöttning, det som tolkas som stödstrukturer. 

Tre olika aspekter av grundsärskoleelevers inflytande i utvecklingssamtal och IUP framträdde 

i empirin; Elevers motivation till att utöva inflytande, Elevers valmöjligheter samt Lärares 

lyhördhet för att möjliggöra elevers inflytande. Även dessa tre aspekter av elevers inflytande 

har analyserats utifrån de teoretiska begreppen. 

Resultatet visar att grundsärskoleelevers möjlighet till inflytande vid utvecklingssamtal och i 

arbetet med IUP förutsätter att de har möjlighet till fungerande kommunikation och att de 

utvecklar en förståelse för vad inflytande är och hur det kan utövas genom att få öva på det i 

skolvardagen. Elevers kommunikationssvårigheter och bristande förståelse utgör de stora 

utmaningarna i arbetet med elevers inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet med IUP i 

grundsärskolan. I resultatet framgår också att lärarens inställning till elevers inflytande är 

avgörande för deras möjlighet att utöva inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet med IUP. 

Att läraren är lyhörd för elevernas intresse lyfts som en förutsättning för att eleverna ska 

motiveras att utöva inflytande vid utvecklingssamtal. Begreppet elevers inflytande står för flera 

av lärarna nära begreppet delaktighet, andra lägger en betydelse av att eleverna kan vara med 

och påverka i begreppet.  
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1 Inledning 

Under utbildningen till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning har jag i min roll 

som lärare i grundsärskolan, funderat alltmer på grundsärskoleelevers inflytande. Hur ges 

elever med utvecklingsstörning och olika former av kommunikationssvårigheter och kognitiv 

förståelseproblematik möjlighet till inflytande i sin utbildning? Enligt Marks (2008) kan det 

vara en utmaning för lärare att finna vägar för elever med intellektuell funktionsnedsättning att 

utöva inflytande, men det är inte detsamma som att de saknar vilja till det. De måste dock ges 

möjlighet utifrån sina förutsättningar att uttrycka val och även att få uppleva att valet de gör 

spelar roll (Marks, 2008). Forskning visar även att elevers förståelse för och inflytande i sina 

individuella utvecklingsplaner är begränsad, både bland elever med och utan intellektuell 

funktionsnedsättning (Diegelmann & Test, 2018). Det är vanligt att de mål som står i 

utvecklingsplanerna inte är de mål som eleverna själva valt ut (Pawley & Tennant, 2008). Ett 

av uppdragen som blivande speciallärare är att arbeta med individuella utvecklingsplaner och 

att leda utvecklingssamtal i grundsärskolan, därför är jag intresserad av vad andra lärare i 

grundsärskolan har för uppfattningar angående elevers inflytande i sin lärandeprocess, särskilt 

vid utvecklingssamtal och i arbetet med IUP. Många av kunskapskraven för grundsärskolans 

elever som läser ämnen utgår från begreppen ”medverka i” eller ”bidra till”. Vilken nivå av 

kunskap som tolkas in i dessa begrepp är beroende på hur läraren definierar begreppen 

medverka i och bidra till. Likadant är det med begreppet elevers inflytande. När det gäller 

elevers inflytande i grundsärskolan är läroplanen (Skolverket, 2018) dock mycket tydlig. Alla 

elever ska omfattas av de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara 

delaktiga. Eleverna ska också ges inflytande över utbildningen. Men hur definierar lärare i 

grundsärskolan begreppet elevers inflytande? Det är en av frågorna i studien. Undersökningen 

innefattar också hur lärare i grundsärskolan beskriver att de arbetar för elevernas möjligheter 

till inflytande vid utvecklingssamtal och då IUP upprättas, och hur ser det inflytandet ut i så 

fall? Vad ser lärarna för möjligheter i arbetet med elevers inflytande, och vad gör det svårt?  

Genom denna studie och även i tidigare samtal med kollegor inom grundsärskolan, har det 

framkommit att det är fler som delar en viss frustration angående grundsärskoleelevers 

möjligheter att utöva inflytande, och funderingar angående hur arbetet för elevers inflytande 

kan se ut. Tidigare forskning inom området elevers inflytande vid utvecklingssamtal och i 

arbetet med IUP är mycket begränsad. Min förhoppning är att den här studien kan bidra till ett 

ökat fokus på elevers inflytande och utvecklingssamtal inom grundsärskolan. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om inflytande för elever i grundsärskolan vid 

utvecklingssamtal och i arbetet med individuella utvecklingsplaner. 

1.1.1 Frågeställningar 
För att tydliggöra syftet med studien har följande frågeställningar valts ut: 

Hur uppfattar några lärare i grundsärskolan begreppet elevers inflytande? 

Hur beskriver lärarna att de arbetar för elevers inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet 

med individuella utvecklingsplaner? 

Vilka möjligheter respektive utmaningar beskriver lärarna i arbetet med grundsärskoleelevers 

inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet med individuella utvecklingsplaner? 

1.2 Disposition 

Uppsatsen börjar med abstract och sammanfattning. I inledningen ges en inblick i det valda 

forskningsområdet och en kort presentation av studiens syfte och de forskningsfrågor som 

använts för att tydliggöra syftet. I kapitel 2 ges en bakgrund med begrepp som utgör studiens 

utgångspunkter; grundsärskolan och dess elever, utvecklingssamtal, IUP - individuell 

utvecklingsplan, begreppet inflytande samt styrdokument. Kapitel 3 utgörs av en 

forskningsöversikt och avslutas med en sammanfattning av den forskning som presenterats. 

Därpå följer i kapitel 4 en presentation av den teoretiska utgångspunkten i studien, och kapitel 

5 innehåller en beskrivning av studiens metod och genomförande. Kapitel 6 består av studiens 

resultat och innehåller även analys utifrån den valda teorin. I kapitel 7 förs först en diskussion 

angående val av metod, sedan en diskussion angående studiens resultat i relation till den tidigare 

forskningen. Uppsatsen avslutas med några slutsatser utifrån de resultat som studien visat, samt 

på vilket sätt studien är relevant för speciallärarprofessionen och förslag på vidare forskning. 
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2 Bakgrund – studiens utgångspunkter 

Detta kapitel ger en inledande beskrivning av grundsärskolan och den kategori av elever som 

är inskrivna i skolformen. Därpå följer en förklaring av vad utvecklingssamtal och IUP är, en 

förklaring till vad begreppet elevers inflytande står för i den här studien, och slutligen vad 

grundsärskolans styrdokument säger om grundsärskoleelevers inflytande.  

2.1 Grundsärskolan och dess elever 

Grundsärskolan som skolform är anpassad för de elever som på grund av en utvecklingsstörning 

inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav (Skolverket, 2013). En omfattande 

utredning bestående av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning ligger till 

grund för beslut om en elevs mottagande i grundsärskola (Skolverket, 2013). Även om 

utredningen visar att eleven har rätt att bli mottagen i grundsärskolan så är det ändå 

vårdnadshavaren som har sista ordet och måste ge sitt medgivande till det. Det är endast i fall 

med synnerliga skäl och med hänsyn till barnets bästa som en elev får tas emot i grundsärskolan 

utan vårdnadshavarens medgivande (Skolverket, 2013). Med stöd i utredningsunderlaget 

avgörs om eleven ska följa kursplanerna för ämnen eller ämnesområden (det som också kallas 

träningsskola) i grundsärskolan. Kursplanerna för ämnesområden är indelade i fem 

ämnesområden; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och 

verklighetsuppfattning. Kursplanerna för ämnen är mer lika de ämnen som grundskolans 

kursplaner innehåller, med undantag av att de naturvetenskapliga ämnena ingår i ämnet NO och 

de samhällsvetenskapliga ämnena ingår i SO (Skolverket, 2018). 

Utvecklingsstörning graderas i fyra nivåer; lindrig, måttlig, svår samt grav utvecklingsstörning 

(Granlund & Göransson, 2011). Tre kriterier ska uppfyllas för att en person ska få diagnosen 

utvecklingsstörning. Dessa kriterier utgörs av ett IQ under 70, en nedsättning av adaptiv 

förmåga samt att orsakerna till dessa nedsättningar ska ha inträffat före 16 års ålder (Granlund 

& Göransson, 2011). De intellektuella funktionerna handlar om slutledningsförmåga, 

problemlösningsförmåga, förmåga att planera och tänka abstrakt, omdöme, studieförmåga och 

förmåga att lära av sina erfarenheter (American Psychiatric Association, 2013). En persons 

adaptiva förmåga innebär en persons förmåga att anpassa sig till sin vardag och att anpassa sin 

vardag till sig själv och sitt sätt att fungera (Granlund & Göransson, 2011).  

2.2 Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtalet ska enligt Skolverket (2013) innehålla information som grundar sig på en 

utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen 

eller ämnesområden som eleven får undervisning i. Enligt Skolverkets allmänna råd 

(Skolverket, 2013) bör rektor tillsammans med lärare skapa förutsättningar för att arbetet med 

utvecklingssamtalet kan utvecklas. Lärare bör, förutom att se till att ett respektfullt och 
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förtroendeingivande trepartssamtal mellan elev, vårdnadshavare och lärare möjliggörs, också 

ge möjlighet till ömsesidig information mellan elev, vårdnadshavare och lärare. Därutöver ska 

läraren tydliggöra vilket ansvar som vilar på skolan, på eleven respektive på vårdnadshavaren 

för att eleven ska nå läroplanens kunskapskrav men också för att eleven ska nå sin egen 

maximala utveckling inom ramen för läroplanen. Elevens delaktighet i utvecklingssamtalet 

gynnas av att läraren kontinuerligt återkopplar till eleven i undervisningen. Då kan eleven få 

större förståelse för hur det går och vilka förväntningar som finns på hen i skolarbetet 

(Skolverket, 2013). Det är viktigt att läraren både i utvecklingssamtal och undervisning visar 

tilltro till och har positiva förväntningar på elevens möjligheter att utveckla ett ökat eget ansvar 

för och inflytande över sitt eget skolarbete, att eleven får öva på att värdera och beskriva sitt 

skolarbete (Skolverket, 2013).   

2.3 IUP – individuell utvecklingsplan 

Den individuella utvecklingsplanen (IUP) bygger på lärarens kontinuerliga dokumentation och 

bedömning av elevens kunskapsutveckling utifrån läroplanen. IUP:n innehåller omdömen och 

framåtsyftande planering och ska följas upp och revideras en gång per läsår vid ett 

utvecklingssamtal. Den innehåller en summativ bedömning i form av elevens aktuella 

kunskapsnivå i förhållande till kunskapskraven, men också en formativ bedömning i den 

framåtsyftande planeringen där elevens utvecklingsområden identifieras och beskrivs 

(Skolverket, 2017).  

I USA och i Storbritannien har elever i behov av särskilt stöd en IEP, Individual Educational 

Program. Det är en skriftlig utbildningsplan som är utformad för att möta elevens 

utbildningsbehov, och det framstår som mest likt svenska åtgärdsprogram. Hirsh (2015) 

beskriver i sin studie om den svenska IUP:n att en direkt jämförelse mellan svenska IUP och 

internationella motsvarigheter är problematiskt då terminologin varierar för liknande typer av 

dokument, liksom att de förekommer i olika nationella kontexter/sammanhang. Men hon 

förklarar att den svenska IUP:n har skapats från idéerna bakom åtgärdsprogram, och därmed är 

jämförelser med internationella studier angående IEP relevanta. En betydande skillnad är dock 

att IEP bereds av specialutbildad personal och ges till ett begränsat antal elever med särskilda 

behov, medan den svenska IUP skrivs för alla elever och oftast av klasslärare. Inte desto mindre 

har de mycket gemensamt gällande t.ex. dokumentation i grundskolan, verktyg och form för 

sådan dokumentation och kommunikation till och involverande av elever och vårdnadshavare i 

processen. Därmed kan man, enligt Hirsh (2015), jämföra de internationella IEP med svenska 

skolans IUP. 

2.4 Begreppet inflytande  

Elevers inflytande kan delas upp i formellt respektive informellt inflytande, enligt Rönnlund 

(2013). Formellt inflytande står för kollektiva processer, t.ex. klassråd och elevråd, medan 
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informellt inflytande innebär inflytande på ett individuellt plan, som ”möjligheten att uttrycka 

sin egen röst” (Rönnlund, 2013, s 74). I engelska språket används ordet participation för det 

som på svenska delas upp i inflytande respektive delaktighet, och beroende av sammanhanget 

är det olika vilket begrepp som är bäst att översätta till, inflytande eller delaktighet. Även i 

svenska språket går delaktighet och inflytande i varandra. Inflytande definieras i 

Nationalencyklopedin som (permanent) möjlighet att påverka, medan delaktighet definieras 

som aktiv medverkan.  

Thomas (2007) lyfter i sin litteraturstudie förståelsen av det engelska begreppet participation. 

Han skriver att det dels kan betyda att ta del i en aktivitet (jfr med svenskans delaktighet: aktiv 

medverkan), och dels kan det betyda att ta del i beslutsfattande (jfr med svenskans inflytande: 

möjlighet att påverka). Thomas (2007) skiljer dessutom på praktiskt och aktivt inflytande 

(participation), där praktiskt inflytande används i betydelsen att bli lyssnad på eller konsulterad, 

medan aktivt inflytande används då eleven har anledning att tro att deras engagemang leder till 

en förändring. Ett begrepp som förekommer ofta i de forskningsartiklar som den här studien 

refererar till är ”selfdetermination” (Garrels & Arvidsson, 2018, Garrels & Granlund, 2018, 

Marks, 2008, O´Regan Kleinert, Harrison, Fisher & Kleinert, 2010, Sagen & Ytterhus, 2014), 

vilket står för att kunna vara med och påverka i det som handlar om en själv, självbestämmande. 

Begreppet har närhet till det Rönnlund (2013) kallar informellt inflytande och som innebär 

möjlighet att uttrycka sin egen röst, men även till det Thomas (2007) kallar aktivt inflytande; 

eleven har anledning att tro att dess engagemang leder till en förändring. Den här studiens 

utgångspunkt är att begreppet inflytande står för att ha möjlighet att vara med och påverka i det 

som handlar om en själv genom att ha möjlighet att uttrycka sin egen röst och ha anledning att 

tro att ens engagemang leder till en förändring.  Studien stöder sig alltså på både Rönnlund 

(2013) och Thomas (2007) i det som definieras som elevers inflytande.  

2.5 Styrdokument 

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 och ta aktiv 

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

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

Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för 

deras inflytande över utbildningen (Skolverket, 2018, s. 14).  

Detta är ett utdrag ur de övergripande målen och riktlinjerna i Läroplan för grundsärskolan 

(Skolverket, 2018). Eleverna i grundsärskolan ska förberedas för att aktivt delta i samhällslivet 

och de ska utveckla sin förmåga att utöva inflytande och att ta ansvar. Ska läroplanen tolkas 

som att alla elever därmed ska ha möjlighet att ha inflytande i upprättande av individuella 

utvecklingsplaner (IUP)? Bör eleven i så fall, förutom att vara i centrum under 

utvecklingssamtalen, också ha möjlighet att ge sin syn på sin egen utveckling och eventuella 

hinder och möjligheter, samt möjlighet att ha inflytande i formuleringar och 
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överenskommelser? Skolverket (2018) är tydliga med att eleverna i grundsärskolan ska ha 

möjlighet att utöva inflytande, alltefter ålder och mognad, men i övrigt säger de inget om på 

vilket sätt eller med vilka redskap. Skollagens 4 kapitlet, 9§ (SFS 2010:800) gör, liksom 

Skolverket (2018) tydligt, att barn och elever ska stimuleras att ta aktiv del i sin utbildnings 

vidareutveckling och ska hållas informerade om frågor som rör dem. Formerna för 

informationen och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Det framgår 

varken i skollagen eller i läroplanen (Skolverket, 2018) hur detta ska gå till. Det ansvaret 

anförtros till lärare och personal inom grundsärskolan att forma efter varje elevs behov för att 

fungera för alla olika funktionsvariationer som kan ingå i grundsärskolan, både de som läser 

ämnen och de som läser ämnesområden, det som också kallas träningsskolan. Att barns rätt till 

inflytande inte är något att ta lätt på tydliggörs även i FNs konvention om barnets rättigheter, 

artikel 12, 1§. Det handlar där om barns rätt till åsiktsfrihet, ett sätt att utöva inflytande: 

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 (FN:s konvention om barnets rättigheter, 2018, artikel 

12, §1). 

Det kan tyckas vara högt ställda krav på elevers möjlighet till inflytande utifrån styrdokumenten 

och grundsärskoleelevers förmågor. Hur förstår lärare i grundsärskolan elevers möjligheter till 

inflytande? 
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3 Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning angående alla elevers inflytande vid 

utvecklingssamtal och i arbetet med individuella utvecklingsplaner, internationellt och 

nationellt. Därefter ges en kort presentation av vad tidigare forskning säger om inflytande för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning, för att sedan försöka ge en bild av några av de 

möjligheter och utmaningar tidigare forskning visar angående grundsärskoleelevers inflytande. 

3.1 Elevers inflytande i utvecklingsplaner och 

utvecklingssamtal 

Den forskning som presenteras i det här avsnittet utgår från elever i grundskolan. Agran och 

Hughes (2008) har gjort en studie som handlar om elevers inflytande i sina individuella 

utvecklingsplaner i USA. Resultaten visar att om eleverna får lära sig strategier för 

självbestämmande, lär de sig också att göra val, att leva efter valen, att utvärdera sina resultat 

för att sedan göra nya val. Pawley och Tennants (2008) intervjustudie bland elever i årskurs 8 i 

Storbritannien, visade dock att få elever med individuella utvecklingsplaner, IEP (individual 

educational plans), har förståelse för sin IEP. De mål som eleverna uttryckte var inte de som 

stod nämnda i IEP:n. Pawley och Tennant (2008) kunde i studien se att syftet med IEP många 

gånger faktiskt var att skolan skulle kunna bevisa att åtgärder vidtagits för att möta elevens 

specialundervisningsbehov, inte främst att ge eleven en meningsfull träning i att själv delta och 

ha inflytande i sin IEP, eller att träna sig i att formulera mål och förstå sin lärprocess. 

Thomas (2007) lyfter i en litteraturstudie olika syften med barns och elevers inflytande. 

Inflytande kan syfta till att upprätthålla barns rättigheter, fullfölja ett lagligt ansvar, förbättra 

demokratin, främja barnskyddet, främja barns förmågor och att stärka och öka självkänslan, 

enligt Thomas (2007). Dessutom menar han att det kan syfta till utbildning i medborgarskap 

och att stärka ungas status i relation till vuxna, samt att medvetandegöra ett demokratiskt 

medborgarskap, en känsla av bemyndigande (Thomas, 2007). Möjligheten att få göra egna val 

för barn och elever med inlärnings- och kommunikationssvårigheter är nära sammankopplat 

med att utveckla självförtroende och självbestämmande. Det visar resultaten i en intervjustudie 

som Feiler och Watson (2010) gjorde med lärare, talpedagoger och assistenter på två 

specialskolor i Storbritannien.  

Enligt O`Regan Kleinert, Harrison, Fisher och Kleinert (2010) innefattar elevers inflytande och 

självbestämmande att kunna välja personliga mål, planera steg mot målen, bedöma sina 

framsteg, göra val och ha överblick över och utvärdera sin egen utveckling i skolan. 

Thornberg och Elvstrands (2012) gjorde sin studie på tre grundskolor i Sverige för att undersöka 

elevernas syn på och upplevelser av demokrati och inflytande i relation till det vardagliga 

skollivet. Resultaten visade att det på två av skolorna är de vuxna som tar besluten om skolans 
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och klassrummets regler. På den tredje skolan var elevernas möjlighet att ha en röst ett särskilt 

och uttalat mål för lärarna. Trots det visade studieresultatet att det fanns hinder och 

begränsningar som motverkade skoldemokratin. Dessa hinder bestod av exempelvis brist på 

sammanhang och elevens underordnande i skolorganisationen, vilket i sin tur uppmuntrade till 

att underordna sig en auktoritet istället för att reflektera över eller rådgöra i demokratisk anda, 

naiv tillit till lärare och orättvisa motsägelser som konstrueras av lärare. Författarna menar att 

deras empiriska resultat beskriver den dolda läroplanen som finns i vardagsskollivet, och som 

motverkar den formella intentionen av demokratiutbildning i skolan.  

I Hirsh (2015) intervjustudie med 15 lärare i svenska grundskolan visar resultaten bl.a. att IUP 

upplevs som svårtillgängligt för vårdnadshavare och elever på grund av dess formellt korrekta 

språk. Samtidigt visar de att under förutsättning att innehållet i IUP är förståeligt, att antalet mål 

inte är så många, att alla parter som berörs är involverade i processen samt att det finns en tro 

hos personalen att IUP kan göra skillnad, så har IUP potential att vara ett verktyg för samarbete 

och delat tänkande, både på skolnivå och mellan skolan och hemmet. Då elever kontinuerligt 

involveras i självbedömningsprocesser, som att forma och utvärdera målen i sina IUP, visar 

resultaten att det leder, inte bara till bättre resultat när det handlar om inlärning, skriver Hirsh 

(2015), utan också till ökad motivation att lära sig. 

Goepel (2009) undersöker, i sin intervjustudie bland elever i behov av särskilt stöd på 

mellanstadiet och deras vårdnadshavare i norra Storbritannien, i vilken utsträckning barnen 

upplever att de blir lyssnade på och om deras åsikter beaktas i de mål som formulerats i elevens 

IEP. Resultaten visar att elevens IEP är som mest effektiv när eleven är helt involverad i 

processen. Studien visade att när eleverna inte alls var med i sina IEP-möten var de oengagerade 

i sin inlärning och inte alls nöjda med att målen för dem satts enbart av de vuxna. Eleverna 

behöver medvetandegöras om innehållet i sin IEP för att kunna delta i de strategier som föreslås 

och vara motiverade till det arbetet (Goepel, 2009). 

 

3.2 Elevers inflytande i grundsärskolan 

När det gäller inflytande hos elever med intellektuell funktionsnedsättning så tyder resultaten i 

Sagen och Ytterhus (2014) kvalitativa intervjustudie på att dessa elevers inflytande är ganska 

omfattande när det gäller informella och mindre beslut i vardagssituationer i skolan, men 

mycket begränsat när det gäller formella och större beslut. Först och främst är det ett spontant 

inflytande och sällan förankrat i elevens individuella utvecklingsplan, vilket enligt författarna 

begränsar elevernas möjligheter att delta i demokratiska processer samt i lärande- och sociala 

interaktioner. Studien visar att när eleverna får möjlighet att på sin utvecklingsnivå utveckla 

kunskaper i självbestämmande och inflytande så ökar också elevernas delaktighet (Sagen & 

Ytterhus, 2014). Elever med intellektuell funktionsnedsättning saknar ofta möjlighet att delta i 
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beslut som påverkar dem i vardagen, säger O`Regan Kleinert et al. (2010). Resultaten i deras 

studie pekar på att även när möjlighet till att delta i beslut och att ha inflytande uppkommer, så 

kan inte dessa elever utöva det i sin skolvardag. Deras förmåga att utöva inflytande och 

självbestämmande behöver stärkas, säger O`Regan Kleinert et al. (2010). Diegelmann och Tests 

(2018) studieresultat visar att elever med intellektuell funktionsnedsättning i mycket låg grad 

medverkar i att utforma sin IEP. I studien undersökte de effekterna av en självstyrd studieplan 

eller checklista, som en komponent i den självstyrda IEP:n för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Diegelmann och Test (2018) hävdar utifrån sina studieresultat att elever 

med intellektuell funktionsnedsättning kan lära sig att leda sitt eget IEP-möte när de får lära sig 

det med hjälp av en etablerad studieplan. 

3.3 Svårigheter och möjligheter för elevers inflytande i 
grundsärskolan 

Marks (2008) menar att det kan vara en utmaning för lärare att finna vägar för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning att utöva självbestämmande, men att det inte är detsamma 

som att de saknar vilja till det. För att elever med intellektuell funktionsnedsättning ska ha 

möjlighet att utöva inflytande måste eleverna ges möjlighet att uttrycka sina val och även få 

uppleva att valet de gör spelar roll. Att valet de gör spelar roll är viktigt för alla elever, men 

kanske särskilt för elever med kommunikationssvårigheter, då det oftast kostar dem extra 

ansträngning att uttrycka sitt val. Det behöver så att säga vara värt besväret (Marks, 2018). 

Östlunds (2012) studie bland elever i grundsärskolan som läser ämnen, d.v.s. elever med lindrig 

utvecklingsstörning, visar att elevens valmöjligheter är starkt knutna till omgivningens förmåga 

att erbjuda ett val som kan förstås av eleven och som eleven utifrån sina interaktionella 

förmågor kan genomföra. Dessutom är det beroende av omgivningens förmåga att tolka elevens 

användande av dessa interaktionella resurser i valsituationen. Att lärare och assistenter är 

lyhörda för och kan tolka eleven är av stor betydelse för elevens möjlighet till inflytande 

(Östlund, 2012). 

Att uttrycka val och vilja, fatta beslut, hävda sig och utvärdera sitt eget beteende är 

grundläggande när det gäller självbestämmande, och det kräver en mekanism för 

kommunikation, skriver O`Regan Kleinert et al (2010). De beskriver en steg-för-steg-procedur 

som används för att träna både elever med intellektuell funktionsnedsättning och skolpersonal 

att öka elevers inflytande i form av självpåverkan och självbestämmande. Programmet kallas 

KYAP – Kentucky Youth Advocacy Project, och syftar till att stötta dessa förmågor genom att 

utveckla starka kommunikationssystem, för att kunna uttrycka val och vilja, att fatta beslut och 

hävda sig.  

Resultaten i Garrels och Granlunds (2018) studie visar också att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning behöver stöd och stöttning i processen att lära sig att utöva val, och även 

för att kunna uttrycka sina svar. Garrels och Granlund (2018) har i sin studie gjort en norsk 
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anpassning av American Institute for Research (AIR) Self-Determination Scale, AIR-S. Detta 

är en slags skala som används för att bedöma nivån av självbestämmande hos elever med 

inlärningssvårigheter och intellektuell funktionsnedsättning. I användarmanualen till denna 

föreslås några anpassningar för elever med särskilda behov, som t.ex. att läsa alternativen högt 

för eleven och att ge dem exempel. Garrels och Granlunds (2018) pilotstudie med norska elever 

med intellektuell funktionsnedsättning visade att detta inte gav tillräckligt stöd, utan författarna 

valde att genomföra intervjuerna med eleverna med extra stödmaterial. T.ex. så gav de eleverna 

bildstöd, omvandlade påståenden till frågeord, delade upp frågor i flera led och erbjöd exempel.   

De märkte att denna hjälp var nödvändig för att få pålitliga svar från eleverna. Studien pekar på 

vikten av interaktion mellan kapacitet och möjligheter, att ge eleverna möjligheter efter sina 

förmågor att kunna svara och verkligen visa sin kapacitet, så att deras svar inte beror på om de 

förstår frågan eller inte (Garrels & Granlund, 2018).  

Garrels och Arvidsson (2018) har också gjort en interventionsstudie om självbestämmande hos 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. Studien gjordes med syftet att undersöka hur 

scaffolding, eller stödstrukturer, kan användas för att möta dessa elevers specifika kognitiva 

behov. Stödstrukturer som de fick använda i den här studien var bl.a. guidning i att sätta upp 

mål, stödjande kommunikationsteknik och undervisning i dialogform. Studieresultaten visade 

på elevernas behov av lämplig scaffolding, stödstruktur, för att utveckla sin förmåga att 

självbestämma, men också att förståelse för vad självbestämmande innebär för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning behöver vidgas, då de har en helt annan utgångspunkt och 

förutsättning för det än elever utan intellektuell funktionsnedsättning. 

Feiler och Watson (2010) skriver vidare utifrån sina resultat om den utmaning det innebär att 

ge barn med intellektuell funktionsnedsättning en röst, särskilt om de också har 

kommunikationssvårigheter. Deras resultat visar att det måste handla om sådant som motiverar 

och intresserar dem, men som de också förstår, eftersom det många gånger kan kräva stor 

kraftansträngning för eleven att uttrycka sig med hjälp av kommunikativa hjälpmedel. Eleverna 

måste se att det faktiskt har betydelse för dem att göra dessa val, att det lönar sig att utföra 

handlingen (Feiler & Watson, 2010). Resultaten visar också att möjligheten att involvera elever 

med intellektuell funktionsnedsättning i beslutsfattande delvis avgörs av de professionellas 

förmåga att motivera eleverna. Feiler och Watson (2010) belyser också hur det kan handla om 

till synes små saker i vardagen som försvårar eller till och med omöjliggör att de ska ha 

möjligheten att kunna göra dessa val. Det kan vara dåliga batterier i ett 

kommunikationshjälpmedel, eller att det saknas en bit kardborreband på rätt ställe för att kunna 

sätt upp rätt bild, eller otillräckligt med tid för att eleven ska hinna uttrycka sig. Till synes små 

saker som gör det mycket svårt att ge ett svar och uttrycka ett val för elever med 

kommunikationssvårigheter. Andra svårigheter för elevernas inflytande i beslutsfattande i 

skolan, som kom fram i deras studie, var kraven på att följa läroplanen och att tidsplanen eller 

schemaplanen uppfattades som stel och var svår att ändra på. Fler möjligheter för anpassningar 
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och individualisering skulle vara till fördel för eleverna, samt om de fick mer träning för att öka 

sina färdigheter i inflytande (Feiler and Watson, 2010). 

Enligt Marks (2008) måste lärare vara lyhörda för vad som är meningsfullt för intellektuellt 

funktionsnedsatta elever för att de inte ska sluta att uttrycka sin vilja och på så vis minimera 

sina chanser att agera i självbestämmande. Hon fokuserar på tre nyckelidéer som lärare bör 

komma ihåg angående intellektuellt funktionsnedsatta elevers inflytande och 

självbestämmande. Den första innefattar att läraren måste vara lyhörd för vad som är 

meningsfullt för eleverna. Den andra nyckelidén är nödvändigheten i rika och varierade 

erfarenheter för att utveckla självbestämmande. För att lära sig om sig själv och utveckla sin 

identitet måste eleven få interagera med en variation av andra människor. Marks menar att 

alltför stor del av undervisningstid i separata klassrum skilda från de stora klasserna i 

grundskolan leder till mycket begränsade erfarenheter för de eleverna. Vi kan inte veta säkert 

huruvida en elev med intellektuell funktionsnedsättning som undervisas mesta tiden i separata 

klassrum skilda från övriga skolkamrater, inte förmår att utöva självbestämmande eller helt 

enkelt har missat möjligheterna till det pga. kontexten, säger Marks (2008). Hon understryker 

dock att det inte främst beror på bristen på förmågor hos eleverna eller att lärarna bryr sig 

mindre om eleverna i dessa klassrum, utan helt enkelt det omöjliga i att erhålla varierade och 

rika erfarenheter i denna kontext. Den tredje nyckelidén är att det är en livslång lärprocess och 

vad som är viktigt för oss förändras allteftersom vi blir äldre, likaså för intellektuellt 

funktionsnedsatta. Dessa elever är också i ett livslångt lärande, som utvecklas mot större 

självbestämmande men där prioriteringar, preferenser och behov förändras över tid. Skolan 

behöver skapa läromiljöer som erbjuder möjligheter för självbestämmande även för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning, säger Marks (2008). Därtill lyfts av Feiler och Watson (2010) 

utifrån deras studieresultat vikten av ett bra samarbete mellan de olika yrkesgrupperna kring 

eleverna. Detta för att få en ökad delaktighet och ökad kommunikation för eleven, vilket ofta 

inte är så lätt att få till (Feiler & Watson, 2010).  

3.4 Sammanfattning av forskningsöversikten 

Elevers förståelse för och inflytande i sina utvecklingsplaner och utvecklingssamtal visar sig i 

forskningen vara begränsad, både bland elever med och utan intellektuell funktionsnedsättning. 

Ofta är eleverna inte ens med under själva utvecklingssamtalen. Det är vanligt att de mål som 

står i utvecklingsplanerna inte är de mål som eleverna själva valt ut.  De svenska 

utvecklingsplanerna, IUP, upplevs av många vårdnadshavare och elever som svårtillgängliga 

på grund av ett avancerat språk. Samtidigt visar forskningsresultaten på att IUP kan fungera 

som ett verktyg för elevers ökade motivation att lära sig, under förutsättning att språket är 

förståeligt av eleverna och att antalet mål inte är så många.  

För elever med intellektuell funktionsnedsättning är möjligheten att få göra egna val nära 

sammankopplat med självförtroende och självbestämmande. Deras inflytande i skolan utgörs 
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mest av ett spontant inflytande, det är sällan förankrat i elevens individuella utvecklingsplan. 

Även när möjlighet till att delta i beslut och att ha inflytande uppkommer, så kan många av 

eleverna på grund av bristande förutsättningar, många gånger inte utöva det i sin skolvardag. 

De är i mycket låg grad medverkande i att utforma sina individuella utvecklingsplaner. 

Kunskaperna i självbestämmande och inflytande hos elever med intellektuell 

funktionsnedsättning behöver stärkas. Resultaten visar samtidigt att när eleverna får möjlighet 

att på sin utvecklingsnivå utveckla kunskaper i självbestämmande och inflytande så ökar också 

deras delaktighet. 

Forskningen visar att det är en utmaning för lärare att finna vägar för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning att utöva självbestämmande. Ofta handlar det om bristande 

kommunikation. Elevernas valmöjligheter beror till stor del på hur omgivningen förmår att 

erbjuda val som kan förstås av eleven och som eleven kan genomföra. Elever med intellektuell 

funktionsnedsättning behöver också mer stöd och stöttning, scaffolding, för att utöva val och 

utveckla sin förmåga att självbestämma. Därtill visar sig innehållet viktigt. Det måste handla 

om något som motiverar och intresserar eleverna, men som de också förstår. Lärare måste vara 

lyhörda för vad som är meningsfullt för eleverna för att eleverna ska motiveras att utöva 

inflytande. 

En stor del av den forskning som finns angående inflytande för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning handlar om inflytande i stort, men angående grundsärskoleelevers 

inflytande i utvecklingssamtal och utvecklingsplaner är det relativt begränsat. Utifrån den 

forskningssammanställning som i den här studien har gjorts vill jag bidra till forskningsfältet 

med kunskap om hur lärare i grundsärskolan arbetar för elevers inflytande i utvecklingssamtal 

och individuella utvecklingsplaner. Vilka möjligheter och utmaningar upplever lärarna i detta 

arbete? 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Jag utgår från Shiers delaktighetsmodell (Shier, 2001) för teorin i den här studien. Shiers modell 

för delaktighet är i grunden utvecklad för att öka barns inflytande i enlighet med artikel 12, 1§ 

i FN:s barnrättskonvention (Shier, 2001, FN:s konvention om barnets rättigheter, 2018, art. 12, 

§1).  

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 (FN:s konvention om barnets rättigheter, 2018, art. 12, 

§1) 

Shier (2001) har utvecklat sin delaktighetsmodell utifrån tidigare modeller av delaktighet. 

Arnstein (1969) konstruerade modellen Eight Rungs on a Ladder of Citizen Participation. Den 

var utformad som en stege bestående av 8 nivåer av medborgerligt inflytande och tänkt som ett 

redskap i syfte att mäta medborgarinflytande. Den modellen vidareutvecklade Hart (1992) 

genom att anpassa den till barns delaktighet i beslutsfattande. Hart (1992) kallade modellen för 

The ladder of participation, även den bestående av en stege med åtta steg eller nivåer av 

delaktighet. De tre högsta stegen av barns delaktighet i beslutsfattande består här av barn-

initierat delat beslutsfattande med vuxna, barn-initierat och barnstyrt samt vuxen-initierat men 

delat beslutsfattande med barn. De tre lägsta stegen i Harts stege är manipulation, dekoration 

samt symbolisk eller för syns skull. Shiers (2001) delaktighetsmodell är en vidareutveckling av 

Harts modell. Shier (2001) uteslöt Harts tre nedersta steg, eftersom han ansåg att de utgjordes 

av olika former av icke-delaktighet. Han behöll de fem övre stegen och inriktade sin modell 

mer mot elevers inflytande. Han kallade den Pathways to participation (Shier, 2001), på svenska 

Barns och ungas väg till delaktighet.  

Shier (2001) betonar att modellen inte är tänkt att användas för att bedöma elevers delaktighet, 

utan snarare att användas som ett komplement för personal som arbetar med barn och elever i 

olika verksamheter att utforska olika aspekter av delaktighetsprocessen. Shier (2001) lyfter 

också fram att de tre nedersta stegen i Harts modell, som Shier valt att ta bort, faktiskt är tre 

steg som många professionella anser vara de mest användbara funktionerna på Harts stege, då 

dessa steg hjälper till att känna igen och att arbeta bort exempel på icke-delaktighet som 

förekommer i det egna arbetet.   

Shiers grundidé när det gäller barns delaktighet är att det är en mänsklig rättighet. Även om det 

finns många anledningar till varför barns delaktighet är gynnsamt för samhället, så är faktumet 

att det är varje barns rättighet en tillräcklig motivering i sig, hävdar Shier (Pearson, 2016). Shier 

uttrycker också att istället för att försöka få barn och ungdomar att arbeta efter vuxnas 

förberedda agendor, bör vuxna försöka lära sig om och arbeta efter barns och ungdomars 

agendor. Det som de vuxna tänkt sig och förberett måste nödvändigtvis inte vara mallen för hur 

det ska gå till. Barn och ungdomar bör också respekteras som medborgare och rättighetsbärare 
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i stunden även om de fortsätter lära och växa allteftersom de utvecklas. Individen behöver inte 

nått en viss nivå av utveckling för att ha möjlighet till inflytande, enligt Shier (Pearson, 2016). 

Shier beskriver också hur demokratiska medborgare kan och bör få vara engagerade på olika 

vis. Även den som inte är medlem i något parti eller politiskt aktiv har möjlighet att rösta. Allas 

röst ska räknas lika, vem de än är, var de än kommer från och oavsett om de väljer att vara 

politiskt aktiva eller inte. De som väljer att vara politiskt aktiva ska samtidigt få möjlighet att 

fortsätta med det utan förtryck eller diskriminering, säger Shier (Pearson, 2016). Shier drar 

paralleller till elevers inflytande i allmänhet här; alla barn och ungdomar ska ha samma 

möjligheter att komma framåt och vara involverade i projekt. En del måhända vill inte det, men 

det är inte huvudsaken. Huvudsaken är att de har samma chans till det. Varje barn och ungdom 

har en obestridlig rätt att bli hörd, men de är inte skyldiga att vara aktivt engagerade, påpekar 

Shier (Pearson, 2016). 

I Shiers stege (Shier, 2001) består det första, eller egentligen nedersta steget, i att barn är 

lyssnade på då de själva tar initiativ till att uttrycka en synpunkt. De vuxna är beredda att lyssna, 

men agerar inte organiserat för att ta reda på barnens åsikter. I det andra steg finns att barn 

uppmuntras i att uttrycka sin åsikt. Vuxna är engagerade och agerar positivt för att locka fram 

barnens åsikter och stödjer dem i att uttrycka sina åsikter. Därpå följer tredje steget bestående 

av att barns åsikter tas i beaktande. Vuxna tar hänsyn till barnens åsikter vid beslutsfattande, 

men det betyder inte att beslutet måste vara i enlighet med barnens önskemål. I det fjärde steget 

involveras barnen i en beslutsfattande process. Här sker en övergång från att rådfråga barnen 

till barnens aktiva delaktighet i beslutsfattande. Barnen blir aktivt involverade i 

beslutsprocessen, men utan verklig makt över de beslut som tas. Det översta och femte steget 

består i att barnen delar makten och ansvaret för beslutsfattande med de vuxna. Här finns ett 

tydligt engagemang från de vuxnas sida att dela sin makt med barnen, att lämna ifrån sig en del 

av makten till barnen. Enligt Shier (2001) är det i verkligheten inte troligt att personal eller 

verksamhet befinner sig på en enda plats i diagrammet, utan kan vara på olika steg och på olika 

nivåer inom stegen samtidigt, beroende på olika arbetsuppgifter eller när verksamheten beaktas 

ur olika synvinklar. 

Inom vardera av de fem stegen i Shiers (2001) stege finns tre vågräta nivåer av engagemang. 

Varje lodrätt steg av delaktighet består alltså även av tre olika nivåer av engagemang. Nivåerna 

utgör olika nivåer av engagemang, beroende på den vuxnes inställning. Dessa tre nivåer kallar 

Shier för öppningar, möjligheter respektive skyldigheter. Öppningar inleds med frågan ”Är du 

beredd att …?” Detta uppfylls så snart den vuxne är villig att arbeta på den nivån, när 

ambitionen finns. Möjligheter inleds med varierade formuleringar av frågan ”Har du möjlighet 

att arbeta för detta?” Möjligheter inträffar då det blivit möjligt för en personal att arbeta på 

denna nivå, tex med hjälp av resurser i arbetstid, färdigheter eller kunskap, utveckling av nya 

arbetssätt eller andra sätt att närma sig fastställda arbetsuppgifter. I steget skyldigheter ställs 

frågan ”Är det ett policykrav att …?”. Här har ingåtts en överenskommelse om en policy som 



 

 

15 

 

innebär att organisationen och personalen ska arbeta på denna nivå. Personalen är här skyldig 

att arbeta på denna nivå, det har byggts in i systemet att arbeta på ett särskilt sätt för att 

möjliggöra en särskild grad av barns delaktighet. 

Shiers tanke med modellen (Shier, 2001) är inte att använda den som en checklista för att bocka 

av så många frågor som möjligt, utan mer att arbeta med så att den får bli första steget till att 

utveckla en strategi till att öka barns delaktighet i verksamheten. Enligt Shier (2001) kan de 

viktigaste diskussionerna komma till stånd när svaret på en fråga blir nej, eftersom det kan leda 

till följdfrågor som: Borde vi kunnat svara ja? Vad behöver vi göra för att kunna svara ja? Kan 

vi göra dessa förändringar? Är vi förberedda på följderna? (Shier, 2001). 

Jag har tänkt mycket på hur jag ska använda Shiers delaktighetsmodell för analys i den här 

studien, då Shiers mening med modellen inte är att använda den som en måttstock på graden av 

delaktighet utan som motivation till att utveckla barns delaktighet, ett sätt att komma igång och 

tänka på delaktighet och inflytande, att reflektera över hur det ser ut i sin egen verksamhet och 

genom att reflektera över och medvetandegöra mer delaktighet. Loseke (2017) skriver fram att 

metodologiskt tänkande är lika mycket kreativt tänkande som logiskt tänkande. Så för att 

använda den här teorin på ett logiskt men kreativt sätt har jag valt att utgå från Shiers vågräta 

nivåer av engagemang - öppningar, möjligheter och skyldigheter – och inte fokusera på de fem 

olika lodräta stegen av delaktighet. För att ytterligare nyansera elevers inflytande vid 

utvecklingssamtal och i arbetet med individuella utvecklingsplaner, har jag valt att lägga till två 

begrepp; begränsningar och stödstrukturer. I studiens intervjuer lyfts flera olika aspekter 

angående just begränsningar för grundsärskoleelevers inflytande, därför är det relevant att lägga 

till detta begrepp till de teoretiska begreppen. Det anknyter till de svårigheter lärarna beskriver 

i arbetet med grundsärskoleelevers inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet med IUP. 

Under arbetet har även begreppet scaffolding (stödstrukturer) blivit relevant för att analysera 

vilka stödstrukturer lärare inom grundsärskolan uppfattar som nödvändiga och önskvärda i 

arbetet med elevers inflytande. Begreppet scaffolding är ett sociokulturellt begrepp myntat av 

Jerome Bruner (Wiklund & Östman, 2007) och det definierar den stödstruktur som krävs för att 

eleven ska komma framåt i sin närmaste utvecklingszon, det som Vygotskij (Säljö, 2015) kallar 

den proximala utvecklingszonen. Garrels och Arvidsson (2018) förklarar den proximala 

utvecklingszonen som avståndet mellan barnets nuvarande funktionsnivå och den nivå det kan 

nå med stöttning, scaffolding. Enligt Gibbons (2006) kan scaffolding förklaras som en 

byggnadsställning på en byggarbetsplats. När huset står stadigt kan byggnadsställningen tas 

bort, huset kan stå utan stöttning. Stöttning, eller scaffolding, för elever kan förstås som tillfällig 

men nödvändig hjälp av läraren eller av annan elev för att utveckla sina kunskaper inom sin 

proximala utvecklingszon (Gibbons, 2006). 

 

Nedan följer en kort beskrivning av vad respektive begrepp står för i den här studien. 



 

 

16 

 

Öppningar står för när läraren är beredd att arbeta med och för elevers inflytande, men inte 

kommit igång med det som önskat. Läraren är ändå beredd att arbeta med det, ambitionen finns. 

Möjligheter står för olika sätt som eleven ges möjlighet till inflytande på. Resurser av tid, 

färdigheter eller kunskap finns som gör det möjligt att arbeta med och för elevers inflytande på 

denna nivå. 

Skyldigheter står för de krav läraren har att utgå ifrån, t.ex. i form av läroplan. I Shiers 

definition av skyldigheter finns det en policy som innebär att organisationen och personalen ska 

arbeta på denna nivå. Personalen är skyldig att arbeta på denna nivå, det har byggts in i systemet 

att arbeta på ett särskilt sätt för att möjliggöra en särskild grad av barns delaktighet. I den här 

studien står det för olika krav som lärarna upplever och uttrycker i intervjuerna, krav som på 

olika sätt påverkar elevernas möjlighet till inflytande. 

Begränsningar står för det som läraren upplever som svårigheter eller utmaningar i arbetet 

med och för grundsärskoleelevers inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet med IUP. 

Stödstrukturer står för det som lärarna uppfattar som nödvändiga eller önskvärda 

stödstrukturer i arbetet med och för grundsärskoleelevers inflytande vid utvecklingssamtal och 

i arbetet med IUP. Detta kan t.ex. vara lärarens muntliga stöttning eller bildstöd. 
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5 Metod och genomförande 

5.1 Val av metod 

Då syftet med den här studien är att ta del av några lärares beskrivningar av 

grundsärskoleelevers inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet med IUP, valde jag att göra 

min studie som en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015). Eftersom syftet är att undersöka hur några lärare beskriver elevers 

inflytande och inte hur lärare i stort beskriver elevers inflytande, passade semistrukturerade 

intervjuer med några lärare bättre än vad en enkätundersökning skulle gjort (Ahrne & Svensson, 

2015). Ahrne och Svensson (2015) skiljer mellan tre huvudsakliga sätt att få fram kvalitativa 

data och empiriskt material för en studie; att ställa frågor eller inleda diskussioner med 

människor, att vara med och titta på och observera vad människor gör och säger, samt att studera 

texter eller bilder. För att ta reda på några lärares uppfattningar om ämnet var det inte aktuellt 

att studera texter eller bilder, och inte heller att göra observationer, utan för att svara mot syftet 

i studien ställdes frågor till och inleddes diskussioner med lärare inom grundsärskolan. I 

intervjuerna användes en intervjuguide med frågor där frågorna och ordningsföljden på 

frågorna under intervjun anpassades efter samtalets gång. Enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) kan man vid kvalitativa semistrukturerade intervjuer variera ordningsföljden på 

frågorna efter samtalets gång för att få en bredare bild med fler nyanser av intervjupersonens 

svar. Det var en fördel för att få samtalet att flyta och kunna uppmuntra intervjupersonerna att 

bredda sina svar, en bredare bild med fler nyanser av hur de uppfattar elevers inflytande kunde 

åskådliggöras.  

5.2 Deltagare 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) betonar att det är forskningsfrågan som ska avgöra 

vilken grupp av människor man väljer att intervjua. Ett kriterium då intervjupersoner valdes ut 

i den här studien var att lärarna skulle ha haft klassläraransvar i grundsärskolan och därmed 

skrivit IUP och hållit i utvecklingssamtal. Detta för att kunna ställa frågor och föra samtal om 

elevers inflytande vid just utvecklingssamtal och IUP. Intervjuer har genomförts med fem lärare 

på fyra olika grundsärskolor. Närmare presentation av intervjupersonerna finns i kapitel 6 

Resultat.  

5.3 Genomförande 

Fyra rektorer för olika grundsärskolor kontaktades via e-post, och efter ett godkännande från 

respektive rektor togs en vidare kontakt via e-post med lärare som haft klassläraransvar i 

grundsärskolan på olika skolor och stadium med frågan om de kunde tänka sig att medverka i 

studien vid en intervju. I e-posten, både till rektorer och till lärare, bifogades ett 
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informationsbrev, ett s.k. missivbrev (bilaga 1), som innehöll information om studiens syfte, 

hur deras eventuella medverkan skulle komma att se ut, vad det skulle medföra för dem och s.k. 

etiska aspekter. Några av de lärare som kontaktade tackade nej till att medverka, men alla 

återkom med ett svar. Efter att de lärare som tackat ja till medverkan gett sitt medgivande 

avtalades tid och plats för en intervju.  

En intervjuguide arbetades fram och en pilotintervju genomfördes, delvis med syfte att se vad 

som behövde justeras i intervjuguiden, men också för att ge övning i intervjusituationen. I 

pilotintervjun blev det tydligt hur en del frågor upprepades och att frågorna behövde grupperas 

mer utifrån olika delämnen. Utifrån pilotintervjun reviderades intervjuguiden (bilaga 2) något, 

och enligt Loseke (2017) är ett av syftena med att göra en pilotintervju just att få möjlighet att 

anpassa intervjuguiden än bättre till syftet. Den tydliggjorde också nödvändigheten i att 

kontrollera inspelningsutrustningen extra noga, då inspelningen vid pilotintervjun misslyckades 

och inget från den intervjun blev inspelat. 

Intervjuerna genomfördes i respektive lärares arbetsrum eller klassrum, den plats de själva 

föreslagit för att vi skulle få sitta i fred och för att de skulle känna sig hemma, men även för att 

det skulle medföra minsta möjliga besvär för dem, att inte de skulle behöva förflytta sig. Jag 

höll mig i stor utsträckning till frågorna i intervjuguiden, men som Kvale och Brinkmann (2017) 

nämner att man kan göra i en kvalitativ intervju, ställdes också följdfrågor utifrån det 

intervjupersonerna berättade om. Utifrån hur deras svar på frågorna utvecklades, ströks ibland 

några frågor i intervjuguiden, då de upplevdes som upprepande utifrån det intervjupersonerna 

berättat tidigare. Som Ahrne och Svensson (2015) skriver att man kan göra i en kvalitativ 

intervju, användes frågorna i den ordning det föll sig naturligt efter intervjuns gång. En 

samtyckesblankett (bilaga 3) skrevs under av respektive lärare i början av intervjun och då 

kontrollerades också att de tagit del av informationsbrevet och återigen påtalades deras rätt till 

att närhelst de eventuellt skulle önska kunna avbryta sin medverkan. Samtalen spelades in med 

en diktafon. Intervjuerna tog i snitt ca 45 minuter. En av intervjuerna blev kortare, ca 30 min, 

på grund av missförstånd angående uppgjord tid för intervjun. Tre av intervjuerna avbröts mitt 

i samtalet av annan personal som kom in för att säga något till intervjupersonen. Det blev 

okoncentrerat en stund, men efter att ha repeterat frågan som var ställd innan avbrottet kom 

samtalet strax igång igen. När intervjun var slut tackade jag för deras medverkan och 

informerade om var de senare kan hitta det färdiga arbetet. 

5.4 Databearbetning och analys 

Intervjuinspelningen förvarades på den separata diktafonen till dess att transkriptionen var klar. 

Respektive intervju transkriberades så snart som möjligt, senare samma dag på de flesta och 

som längst dröjde det 2 dagar efter intervjutillfället. Efter transkriberingen lades 

intervjumaterialet (ljudfiler och transkriptioner) över till universitetets låsta molntjänst 

https://files.student.kau.se och när examensarbetet är klart och godkänt kommer både ljudfiler 

https://files.student.kau.se/
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och transkriptioner att raderas, enligt Vetenskapsrådets (2002, 2017) riktlinjer. Vid 

transkriberingen har talspråk och dialektala ord till större delen formulerats om till skriftspråk, 

och oavslutade ord och för ämnet helt ovidkommande saker uteslutits. Detta för att ingen dialekt 

ska framgå i studien och för att koncentrera intervjumaterialet till undersökningens syfte. Under 

transkriberingen påbörjades så tolkningsprocessen. Intervjuerna lyssnades igenom en extra 

gång efter första transkriberingen för att kontrollera och fylla i eller ändra det som tidigare 

missats, vilket Ahrne och Svensson (2015) kallar för transkriberingsreliabilitet. Alla personer 

har getts fiktiva namn och inga namn på skolor förekommer i transkriptionen. Sedan lästes 

transkriptionerna i sin helhet flera gånger och analysprocessen påbörjades. 

När analysprocessen inleds handlar det om att ta sig an sin empiri från ett annat håll, som om 

det vore nytt (Rennstam & Wästerfors, 2015). Forskarens roll övergår från intervjuare till 

analytiker, och empirin gås igenom om och om igen. Utifrån en meningskodande analys 

(Rennstam & Wästerfors, 2015) ska empirin under läsningens gång delas upp och ordnas på 

något sätt, det ska till en sortering av intervjusvaren i teman. Intervjusvaren sorterades med 

hjälp av olika färger utifrån de olika forskningsfrågorna. Sedan har en sammanfattande analys 

av svaren i varje forskningsfråga gjorts utifrån begreppen öppningar, möjligheter, skyldigheter, 

begränsningar samt stödstrukturer, vilka är analysverktygen i studien. Under fortsatt 

genomläsning av transkriptionerna blev det än mer tydligt vad som återkom och vad som stack 

ut. Tre aspekter av elevers inflytande återkom och framträdde mer tydligt i transkriptionerna; 

elevers motivation till att utöva inflytande, elevers valmöjligheter samt lärarens lyhördhet för 

att möjliggöra elevers inflytande. Att kategorisera är enligt Kvale och Brinkmann (2017) en av 

de vanligaste formerna för att analysera data i kvalitativa intervjuer. De tre aspekter som 

framträdde i studien användes som ett ytterligare sorteringsverktyg. En ny 

färgmarkeringsprocess påbörjades bland svaren som sorterats in under respektive 

forskningsfråga, nu för att sortera dessa utifrån de tre aspekterna av elevers inflytande.  

Med utgångspunkt i respektive aspekt av elevers inflytande har intervjusvaren sedan analyserats 

utifrån de teoretiska begreppen öppningar, möjligheter, skyldigheter, begränsningar samt 

stödstrukturer, som ett ytterligare steg i analysen. 

5.5 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapliga studier ska följa Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer, vilka 

bygger på fyra huvudkrav – informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav. Informationskravet består i att studiedeltagarna ska informeras om studiens syfte 

och vad deras uppgift i studien består av. De ska också informeras om att deltagandet är frivilligt 

och att de har möjlighet att närhelst de skulle önska avbryta sitt deltagande. I den här studien 

informerades intervjupersonerna i ett missivbrev (bilaga 1) om studiens syfte och att deras 

uppgift i studien bestod av en intervju som beräknades ta ca en timme, och att intervjun skulle 

spelas in. I brevet informerades även om att inspelningen kommer att raderas så snart arbetet 
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blivit godkänt. Det framgick dessutom att intervjupersonerna själva skulle komma att kunna ta 

del av det slutliga resultatet av studien vid Karlstad Universitetsbibliotek samt på www.diva-

portal.org.  

Enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, 2017) ska studiedeltagarna alltid ha rätt att 

själva bestämma över sin medverkan, och forskaren ska därför inhämta ett skriftligt samtycke 

till medverkan av studiedeltagarna.  Då deltagandet är frivilligt har de rätt att avbryta sin 

medverkan utan att det för med sig några som helst negativa konsekvenser för dem. Samtycke 

inhämtades från studiedeltagarna via en samtyckesblankett (bilaga 3), där de även informerades 

om att de närhelst de eventuellt skulle önska, kan avbryta sin medverkan i studien, utan några 

som helst negativa konsekvenser för dem. 

Att ge en deltagare i en studie konfidentialitet innebär att uppgifter som getts i förtroende inte 

sprids och att obehöriga inte får del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2017). Enligt 

Vetenskapsrådet (2002, 2017) ska alla personuppgifter i en studie ges största möjliga 

konfidentialitet, och de måste förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. I den här studien 

har alla personer getts fiktiva namn och namn på arbetsplatser har uteslutits vid 

transkriberingen. Under arbetets gång har det visat sig att det bland studiens deltagare finns 

kännetecken och faktorer som trots fiktiva namn skulle kunna peka ut dem. Eftersom kön inte 

är av betydelse i studien har jag därför låtit växla kön bland studiens deltagare för att stärka 

deras konfidentialitet så att det inte ska vara möjligt att känna igen vilka personer som deltar i 

studien. Efter att arbetet blivit godkänt kommer samtliga ljudfiler att raderas, information som 

också ingick i missivbrevet. 

De uppgifter om enskilda personer som samlas in i en studie får bara användas i forskningssyfte, 

enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, 2017). Uppgifter som är insamlade i 

forskningssyfte får inte lånas ut eller användas för kommersiellt bruk eller andra syften som 

inte är vetenskapliga. Dessa uppgifter får heller inte användas som grund för någon typ av beslut 

eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde, om inte särskilt medgivande fåtts av den 

berörde. Intervjumaterialet i den här studien kommer inte att användas i något annat 

sammanhang än i den aktuella studien. Även detta har intervjupersonerna informerats om i 

missivbrevet. 

Intervjupersonens medverkan i studien innebär framförallt att det tar en viss tid i anspråk genom 

att medverka i intervjun, men också att vara beredd att svara på intervjufrågorna och därmed 

också vara beredd att dela med sig av sina erfarenheter och tankar kring dessa. Kvale och 

Brinkmann (2017) tar upp en förhoppningsvis positiv effekt för respondenten själv av att 

medverka i studien, nämligen att genom att utmanas i att reflektera och fundera kring frågorna 

utifrån sin egen verksamhet även eventuellt utveckla sin egen verksamhet. 

http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/


 

 

21 

 

5.6 Tillförlitlighet och giltighet 

För att läsaren ska tro på det han eller hon läser i en uppsats måste forskningen i den vara 

trovärdig. Kan forskaren visa på forskningens trovärdighet, så får den större genomslag i både 

forskarvärlden och i det omgivande samhället. (Ahrne & Svensson, 2015). För att visa på 

studiens trovärdighet måste dess tillförlitlighet och giltighet redovisas.  

En studies tillförlitlighet avgörs av om resultatet kan återskapas av en annan forskare vid en 

annan tidpunkt. Då jag har intervjuat fem olika intervjupersoner i fem olika miljöer, är det inte 

sannolikt att exakt samma svar skulle återges vid annat tillfälle av annan forskare. Dock har 

samtliga intervjuer utgått från samma intervjuguide och intervjupersonernas verksamheter har 

det gemensamt att de ingår i grundsärskolan. Enligt Kvale och Brinkmann (2017) är det 

viktigaste vid en kvalitativ forskningsintervju vart frågorna leder, om de leder till ny och 

värdefull kunskap. Det kan t.o.m. vara så att ledande frågor lämpar sig väl i den kvalitativa 

forskningsintervjun, då de tvärtemot vad många tror, kan pröva tillförlitligheten i 

intervjupersonens svar och styrka intervjuarens tolkningar. Som intervjuare i en kvalitativ 

forskningsintervju är det viktigare att fokusera på den situation man befinner sig i, att fokusera 

på personen som intervjuas och vad den säger, än att fokusera på intervjukvaliteten i sig (Kvale 

& Brinkmann, 2017). Utifrån intervjuguiden har samtliga intervjuer innefattat samma 

kategorier av frågor, men följdfrågor har också ställts utifrån det intervjupersonerna berättat 

om. Ibland har någon viss fråga uteslutits om den bara skulle komma att upprepa något som 

intervjupersonen redan berättat om, och ordningen på frågorna har hamnat som det fallit sig 

naturligt under intervjusamtalets gång. I mitt yrke som lärare i grundsärskolan har jag själv 

funderat mycket på elevers inflytande och hur de kan göras delaktiga och ges inflytande vid 

utvecklingssamtal. Jag är medveten om att det kan ha påverkat både följdfrågor och tolkningar 

av intervjusvaren, trots att jag strävat efter att inte låta det påverka studien.  

Den pilotintervju som genomfördes innan huvudintervjuerna stärkte studiens tillförlitlighet på 

så vis att den gav möjlighet att anpassa frågorna i intervjuguiden till att bättre svara mot studiens 

syfte. Den gav också möjlighet att testa inspelningstekniken, vilket gjorde att jag i högre grad 

kunde lita på att den fungerade vid huvudintervjuerna.  

Giltigheten för en studie handlar om huruvida man undersöker det som man påstår sig 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2017). I den här studien har intervjufrågorna i intervjuguiden 

utformats utifrån den forskningslitteratur som använts för studien och utifrån det studien enligt 

forskningsfrågorna vill undersöka. Efter pilotintervjun gavs möjlighet att omformulera vissa 

frågor i den och även ta bort och lägga till andra frågor för att den bättre skulle svara mot syfte 

och frågeställningar. Därutöver har jag under hela studiens process försökt hålla fokus på dess 

syfte och frågeställningar, så att alla delar av undersökningen på olika sätt bidrar till att ge en 

nyanserad bild av studiens syfte.  
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6 Resultat 

Syftet med den här studien är att undersöka hur några lärare beskriver grundsärskoleelevers 

inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet med individuella utvecklingsplaner. I följande 

kapitel presenteras resultatet utifrån den insamlade empirin bestående av intervjuer med fem 

lärare, och resultatet kopplas samman med forskningsfrågorna för studien. Efter varje 

forskningsfråga görs en sammanfattande analys utifrån de teoretiska begreppen öppningar, 

möjligheter, begränsningar, skyldigheter och stödstrukturer. Därefter analyseras med hjälp av 

samma teoretiska begrepp tre aspekter av elevers inflytande som framträtt vid bearbetningen av 

det empiriska materialet som en ytterligare nivå av analysen. Dessa tre aspekter är elevens 

motivation till att utöva inflytande, elevens valmöjligheter samt lärarens lyhördhet för att 

möjliggöra elevers inflytande. 

Jag inleder med en kort beskrivning av de lärare som deltagit i intervjuerna: 

John arbetar med grundsärskoleelever i årskurs 1-4 som läser ämnesområden. Han är utbildad 

lärare F-3 och har arbetat i 4 år inom grundsärskolan. 

Kerstin arbetar med grundsärskoleelever i årskurs 4-6 som både läser ämnen och 

ämnesområden. Hon är utbildad förskollärare med påbyggnadsutbildning till grundskollärare 

och har arbetat 25 år inom grundsärskolan. 

Alida arbetar med grundsärskoleelever i årskurs 1-3 som läser ämnen. Hon är utbildad 1-7-

lärare och har arbetat 2 år inom grundsärskolan. 

Erik arbetar deltid med grundsärskoleelever i årskurs 1-3 som läser ämnesområden, och deltid 

som specialpedagog. Han är utbildad förskollärare och specialpedagog och har arbetat inom 

grundsärskolan i 22 år. 

Sara arbetar med grundsärskoleelever i årskurs 4-6 som läser ämnen. Hon är utbildad 

förskollärare med påbyggnadsutbildningar i specialpedagogik, samt validerad lärarbehörighet. 

Hon har arbetat inom grundsärskolan i 17 år. 

6.1 Elevers inflytande  

Av resultaten framgår att elevers inflytande står nära begreppet delaktighet. Begreppen framstår 

som svåra att åtskilja för flera av lärarna, men då den här studien inte syftar till att definiera 

skillnader mellan de båda begreppen, utan att få ta del av lärarnas uppfattningar om vad elevers 

inflytande innebär vid utvecklingssamtal och i arbetet med IUP, analyseras inte skillnader i 

begreppen närmare. 

Alida och Erik använder begreppet delaktighet omväxlande med inflytande i intervjuerna med 

definitionen att eleverna kan vara med och påverka, men lyfter även att det är beroende av 

elevens funktion i hur stor grad detta kan ske. Erik nämner också att han kopplar begreppet till 
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elevråd och att göra demokratiska val. John ger ingen tydlig definition av begreppet, utan 

reflekterar över förståelsen av begreppet utifrån elevernas förmåga.  

Ja, det är ju så här också ibland, att även om man ger dem val att välja mellan så kan de heller 

inte välja ibland. De kan inte det, utan det är också ett mål vi tränar emot. Ibland vet de inte vad 

ett val eller vad inflytande är. Ja, det är svårt. (John) 

Kerstin beskriver elevers inflytande som att eleverna kan komma till tals. Även Sara lägger 

betydelsen att kunna vara med och påverka i begreppet.  

Jag tror att våra elever i särskolan är mer delaktiga än att de har inflytande, för jag tror att det är 

så lätt för oss [lärare] att tolka egentligen. (Kerstin) 

Delaktighet, tänker jag, att då är de delaktiga i det som kanske jag har bestämt. Elevinflytande 

då är det jag som rättar mig efter det de tycker och tänker. (Sara) 

 

6.1.1 Sammanfattande analys 
Både John, Erik och Alida uttrycker en svårighet i att definiera betydelsen av begreppet elevers 

inflytande, vilket kan tolkas både som öppning och skyldighet. Det kan förstås som en öppning 

i och med att en slags utvärdering av den egna verksamheten sätts igång i tankar på hur 

verksamheten speglar elevers inflytande. Det i sin tur kan leda till större medvetenhet och en 

vilja att än mer medvetet arbeta för elevers inflytande. Samtidigt kan det ses som en skyldighet, 

då det står i läroplanen (Skolverket, 2018) att alla elever ska ha möjlighet till inflytande. Det är 

därmed ett policykrav.  

 

6.2 Att arbeta med och för grundsärskoleelevers 
inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet med 
IUP 

6.2.1 Utvecklingssamtal 
Det varierar huruvida eleverna är med vid utvecklingssamtalen eller inte. Saras och Eriks elever 

är alltid med vid utvecklingssamtalen, medan det bland Kerstins, Alidas och Johns elever är lite 

olika. En del av eleverna får välja om de vill vara med i samtalet (Kerstin). Några får som 

alternativ till att vara med i utvecklingssamtalet visa ett arbetspass tillsammans med läraren för 

vårdnadshavarna (John). På liknande sätt är även en del av Eriks elever med i 

utvecklingssamtalet. I Alidas grupp är inte de yngsta eleverna med vid första samtalet, medan 

de äldre är med och då också får hålla i samtalet. 

De är med hela tiden, det är eleven jag riktar mig till mer än till föräldrarna. Bara för att eleven 

ska känna att det är den det handlar om nu, det är den som ska få säga vad den tycker. Så där 

tycker jag nog att de har inflytande. (Sara) 
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Några av de elever jag har nu frågar jag om de vill vara med på utvecklingssamtal. Inte alla. En 

del elever vill vara med och då får de vara med en stund, och då berättar de hur de tycker att det 

är i skolan, och så får de visa lite vad de gör, och så får de vara med och berätta vad de skulle 

vilja träna mer på. Och då har vi jobbat lite i förväg med att de har fått utvärdera vissa saker. 

(Kerstin) 

Alla intervjupersonerna gör en utvärdering i form av enkät tillsammans med eleverna före eller 

under utvecklingssamtalet. För att på ett konkret sätt besvara hur olika moment av skoldagen 

upplevs får eleverna markera med hjälp av glada, neutrala eller ledsna gubbar. Om eleverna inte 

hanterar att använda sig av den typen av enkäter används ibland samtalsmatta (John och 

Kerstin) och kommunikationshjälpmedlet Widgit Go (Kerstin). Samtalsmatta beskrivs som ett 

mer konkret verktyg för att göra en utvärdering, där bildstöd används med färre alternativ för 

utvärdering – tummen upp eller tummen ner. Även kommunikationshjälpmedlet Widgit Go är 

uppbyggt med bildstöd och används främst av elever med grava kommunikationssvårigheter 

(Kerstin). Några elever med grav intellektuell funktionsnedsättning får, som beskrevs ovan, visa 

ett arbetspass ihop med sin lärare för vårdnadshavaren då utvärderingsverktygen inte är nog 

konkreta för dessa elever. På så vis får de visa vad de jobbar med och även visa sin utveckling 

sedan förra utvecklingssamtalet för vårdnadshavarna (John och Erik).  

Vi hade en elev som inte kunde uttrycka sig verbalt, en träningsskoleelev, och då tyckte jag det 

var lite svårt med enkäten, så då fick den eleven istället visa upp ett arbetspass för sina föräldrar 

vid utvecklingssamtalet. Vi jobbade då med några olika saker så att föräldrarna fick vara 

delaktiga i vad barnet gjorde och barnet var delaktigt i utvecklingssamtalet på så vis. Det blev 

ett sätt att vara delaktig, och att få visa mamma och pappa vad man gör. (Erik) 

Ett moment i utvecklingssamtalen är att eleven får visa sin portfolio för vårdnadshavarna (John, 

Erik). Ett annat är att eleven får svara på frågan vad den skulle vilja träna mer på (Kerstin, Erik 

och Sara). Alida förbereder eleverna innan samtalet på vad de ska prata om genom att gå igenom 

IUP:n med eleven. I utvecklingssamtalet får några av eleverna leda genomgången av enkäten 

under samtalet, och hon som lärare stöttar och leder vidare när det behövs (Alida).  

Sedan får eleven berätta för mamma och pappa hur man har tänkt för varje moment och svar, 

varför man gjort en glad eller ledsen mun och så vidare, så att hela utvecklingssamtalet 

egentligen går ut på att gå igenom enkäten och att de får berätta själva, lite med stöd då utav 

mig förstås. Då är det verkligen elevens forum. (Erik) 

Erik berättar att elever och personal tillsammans gör en veckodagbok som ett sätt att göra 

eleverna delaktiga och utvärdera veckan som gått. Eleverna engageras i vad de gjort under 

veckan, säger Erik, och läraren skriver ihop en text som eleverna ritar bilder till. Veckodagboken 

tas med hem så att vårdnadshavare och elever får läsa tillsammans. Erik säger att det är ett bra 

sätt att träna på att minnas det de gjort och även ett sätt att utvärdera det de gjort. Denna kan de 

sedan återkomma till vid utvecklingssamtalet. 
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6.2.2 IUP 
Samtliga lärare uppger att de innan utvecklingssamtalet gör en skiss av IUP:n utifrån tidigare 

kartläggning av eleven och utifrån läroplanens mål. Under utvecklingssamtalet ges eleven 

möjlighet att kommunicera vad de själva vill utveckla i sina kunskaper (Kerstin, Erik och Sara). 

För elever med grav intellektuell funktionsnedsättning eller grava kommunikationssvårigheter 

ges möjlighet för vårdnadshavarna att säga om det är något de tycker eleven bör träna extra på 

(John, Kerstin och Erik). Därefter färdigställs IUP:n av läraren. Alida utformar IUP:n i förväg 

tillsammans med arbetslaget. Hon går igenom den med eleverna innan utvecklingssamtalet, 

men eleverna är inte med och bestämmer vad som ska stå i den, säger hon. John formulerar 

utifrån tidigare kartläggning och IUP i samband med utvecklingssamtalet ett elevnära 

måldokument, där utvalda arbetsområdesmål finns med i både text och bild. Det kan t.ex. vara 

en bild på ett övergångsställe och texten Öva på att se dig för när du ska gå över vägen. När 

målet är uppnått får eleven ett klistermärke att klistra in i dokumentet. Dessa mål är utvalda av 

läraren men utformade för att göra eleven mer delaktig i sin IUP (John). 

Det här vad de skulle vilja lära sig mer, så måste man ju oftast ha lite förslag för dem. Skulle du 

vilja lära dig det här eller det här? För det är väldigt sällan som de har något eget som bara 

pluppar upp liksom. (Kerstin) 

Jag har den [IUP:n] i deras tidskriftssamlare där de har sina arbeten, och med jämna mellanrum 

så tar jag fram den och så läser vi igenom den när vi har Arbeta tillsammans och stämmer av så 

att vi verkligen jobbar med de målen som de varit med och satt upp. Så den är ett levande 

material. (Sara) 

Erik förklarar att elevenkäten fungerar som ett redskap för elevernas inflytande i IUP:n, då 

läraren utgår från enkäten för att formulera lärandemålen: 

Om man utgår från den här enkäten de har varit med och gjort, så kanske man frågar vad de vill 

lära sig, och de säger lära sig att läsa. Det är ett högt mål som tar tid. Men då är det det som är 

målsättningen. Men först måste man lära sig ljuden på bokstäverna, det kanske är första målet 

då. Så indirekt tycker jag att de påverkar sin IUP om man utgår från de här enkätfrågorna. (Erik) 

 

6.2.3 Sammanfattande analys 
Det faktum att en del elever inte alls är med vid samtalen (kan tolkas som en tydlig begränsning 

i arbetet med elevers inflytande vid utvecklingssamtal och IUP. Samtidigt bör hänsyn tas till att 

elevernas intellektuella funktionsnedsättning påverkar deras förståelse för utvecklingssamtalen, 

vilket framstår som en anledning till att de i en del fall inte är med (Kerstin, Alida och John), 

och därmed får även elevernas begränsade förståelse ses som en begränsning. Även elevers 

kommunikationssvårigheter kan ses som en begränsning i detta. De tillfällen där eleverna 

faktiskt är med i utvecklingssamtalen (Erik och Sara) kan förstås som en möjlighet, kanske även 

som en öppning, en ambition finns hos läraren att eleven ska delta och ges inflytande trots den 

begränsning i förståelse som kan finnas hos eleven. Enkäten som eleven genomför kan tolkas 
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som en tydlig möjlighet i arbetet med elevers inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet 

med IUP, då den utgör ett sätt för eleven att indirekt påverka sin IUP.  De hjälpmedel som 

konkretiserar utvärderingen, som symboler för glad, neutral och ledsen, samtalsmatta med färre 

svarsalternativ (John och Kerstin) och kommunikationshjälpmedlet Widgit Go (Kerstin), kan 

förstås som stödstrukturer. Även lärarens stöttning vid samtalet för att eleven ska ha möjlighet 

att delta, och i vissa fall leda samtalet (Alida), kan också förstås som stödstruktur, liksom den 

tidigare genomgång några elever får med läraren för att få veta vad samtalet ska komma att 

handla om, och på så vis få möjlighet att vara förberedd. Veckodagboken (Erik) beskrivs som 

ett sätt att få öva på inflytande i annat sammanhang innan utvecklingssamtalet, men också ett 

sätt att indirekt påverka sin IUP, och kan på så vis förstås som både en möjlighet och en 

stödstruktur. Likaså kan de arbetspass som några elever har tillsammans med lärare i 

utvecklingssamtalen (Erik och John) ses som både möjlighet och stödstruktur, då de möjliggör 

ett sätt att delta i utvecklingssamtalet för dessa elever, men med lärarens stöd och stöttning. 

Frågan som ställs av lärarna under eller inför utvecklingssamtalet om vad eleven skulle vilja 

utveckla i sina kunskaper, kan tolkas som en möjlighet för eleven att få inflytande i sitt eget 

lärande och därmed även i arbetet för sitt inflytande vid utvecklingssamtalen. När det gäller 

IUP-arbetet kan det elevnära måldokumentet (John) förstås som en tydlig stödstruktur, då det 

tydliggör några av de mål som läraren skrivit i elevens IUP.  

 

6.3 Tillfällen (Möjligheter) och utmaningar i arbetet med 
grundsärskoleelevers inflytande vid 
utvecklingssamtal och i arbetet med IUP 

Begreppet möjligheter finns med både som formulering av en av studiens forskningsfrågor – 

”Vilka möjligheter respektive utmaningar beskriver lärarna i arbetet med grundsärskoleelevers 

inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet med IUP?” - och som ett av studiens fem 

teoretiska begrepp för analys. Därför ersätts ordet möjligheter då det hör ihop med 

forskningsfrågan i detta kapitel med ordet tillfällen. Detta för att undvika att forskningsfrågan 

blandas ihop med analysbegreppet. 

6.3.1 Tillfällen (Möjligheter) 
Elevers tillfällen till inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet med IUP förutsätter att de 

har tillgång till kommunikation och förståelse (Kerstin och Sara). För hjälp att kommunicera 

vid t.ex. utvärderingen, används ibland en samtalsmatta eller kommunikationshjälpmedlet 

Widgit Go. Samtalsmattan kan ibland innehålla två svarsalternativ istället för tre; tummen upp 

och tummen ner, eller glad och ledsen gubbe istället för glad, neutral och ledsen gubbe 

(Kerstin). 
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/…/på nåt vis hitta just individens sätt att kunna kommunicera det den vet, eller kunna utvärdera 

eller vad man ska säga, så att jag som lärare är hundra procent säker på att det inte är jag som 

tolkar. (Kerstin) 

Samtliga lärare uttrycker att en förutsättning för att elever i grundsärskolan ska kunna utöva 

inflytande i utvecklingssamtal är att de får utveckla en förståelse för vad inflytande är och att 

de ges tillfällen att öva på det även i andra sammanhang. Förutom tillfällen att öva måste läraren 

också tydliggöra vad inflytande är och visa på när det sker, t.ex. genom att tala om när någon 

har utövat inflytande. ”Nu var det ju du som bestämde!” (Erik).  

Jag tror att, som jag sa förut, att eleverna har dåligt med inflytande. Och jag tror att ju mer man 

jobbar med det ju mer skulle de säkert känna att de har saker de vill bestämma över eller ha 

inflytande i. Det som vi fokuserar på det är ju just det här kunskapsmässiga, arbetssituationer, 

att man kan utvärdera inför utvecklingssamtal och sånt. (Kerstin) 

Som redskap för att öva på inflytande anger två av intervjupersoner valmöjligheter som viktiga 

konkreta redskap. För elever med grav intellektuell funktionsnedsättning kan valsituationer 

utgöra ett av få redskap som överhuvudtaget är möjliga att nyttja för inflytande (John och Erik). 

För en del elever är handlingen att genomföra val ett mål i sig för att lära sig vad inflytande 

innebär (John).  

Det är lite olika, beroende på elev. Här inne funkar det ganska bra med fler alternativ. Vid såna 

tillfällen [då de övar på att välja] då kan man ju också lägga till fler och fler för att träna också 

på det. Och att de får möjligheter till att hitta det som de egentligen vill ha som sitt val. Ibland 

kanske det alltid blir samma, som jag sa, att man då kanske tar bort det för att få nya val och lär 

sig att man kan se på saker och ting på andra vis också. Man vill ju också utveckla eleven. 

(John) 

Jag tror att de känner större motivation för skolarbetet om de kan påverka, och särskilt om man 

har barn som inte vill någonting och kanske ständigt protesterar mot saker. För dem är det ännu 

viktigare att man ger valmöjligheter och att de känner att de kan påverka, men man kanske 

måste, det är ju inte att ge dem ett smörgåsbord precis, utan det kanske är att ge dem två saker 

att välja på. (Erik) 

Vikten av att läraren är lyhörd för elevens intresse lyfts som ett sätt att få elever motiverade att 

utöva inflytande vid utvecklingssamtal (John, Alida och Erik). När läraren är lyhörd för sina 

elevers intressen ökar elevernas vilja att utvecklas och de motiveras i sitt skolarbete, men också 

att visa sitt arbete i utvecklingssamtal (John). 

Fördelar med att de får öva på inflytande är att de blir mer intresserade av det vi gör, för att vi 

tar sånt som de är intresserade av. Det är ju ett måste nästan, inte ett måste men det är viktigt för 

att de ska vilja, att de ska ha lust att jobba. (Alida) 

Erik menar att tematiskt arbete har stor betydelse för att öva på inflytande: 

 Att jobba tematiskt, det tror jag väldigt mycket på. Det har stor betydelse för inflytande och 

delaktighet därför att de mer tillägnar sig kunskap och kan få ett helhetsperspektiv och olika 

infallsvinklar och då ökar delaktigheten och lärandet. (Erik) 
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Sara tar upp att det är avgörande för elevers inflytande vilken inställning läraren har till det, att 

läraren är beredd att ge eleverna möjlighet till inflytande och jobbar aktivt för det även i 

undervisningsplaneringen. 

Kerstin berättar om en konkretiserad läroplan för gymnasiesärskolan som hon tagit del av vid 

en föreläsning. Den var uppbyggd med bildstöd i kommunikationshjälpmedlet Widgit Go, och 

hon ser det som ett lämpligt sätt att tydliggöra läroplanen även för sina elever. Hon berättar att 

hon gärna vill försöka utveckla en liknande modell av läroplanen för sin egen verksamhet i 

grundsärskolan. 

 

6.3.2 Utmaningar 
Elevers kommunikationssvårigheter utgör stora utmaningar i arbetet med elevers inflytande vid 

utvecklingssamtal och i arbetet med IUP, det uttrycker särskilt två av lärarna som har elever 

som läser ämnesområden (John, Kerstin). 

En själv måste verkligen hitta verktyg för att eleven får möjlighet till att berätta för mig. Jag ska 

inte tolka eleven, eleven ska inte vara delaktig bara, eleven ska ha ett inflytande och det kan hen 

inte få om inte jag har lärt hen ett sätt att säga det på. (Kerstin) 

Ibland kan de ju inte ens säga det [vad de vill eller menar], utan det blir mer som en tolkning. 

(John) 

Även begränsningar i elevernas förståelse är en utmaning i arbetet med inflytande vid 

utvecklingssamtal och IUP. Många av eleverna har inte förståelse för vad inflytande innebär 

eller hur det kan utövas. Därtill lyfter Alida svårigheten i att hitta tillräckligt konkret material 

för att öva på inflytande: 

Svårt är det ju för att de inte riktigt förstår. Vi har ju elever som nästan inte har något språk. 

Eller dåligt tal. Och som är väldigt svaga, som det är lite svårt än att hitta material till, för att 

kunskapsnivån är så låg. Man försöker ju ändå för att han ska greppa saker som vi ska göra, att 

knyta det till det vi ska göra. Det är ju lättare när man har elever som kan prata för sig och som 

har lite intressen och tycker saker är roliga, att hitta saker som man tar med in i undervisningen. 

(Alida) 

Några av lärarna reflekterar över hur elevens inflytande i valsituationer ofta begränsas av att 

det är lärarna som ställt upp valalternativen (Kerstin och Sara). Kerstin uttrycker även i detta 

den begränsning elevernas kommunikationssvårigheter innebär, en begränsning bestående av 

att läraren måste tolka eleven och tolkar utifrån sin förförståelse av eleven.    

Så om man ska vara riktigt krass så är det inte mycket till elevinflytande. Men det är ju 

förutsättningar som gör att det blir så, för om vi inte gav några erbjudande eller förslag så skulle 

det kanske inte bli något alls. Så det är ju bättre än ingenting. (Sara) 

Men hur ska han kunna säga om något nytt är roligt? (Kerstin) 
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Två av lärarna lyfter det låga elevantalet i många särskolegrupper som ett problem respektive 

tillfälle för att öva inflytande (Erik och Kerstin). Erik menar att det är svårt att finna naturliga 

situationer för att öva inflytande då elevgruppen är liten. I en större grupp tvingas eleverna ta 

eget ansvar och respektera varandra i större utsträckning, medan det i en liten grupp är mycket 

individuell undervisning och de naturliga tillfällena att öva på att ta eget ansvar och att 

respektera varandra är färre (Erik). Kerstin menar däremot att särskolans elever har mer att säga 

till om just på grund av att de är färre i elevgruppen än vad grundskoleklasserna är. Eftersom 

de är färre elever och mer personal finns större möjligheter att genomföra aktiviteter som 

eleverna föreslår, och därmed kan de tydligt påvisa effekter av elevers inflytande, säger Kerstin. 

Även kunskapskraven i grundsärskolans läroplan uppfattar lärarna olika angående hur de 

påverkar möjligheterna att arbeta med elevernas inflytande (Kerstin och Sara). Medan Kerstin 

uttrycker att grundsärskolan inte har lika höga uppnåendemål som grundskolan, och därmed 

större frihet till spontana aktiviteter som eleverna föreslår, så upplever Sara att hon känner krav 

på sig att dokumentera utifrån läroplanen, och att hon blir styrd av den grundskoleklass eleverna 

är integrerade i. Den stress hon upplever inför att det är mycket som ska göras och bedömas, 

leder till brist på fantasi och engagemang i arbetet med att låta elever öva på inflytande (Sara). 

Det är så mycket som ska göras, så mycket som ska bedömas. Jag tror att många lärare blir 

stressade så man tappar den här biten med elevinflytande för att man är så fokuserad på alla 

måsten. Jag tror faktiskt det. Det är stress, stress, stress, varje lektion i storklass [den 

grundskoleklass eleverna är integrerade i] är det uppspetat: Det här ska ni göra, 1, 2, 3, 4 och 

nej, så får vi sudda det sista för det hinns inte.                                                                       

Menar du att man styr upp det så för att försäkra sig om att hinna med allt som ska göras?      

Ja. (Sara)  

 

6.3.3 Sammanfattande analys 
Lärarens inställning kan analyseras utifrån flera av de teoretiska begreppen då det gäller 

tillfällen och utmaningar i arbetet med elevers inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet 

med IUP. En lärare kan ha ambitionen att arbeta med elevers inflytande vid utvecklingssamtal 

och i arbetet med IUP, men har det ännu inte kommit igång i praktiken får det tolkas som en 

öppning. Lärarens inställning kan också vara det som gör det till tillfälle för att arbeta för elevers 

inflytande, det kan då förstås som en möjlighet, men utifrån den stress som enligt en 

intervjuperson också leder till att lärare inte hinner med att arbeta för elevers inflytande, kan 

det också tolkas som en begränsning.  Samtidigt kan det tolkas som en skyldighet då det finns 

med som ett tydligt krav i läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2018) att alla elever ska 

ges tillfälle (möjlighet) till inflytande, utifrån ålder och mognad. Det är något som läraren är 

skyldig att arbeta utifrån. 

Elevernas kommunikationsförmåga och förståelse för vad inflytande är och innebär utgör enligt 

intervjupersonerna både tillfälle och utmaning i detta arbete. Det får förstås som en möjlighet i 
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de fall då eleven har tillgång till fungerande kommunikation, i sig själv eller med något 

kommunikationshjälpmedel. Även elevens förståelse kan tolkas som både en möjlighet och en 

begränsning. 

Valtillfällen är för en del av eleverna ett av få redskap som utgör tillfälle att utöva inflytande, 

även om det är läraren som ställt upp alternativen. ”Det är bättre än ingenting alls”, säger Sara. 

I de fallen kan valtillfällen tolkas som möjligheter. Från ett annat sätt att se på valtillfällen kan 

det förstås som en begränsning i just det att det är läraren som ställt upp alternativen. Eleven är 

därmed begränsad i sina valalternativ, även om det är med lärarens goda intentioner och som 

Sara säger, ”bättre än ingenting alls”. 

Ett lågt elevantal i grupperna ses av en lärare (Kerstin) som tillfälle för att arbeta med elevers 

inflytande och av en annan (Erik) som en utmaning för detsamma. Lågt elevantal kan utifrån 

det tolkas som både en möjlighet och en begränsning, utifrån olika sätt att se på det.  

Olika sätt att få öva på inflytande uppgavs i intervjuerna som nödvändigt för att öka förståelsen 

för vad inflytande är och innebär. Dessa sätt att öva kan tolkas som stödstrukturer för att elevers 

inflytande ska möjliggöras. Det kan enligt intervjupersonerna förutom att få öva vara att få 

tillfälle till val, tematiskt arbete och bildstöd.  

 

6.4 Analys utifrån tre framträdande aspekter av 
grundsärskoleelevers inflytande vid 
utvecklingssamtal och i arbetet med IUP 

Den här analysen görs utifrån studiens teori med de fem nyckelbegreppen öppningar, 

möjligheter, begränsningar, skyldigheter och stödstrukturer. Frågorna i intervjuerna utgick ifrån 

studiens tre forskningsfrågor, och de tre aspekter av grundsärskoleelevers inflytande som 

analyseras i detta kapitel är aspekter som återkom och framträdde tydligt i transkriptionerna av 

intervjuerna. De tre aspekterna är elevens motivation till att utöva inflytande, elevens 

valmöjlighet samt lärarens lyhördhet för att möjliggöra elevers inflytande. 

6.4.1 Elevens motivation till att utöva inflytande 
Två av lärarna (Kerstin och Sara) konstaterar att om de skulle arbeta mer med elevers inflytande 

så skulle eleverna också mer förstå vad det handlar om och vilja utöva det. Det kan förstås som 

en öppning till elevens motivation till att utöva inflytande. En lärare (Kerstin) berättade att hon 

vid en föreläsning tagit del av en konkretiserad läroplan för gymnasiesärskolan som var 

utformat med bildstöd i kommunikationshjälpmedlet Widgit Go. Hennes uttryck om en önskan 

att få till något liknande i sin egen verksamhet kan också tolkas som en öppning, då läraren ger 

uttryck för en ambition om att tydliggöra läroplanen för sina elever, i syfte att motivera dem till 

att utöva inflytande. 
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Det som tydligast framträder i intervjuerna och som kan tolkas som möjlighet för att träna 

elevens motivation till inflytande, är att utgå från elevens intresse vid 

undervisningsplaneringen. Eleven motiveras genom sitt intresse att tillägna sig kunskap och att 

visa det hen arbetat med vid utvecklingssamtalet. En lärare (Alida) lyfter vikten av att lärare 

och vårdnadshavare inte pratar över huvudet på eleven om eleven förväntas utöva inflytande 

vid utvecklingssamtalet, vilket också kan tolkas som en möjlighet.  

Inflytande för elever i utvecklingssamtal ser olika ut beroende på elevens förmåga. Inflytandet 

handlar i vissa fall om att vara med och berätta utifrån den enkät där eleven medverkat i att 

utvärdera verksamheten. Detta kan förstås som möjligheter, då eleverna får en större förståelse 

för sin egen utveckling och kan vara med och påverka genom att få svara på frågan Vad skulle 

du vilja lära dig mer? I detta ingår att jobba mot nya mål och tillfälle att påverka vilka mål som 

ska vara med i IUP:n. En lärare (Erik) tog också upp att det är mer gynnsamt att arbeta med och 

öva på inflytande i en grupp med fler elever. Det ger fler naturliga tillfällen att öva på olika 

former av inflytande, därför kan det förstås som en möjlighet för elevers motivation till 

inflytande. Flera av lärarna (Kerstin, John, Sara och Erik) uttrycker behovet av att få öva på 

inflytande i olika sammanhang för att lära sig vad inflytande kan vara, för att sedan kunna 

använda det i utvecklingssamtal. Dessa övningar kan ses som möjligheter, då de ger eleverna 

en ökad förståelse för vad inflytande är och kan användas till, deras motivation stärks. 

Bristande förståelse för vad inflytande är och innebär däremot, kan tolkas som en begränsning 

för elevens motivation att utöva inflytande. Eleverna i grundsärskolan verkar många gånger 

nöjda med att läraren styr upp, det skapar lugn och trygghet. Eleverna saknar förståelse för 

vilken fördel det skulle kunna innebära att kunna påverka och ha inflytande, då blir eleverna 

heller inte motiverade till det (Sara). Därtill kan det vara elever som inte vill någonting och 

kanske ständigt protesterar mot saker (Alida och Erik), vilket också kan tolkas som 

begränsningar. 

Det lärarna tog upp och som kan tolkas som skyldigheter är, att eftersom det i IUP:n är elevernas 

mål, måste de få veta vad det är de ska träna, vad som står (John, Alida och Sara). Även om 

eleven inte riktigt förstår allting uttrycker en av lärarna att hon ändå försöker tala om för 

eleverna vad målen är. I detta ingår att inte prata över huvudet på eleven vid utvecklingssamtal 

(Alida). 

De nödvändiga eller önskvärda stödstrukturer för elevers motivation att utöva inflytande i 

utvecklingssamtal och IUP som lärarna tog upp var bl.a. att ge eleverna valtillfällen, att läraren 

frågar eleven innan utvecklingssamtalet vad den vill bli bättre på så att de kan ha förberedda 

förslag och att de mål som sätts upp i IUP:n är mål som eleven förstår, eventuellt uppdelade i 

små delmål. Här presenterades ett elevnära måldokument utformat med både text och bild som 

ett sätt att få målen tydliga för eleven, och där eleven får sätta ett klistermärke för att tydliggöra 

att målet är bearbetat (John). Efter förmåga får eleverna vid utvecklingssamtalen visa upp och 
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berätta om sin portfolio. Ett alternativ till detta är att visa upp ett arbetspass tillsammans med 

läraren för vårdnadshavaren, och även detta kan tolkas som en stödstruktur till att stärka elevens 

motivation att utöva inflytande. En annan stödstruktur är att läraren visar på när inflytande sker, 

talar om för eleven att ”Nu var det du som bestämde detta” (Erik). Elevens motivation till att 

utöva inflytande ökar då medvetenheten om det ökar, menar en av lärarna (Erik). Detta skulle i 

så fall betyda att det eller den som hjälper eleven att medvetandegöra dess inflytande kan förstås 

som en stödstruktur, oavsett om det är ett hjälpmedel eller en person. 

6.4.2 Elevens valmöjlighet 
De öppningar för elevens valmöjlighet i arbetet med elevers inflytande som blir synliga i 

intervjuerna handlar främst om att hitta sätt för eleverna att kunna tala om vad som ska finnas 

som alternativ. Samtliga lärare uttrycker en önskan eller en ambition om att alla elever ska 

kunna kommunicera det de vill ska finnas som valalternativ. Detta kan tolkas som en öppning. 

En av lärarna uttrycker en vilja att arbeta mer med bildstöd för att möjliggöra elevers 

valmöjlighet i större grad. Då önskan gällde större förekomst av bildstöd än vad som 

förekommer idag, så kan även det tolkas som en öppning eftersom ambitionen finns. Två lärare 

(Kerstin och Sara) reflekterar över den begränsning som gäller i och med att de valalternativ 

som finns att välja mellan ofta formulerats av läraren, trots att önskan är att eleven själv ska 

kunna formulera alternativen. Detta gäller t.ex. vad eleven vill sätta för mål i sin IUP eller jobba 

extra med. Sara konstaterar att detta ändå är bättre än ingenting, i de fall då eleven inte själv har 

förmågan att formulera några alternativ. Det kan tolkas som en öppning, då det är en strävan 

efter att det ska förekomma inflytande på det sätt som ändå är möjligt efter elevens 

förutsättningar.  

Lärarna är samstämmiga i att valmöjligheter i grundsärskolan måste vara på en väldigt konkret 

nivå. Läraren förbereder oftast med valalternativ för eleven att ta ställning till. För att lära sig 

vad inflytande innebär och kunna använda det måste eleverna få öva. Detta sker på en konkret 

nivå för att kunna användas även i utvecklingssamtal och i IUP. Det kan bl.a. vara att göra en 

veckodagbok för att utvärdera det de gjort under en vecka. Det kan också bestå av olika former 

av enkäter med glada, neutrala och ledsna gubbar för att visa hur de tycker om olika moment i 

verksamheten, eller med hjälp av en samtalsmatta med mer begränsade alternativ – tummen 

upp eller tummen ner, glad eller arg gubbe. Dessa konkreta sätt att öva inflytande kan tolkas 

som möjligheter för elevens valmöjlighet. 

Den begränsning det innebär för en elev att inte ha tillgång till en anpassad och fungerande 

kommunikation framstår som den främsta begränsningen, enligt lärarna. Flera av lärarna 

betonar den risk som finns med att läraren måste tolka eleven (John, Kerstin och Sara). Risken 

utgörs av att det inte fullt ut är det som eleven egentligen vill, utan det som läraren tror att 

eleven vill. Då alternativen väljs ut av läraren riskeras att det eleven egentligen vill inte ens 

finns med som ett alternativ. För elever som läser ämnesområden kan det vara svårt att utföra 
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val även när valalternativ erbjuds, och ännu svårare att komma på egna valalternativ (John). 

Många av dem hanterar inte att välja helt fritt, utan läraren måste styra genom att t.ex. begränsa 

antalet valalternativ (John). 

 Bristen på förståelse för valmöjligheten är också en stark begränsning. I grundsärskolan 

tillrättalägger läraren ofta för eleven för att undvika att eleven hamnar i osäkerhet, både 

angående vad som ska ske och vad eleven förväntas göra (Kerstin). I det tillrättaläggandet 

fråntas eleven inflytande, säger Kerstin, trots att tillrättaläggandet sker i syfte att skapa trygghet. 

Därtill lyfts lärares tidsbrist som en begränsning för elevers inflytande och elevers valmöjlighet 

då andra mer akuta saker måste prioriteras (Alida och Sara). Elevers inflytande och valmöjlighet 

får stå åt sidan. För elever med grav intellektuell funktionsnedsättning eller 

kommunikationssvårigheter, upplever lärarna svårigheter att hitta material för att öva 

inflytande, vilket också kan förstås som en begränsning. 

Samtidigt som valsituationerna kan förstås som både möjligheter och begränsningar, så är de 

också viktiga redskap för att eleverna ska kunna utöva inflytande inom grundsärskolan. 

Valsituationer utgör därmed även stödstruktur för att eleverna ska kunna komma till tals och ha 

valmöjlighet. Ibland kan valalternativen behöva begränsas i antal, vilket också kan förstås som 

ett sätt att tillämpa stödstruktur.  Andra exempel på stödstrukturer för grundsärskoleelevers 

möjlighet att göra val är samtalsmatta och det digitala kommunikationshjälpmedlet Widgit Go. 

I flera fall används även enkäter med glada, neutrala och ledsna gubbar som står för stödstruktur 

för grundsärskoleelevers valmöjlighet, så även bildstöd. En av lärarna (Erik) nämner att 

veckodagbok kan vara ett sätt att öva på inflytande i utvecklingssamtalet på så vis att olika 

händelser under veckan synliggörs som eleven får lov att utvärdera och kanske välja ut det hen 

tyckte mest om, som ett sätt att uttrycka sin åsikt. Själva övandet på inflytande kan också tolkas 

som en stödstruktur. En annan stödstruktur kopplad till valmöjlighet kan vara då läraren 

utesluter ett visst valalternativ för en elev. Läraren vet på förhand att eleven kommer att välja 

t.ex. en viss sorts mat om det finns med som alternativ, och utesluter det som alternativ för att 

få eleven att vidga sina valmöjligheter (John). Erik betonar vikten av att eleverna lär sig ett 

arbetsbeteende (på vilket sätt man förväntas förhålla sig till varandra i klassrummet) först för 

att överhuvudtaget kunna lära sig att utöva inflytande och använda sig av valmöjligheter. Det 

kan förstås som att ett fungerande arbetsbeteende i det fallet är en stödstruktur för att möjliggöra 

alla elevers valmöjlighet och inflytande, att det krävs en viss ordning för att alla ska komma till 

tals. 

Flera av lärarna upplever att grundsärskoleelever har sämre förutsättningar till inflytande på 

grund av sin intellektuella funktionsnedsättning. Eftersom det tydligt står i läroplanen för 

grundsärskolan (Skolverket, 2018) att eleverna ska ges möjlighet till inflytande, så säger en av 

lärarna att det är viktigt att välja ut alternativ för eleverna att välja mellan så att det stämmer 

med kunskapskraven i läroplanen. Det är också viktigt att som vuxen kunna hantera elevers 

inflytande, säger en annan lärare (Erik). Detta kan tolkas som skyldigheter, då det i grunden 
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handlar om krav som läraren har att förhålla sig till enligt styrdokument och som på olika sätt 

påverkar i hur hög grad eleverna har inflytande.  

6.4.3 Lärarens lyhördhet för att möjliggöra elevers inflytande 
För att möjliggöra elevers inflytande i grundsärskolans utvecklingssamtal är lärarna 

samstämmiga i att läraren måste vara lyhörd för eleverna. Lyhörd för vad som intresserar 

eleverna och lyhörd för vad eleverna kommunicerar. Då det är lärarnas ambition att vara lyhörda 

för eleverna och ha en öppen inställning till elevernas inflytande, kan det tolkas som en öppning 

för att möjliggöra elevernas inflytande. När läraren är lyhörd för sina elevers intressen ökar 

elevernas vilja att utvecklas och de motiveras i sitt skolarbete. Lärarens lyhördhet leder på så 

vis vidare till att möjliggöra och få elevernas inflytande att fungera. Därmed kan lärarens 

lyhördhet förstås även som en möjlighet till elevers inflytande. 

Lärares lyhördhet är en förutsättning för att de elever som har svårare att tala om vad de vill ska 

få möjlighet att göra sig förstådda. Detta kan tolkas som en möjlighet i det att det är en ambition, 

men även som en begränsning i just det att eleverna har svårare att tala om vad de vill. Läraren 

måste känna eleverna väldigt väl för att elevers inflytande ska komma till stånd t.ex. via 

valalternativ som är formulerade av läraren. Läraren måste vara lyhörd för eleverna för att 

kunna formulera alternativ som svarar mot elevernas önskningar. Även detta kan tolkas som 

både en möjlighet och en begränsning. En möjlighet på så vis att lärarens lyhördhet ger en röst 

åt eleverna, men en begränsning genom elevernas svårighet att själva ange valalternativ. En av 

lärarna (Kerstin) menar att det kan vara en nackdel för elevens möjlighet till inflytande att vara 

fler personal i klassrummet. Eleverna kan ha svårare att anförtro sig åt fler än en vuxen, och de 

vuxna blir mer splittrade i sin lyhördhet för eleverna då de inte får hela bilden av eleven. 

Därmed kan fler vuxna i klassrummet tolkas som en begränsning. Brist på tid och ork angavs 

av några av lärarna (Alida och Sara) som svårighet för elevers inflytande. Detta leder även till 

brist på fantasi och engagemang (Sara). Därmed kan framförallt stress, men även brist på tid, 

ork, fantasi och engagemang tolkas som begränsningar för lärares lyhördhet för att möjliggöra 

elevers inflytande.  

Det som kan tolkas in som stödstrukturer för lärarens lyhördhet för att möjliggöra elevers 

inflytande är då läraren stöttar och leder eleven vidare i utvecklingssamtalet (Alida), då elevnära 

måldokument upprättas (John) och då läraren är lyhörd för elevernas idéer och intressen (John, 

Alida, Erik). För att läraren ska kunna ställa elevnära valalternativ krävs också att läraren är 

lyhörd för sina elever och känner dem väl. Likaså då läraren ska ge förslag till eleven, förslag 

som t.ex. kan gälla vad eleven vill ha för uppnåendemål. Lärarens förslag kan förstås som 

stödstruktur då det syftar till att möjliggöra elevers inflytande. 
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att ta del av hur några lärare beskriver grundsärskoleelevers inflytande 

vid utvecklingssamtal och i arbetet med IUP, och jag valde en kvalitativ intervjustudie med 

semistrukturerade intervjuer. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) lämpar sig 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer då syftet är att undersöka några intervjupersoners 

uppfattningar i ett ämne och inte vad en viss kategori av intervjupersoner i stort har för 

uppfattning i ett ämne. Intervjufrågorna i en semistrukturerad intervju kan anpassas under 

samtalets gång (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015), och på det viset flöt samtalet på mer 

naturligt än om jag skulle hållit mig strikt till frågeordningen. För att få mer ingående svar från 

intervjupersonerna ställdes följdfrågor, men fler intervjuer med varje person hade också kunnat 

vara ett alternativ för att få mer ingående svar. Då hade de fått möjlighet att fundera mellan 

tillfällena på frågorna och komplettera med det de upptäckt att de missat att tala om. Ett annat 

alternativ kunde ha varit att skicka intervjuguiden i förväg så att de kunnat förbereda sig mer 

på frågorna. Samtidigt var det bra att få spontana svar där de inte kunnat förbereda och 

tillrättalägga sina svar. Risken finns att de i högre grad skulle format svar efter det de uppfattar 

som ”rätt” svar. Min mening med intervjuerna var att få ta del av deras uppfattningar i ämnet, 

därför var det en fördel att de inte kunde förbereda sig. Det faktum att intervjupersonerna visste 

att jag som intervjuare själv arbetar i grundsärskolan kan givetvis också ha påverkat deras svar. 

Jag ansåg det dock meningsfullt att presentera min yrkesroll för att skapa en relation till 

intervjupersonerna. Men hur hade resultatet sett ut om studien istället gjorts som en 

enkätundersökning? Det skulle vara intressant att se vilka skillnader och likheter resultaten hade 

gett. Ett annat sätt skulle kunnat vara att genomföra observationer ute på fältet. Jag tänkte från 

början komplettera de semistrukturerade intervjuerna med fokusgruppsintervjuer, vilket skulle 

kunnat vidga svaren på så vis att lärarna kommit på mer saker under samtalets gång då de 

inspirerats av varann. Men tiden för studien var begränsad och jag bedömde att det skulle bli 

svårt att hinna med.  

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Hur definieras begreppet elevers inflytande? 
Mina resultat visar att det för många lärare är svårt att definiera begreppet elevers inflytande. 

Delvis kan det ha att göra med, precis som Garrels och Arvidsson (2018) skriver, att förståelsen 

för vad inflytande innebär och innefattar för elever med intellektuell funktionsnedsättning 

behöver vidgas. Feiler och Watson (2010) skriver om den utmaning det innebär att ge barn med 

intellektuell funktionsnedsättning en röst, särskilt om de också har kommunikationssvårigheter. 

För att dessa barn ska motiveras att utöva inflytande måste det handla om sådant som motiverar 

och intresserar dem, men som de också förstår. För att motivera elever med intellektuell 
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funktionsnedsättning att utöva inflytande måste de också känna delaktighet. Det kan vara en 

anledning till att begreppen inflytande och delaktighet i den här studien visar sig stå så nära 

varandra. Dessa elevers inflytande behöver ofta omsättas till en mycket mer konkret nivå än för 

elever utan intellektuell funktionsnedsättning, och kan därför också uppfattas som ett mycket 

begränsat inflytande. Samtidigt måste det, som Sara säger i intervjun, ses i relation till att inte 

ges någon möjlighet till inflytande alls.  

7.2.2 Hur arbetar lärarna med grundsärskoleelevers inflytande vid 

utvecklingssamtal och i arbetet med IUP? 
I samstämmighet med Garrels och Granlunds studieresultat, visar den här studiens resultat att 

eleverna i grundsärskolan måste få öva på att utöva inflytande även i andra sammanhang, för 

att sedan kunna använda sig av det vid utvecklingssamtal och i arbetet med IUP. Ett redskap för 

elevers inflytande är möjligheten att göra någon form av val. Detta är inte helt okomplicerat då 

grundsärskoleelever har en mer eller mindre begränsad funktions- och förståelseförmåga. 

Resultaten i den här studien visar att alternativen t.ex. kan behöva begränsas för att möjliggöra 

för eleven att välja (Erik). Läraren kan ibland även utesluta ett visst valalternativ för eleven, då 

läraren på förhand vet att det är det som eleven kommer att välja om det finns med, i syfte att 

utveckla eleven (John). I de fallen tolkas begränsningen av valalternativ som en stödstruktur. 

Marks (2008) belyser att elever med intellektuell funktionsnedsättning måste ges möjlighet att 

uttrycka val, men även att få uppleva att valet de gör spelar roll. Det kostar dem ofta större 

ansträngning att utföra ett val, och det behöver vara värt den ansträngning det tar i anspråk. 

Därför är det också avgörande att läraren är lyhörd för vad som intresserar eleven, så att 

valsituationen kan handla om sådant som motiverar och intresserar eleven (Feiler & Watson, 

2010). Detta visar även den här studiens resultat, och lärarens lyhördhet tolkas som en 

möjlighet. Lärarens lyhördhet kan även tolkas som en öppning i de fall då en ambition finns 

hos läraren för att eleven ska få utöva inflytande, men arbetet med detsamma ännu inte kunnat 

komma igång. Flera av lärarna lyfter just att elevens motivation att utöva inflytande vid 

utvecklingssamtal underlättas av att läraren är lyhörd för elevens intresse och utgår från det i 

undervisningen. På så vis motiveras eleverna även att visa sitt arbete i utvecklingssamtalen 

(John, Alida och Erik). 

Att få öva på vad inflytande är och innebär är av stor betydelse för elevers möjlighet att utöva 

inflytande. Det bekräftas även av resultaten i Sagen och Ytterhus (2014) studie. När eleverna 

på sin utvecklingsnivå får öva på självbestämmande och inflytande så ökar också deras 

delaktighet (Sagen & Ytterhus, 2014). Även O´Regan Kleinerts et al. (2010) resultat styrker 

detta. Det är inte säkert att elever med intellektuell funktionsnedsättning kan utöva inflytande 

även om möjlighet till att delta i beslut ges. Deras förmåga till det behöver stärkas (O´Regan 

Kleinert et al., 2010). Resultaten i Diegelmann och Tests (2018) studie tyder på att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning kan lära sig att leda sitt eget utvecklingssamtal, bara de får 

anpassad stödstruktur för det. I relation till det är det extra intressant att se hur Alida i den här 
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studien låter några av sina elever leda sina egna utvecklingssamtal, och som stödstrukturer i det 

ger hon eleverna verbal stöttning under samtalet. Hon har dessutom förberett eleverna noga 

innan på vad de ska ta upp under samtalet.    

I likhet med Östlunds (2012) resultat, visar den här studiens resultat att grundsärskoleelevers 

inflytande måste vara på en väldigt konkret nivå. Östlunds (2012) resultat visar på 

komplexiteten i att utforma pedagogiska situationer med inkluderande valmöjligheter. Mycket 

handlar om lyhördhet och relevant och bra stödstruktur för att elever i grundsärskolan ska kunna 

utföra reella val, särskilt de elever som läser mot ämnesområden (Östlund, 2012). Det är 

intressant att se att just lyhördhet kom upp som en av tre framträdande aspekter för 

grundsärskoleelevers inflytande även i den här studien. Stödstrukturer har i den här studien 

använts som ett av de teoretiska begreppen för att analysera resultaten, och när det gäller 

stödstrukturer för att kunna utföra val handlar det om att begränsa antalet valalternativ, att 

använda samtalsmatta och digitala kommunikationshjälpmedel. Även bildstöd och att få öva på 

att i olika sammanhang utföra val tolkades som en stödstruktur för att eleverna ska kunna utföra 

reella val.  

Både tidigare forskning och resultaten för den här studien visar att det varierar huruvida elever 

i grundsärskolan är med vid utvecklingssamtal eller inte. Skolverket (2013) förutsätter att lärare, 

elev och vårdnadshavare är med i samtalet, och skriver att läraren bör ordna för ett respektfullt 

trepartssamtal, men också möjliggöra för att information kan ges mellan de tre parterna. Detta 

hör till det som tolkas som skyldighet i studien, då det är något som finns inskrivet i skolans 

styrdokument. Enligt Hirsh (2015) studieresultat upplevs de individuella utvecklingsplanerna 

som svårtillgängliga för vårdnadshavare och elever på grund av ett avancerat språk i dem. 

Innehållet måste vara förståeligt och antal mål inte så många för att IUP ska göra skillnad för 

eleven (Hirsh, 2015). Johns elevnära måldokument står för ett tydligt exempel på hur en IUP 

kan anpassas till elevens förståelse. Även Erik tar upp vikten av att ha små delmål som är 

förståeliga för eleven i IUP:n för att eleven ska kunna involveras i IUP-processen. Goepels 

(2009) resultat visar att elevens utvecklingsplan fungerar bäst då eleven är helt involverad i 

processen. Då eleverna inte alls är med i utvecklingssamtalen är de oengagerade även i sin 

inlärning, enligt hennes studieresultat. Eleverna behöver medvetandegöras om innehållet i sin 

utvecklingsplan, skriver Goepel (2009). Både Sara och Alida i den här studien understryker att 

eleverna, eftersom det är deras mål det handlar om, också måste få veta vad det är för mål de 

ska träna mot. De behöver medvetandegöras om innehållet i IUP:n. 

Samtidigt visar resultaten i den här studien att det i en del fall krävs att utvecklingssamtalen 

genomförs i tvåpartssamtal – lärare och vårdnadshavare. Av olika anledningar, t.ex. olika grad 

av utvecklingsstörning, förmår elever ibland inte att delta i utvecklingssamtal, men i några av 

de fallen får eleverna som alternativ istället visa ett arbetspass tillsammans med lärare för att 

på så vis involveras i utvecklingssamtals-processen. Av den här studiens resultat framgår att det 

handlar till stor del om att läraren är lyhörd för elevernas möjligheter till att delta och ha 
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inflytande i utvecklingssamtalen, och till viss del även i IUP. Erik anger enkäterna som redskap 

för elevernas inflytande i IUP:n. De svar eleven gett i enkäten får ligga till grund för 

utformandet av IUP:n, och på så vis har eleven inflytande i IUP:n. Detta går till viss del emot 

Diegelmann och Tests (2018) studieresultat som visade att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning mycket sällan medverkar i att utforma IUP. Det beror på, som togs upp i 

inledningen, hur ”medverkar i” tolkas. Att den enkät som eleverna gett sina svar i ligger till 

grund för att utforma IUP:n, kan tolkas som att eleverna medverkar i att utforma sin IUP, även 

om de inte är medvetet medverkande i att formulera IUP:n. Även här är lärarens lyhördhet av 

vikt för att eleverna ska ges möjlighet till inflytande. Samtidigt visar även den här studien att 

grundsärskoleeleverna sällan är med i själva utformandet av IUP. Diegelmann och Tests (2018) 

studie visade samtidigt att elever med intellektuell funktionsnedsättning med hjälp av en 

etablerad studieplan faktiskt kan lära sig att t.o.m. leda sitt eget IEP-möte. I relation till det är 

det intressant att se hur Alida i den här studien faktiskt ger möjlighet till några av sina elever att 

vara med och leda sina utvecklingssamtal. Som stödstruktur för elevens möjlighet till det stöttar 

hon och leder eleven i vad som ska sägas. 

7.2.3 Möjligheter och svårigheter 
Garrels och Granlund (2018) pekar på vikten av interaktion mellan elevers kapacitet och 

möjligheter. Eleverna behöver ges möjlighet att efter sina förmågor kunna svara och visa sin 

kapacitet, så att inte deras svar beror på om de förstått frågan eller inte, eller om de haft tillgång 

till för dem lämplig kommunikation. Resultaten i den här studien överensstämmer med 

resultaten i Garrels och Granlunds (2018) studie på så vis att de tydliggör ett dilemma i den 

begränsning det innebär för eleven i t.ex. en valsituation då valalternativen är utvalda av läraren. 

Det alternativ som eleven egentligen skulle vilja välja kanske inte ens finns med, eftersom 

eleven inte kunnat kommunicera det. Eleven kan inte få ett inflytande om den inte har ett 

fungerande sätt att kommunicera, säger Kerstin. Valmöjlighet och kommunikationsmöjlighet 

visar sig höra nära samman, och i den här studien tolkas de som möjligheter för elevers 

inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet med IUP. O´Regan Kleinert et al (2010) skriver 

fram att självbestämmande kräver tillgång till en fungerande kommunikation. Fungerar inte 

kommunikationen tolkas den i den här studien som en begränsning för elevens möjlighet att 

utöva inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet med IUP. Samtidigt har lärare i 

grundsärskolan att ta hänsyn inte bara till kommunikationssvårigheter, utan även till 

intellektuell funktionsnedsättning, begränsning i förståelse. Även om en elev har tillgång till en 

kommunikation kan det vara begränsningar i förståelse som gör det svårt att självbestämma, 

vilket resultaten i den här studien också visar. Begränsningar i förståelse tolkas även det som 

begränsning för elevens möjlighet till inflytande. Eleven måste ges möjlighet att utveckla sina 

möjligheter till självbestämmande, enligt Garrels och Granlund (2018).  
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7.2.4 Analys utifrån de teoretiska begreppen öppningar, 

möjligheter, skyldigheter, begränsningar och stödstrukturer 
För att analysera resultaten i den här studien har begreppen öppningar, möjligheter, 

skyldigheter, begränsningar och stödstrukturer använts som analysverktyg. Öppningar, 

möjligheter och skyldigheter är begrepp som är hämtade från Shiers delaktighetsmodell och de 

olika nivåer av engagemang som han använder (Shier, 2001). Begreppen begränsningar och 

stödstrukturer lades till eftersom de genom intervjuerna blev tydliga som viktiga aspekter 

angående grundsärskoleelevers möjlighet till inflytande. Genom att använda dessa begrepp som 

analysverktyg synliggjordes mycket av det arbete som redan görs för att elevers inflytande vid 

utvecklingssamtal och i arbetet med IUP ska vara möjligt i grundsärskolan, vilket tolkades som 

möjligheter. Samtidigt blev det tydligt att det finns en genuin vilja att utveckla arbetet för 

grundsärskoleelevers inflytande vid utvecklingssamtalen, vilket tolkades som öppningar. Dock 

finns samtidigt många olika faktorer som tolkas som begränsningar och som gör detta arbete 

till en utmaning. De främsta faktorerna som tolkades som begränsningar är 

kommunikationssvårigheter och brister i förståelse. Det behövs olika stödstrukturer för att 

överbrygga begränsningarna, och genom analysen blev det tydligt vad denna stödstruktur kan 

bestå av. Det kan vara i form av mänskligt stöd, såsom verbal stöttning och ledning, men även 

i form av olika kommunikationshjälpmedel, bildstöd och metoder för att öva på inflytande, t.ex. 

att få genomföra någon form av val.  Till det som tolkas som skyldigheter hör vad läroplanen 

för grundsärskolan (Skolverket, 2018) säger om elevers inflytande, att alla elever ska ges 

inflytande över utbildningen. 

7.3 Slutsatser och relevans för speciallärarprofessionen 

Grundsärskoleelevers möjligheter till inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet med IUP 

förutsätter framför allt en för eleven fungerande kommunikationsform och att läraren är lyhörd 

för sin elev och dess sätt att kommunicera. Som speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning ingår i arbetet att skapa förutsättningar för grundsärskoleelevers inflytande 

i utvecklingssamtalen, då det med tydlighet framgår i läroplanen (Skolverket, 2018). Den 

kategori av elever som är mottagna i grundsärskolan har en stor variation av 

funktionsnedsättningar. Samtidigt är det viktigt att dessa elever också har vad som möjligen kan 

kallas funktionsmöjligheter, d.v.s. att om läraren är lyhörd för elevernas intressen och förmågor 

och hittar passande stödstrukturer för eleverna, så ges de också möjligheter att på sin 

utvecklingsnivå utöva inflytande, även vid utvecklingssamtal och i arbetet med IUP. Det som 

enligt resultaten i den här studien framstår som viktigast att ta hänsyn till för 

grundsärskoleelevers möjligheter till inflytande är elevens möjlighet till kommunikation och 

lärarens lyhördhet för sina elevers förmågor och intressen. 
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7.4 Vidare forskning  

Under studien har jag kommit att reflektera över vad som gör och inte gör utvecklingssamtalen 

i grundsärskolan tillgängliga för eleverna, vilken stödstruktur som kan tillämpas i 

utvecklingssamtalen och hur de kan utformas för att stärka elevernas inflytande i dem. För att 

ytterligare bidra till forskningen inom området grundsärskoleelevers inflytande vid 

utvecklingssamtal och i arbetet med IUP är därför ett förslag på vidare forskning att undersöka 

hur utvecklingssamtal kan utformas i grundsärskolan för att stärka elevernas inflytande. Ett 

annat spår inom samma ämnesområde är att undersöka samband mellan formativ bedömning 

och elevers inflytande inom grundsärskolan.   
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Till lärare inom grundsärskolan 

Jag heter Marie Torstensson och läser på speciallärarprogrammet med inriktning 

utvecklingsstörning på Karlstad Universitet. Jag har just påbörjat sista terminen och ska skriva 

mitt examensarbete som handlar om grundsärskoleelevers inflytande vid utvecklingssamtal och 

IUP. Till grund för studien vill jag intervjua några lärare inom grundsärskolan om deras 

uppfattningar om just elevers inflytande, och då särskilt elevers inflytande vid 

utvecklingssamtal och i arbetet med individuella utvecklingsplaner, IUP. Vilka möjligheter, 

men också utmaningar, lärare uppfattar i detta arbete. 

Jag undrar om Du som lärare inom särskolan kan tänka dig att delta i en intervju vid ett tillfälle, 

och därmed bidra till kunskapsfältet om utvecklingssamtal och elevers inflytande. Intervjun 

beräknas genomföras under vecka 8 – 10, beroende på när det skulle passa Dig bäst att ta emot 

mig, och beräknas ta ca en timme. Jag kommer att spela in vårt samtal för att jag ska kunna 

fokusera på intervjun och inte behöva skriva ner allt. Intervjumaterialet kommer inte att 

användas i något annat sammanhang än i min studie. Direkt efter transkribering förstörs det 

inspelade intervju-materialet.  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när du vill avbryta ditt deltagande om Du skulle vilja. 

Jag kommer att behandla intervjun konfidentiellt, ingenting som pekar ut Dig eller skolan 

kommer att nämnas i uppsatsen. Ingen annan än jag kommer att ta del av de fullständiga 

intervjuerna.  

Du kommer att kunna ta del av det slutliga resultatet som ett examensarbete på avancerad nivå 

vid Karlstad Universitetsbibliotek samt på www.diva-portal.org, som är en söktjänst för 

forskningspublikationer och examensarbeten. 

Kan du tänka dig att delta i en intervju, svara så snart som möjligt. 

 

Med vänlig hälsning 

Marie Torstensson 

Student på Karlstad Universitet  Handledare: Susanne Hansson 

E-post: xxx                                                                    Mail: xxx 

Mobil: xxx    

 

  



 

 

 

 Bilaga 2 

Intervjuguide 

Har du tagit del av informationsbrevet? Godkännande? 

Informera om inspelning och datainsamlingshanteringen. Den inspelade intervjun raderas direkt efter 

transkribering och i transkriberingen avidentifieras alla personliga data samt arbetsplats. Intervjun 

används endast för just denna studie. 

Upplysa om att informanten får avbryta deltagandet när han/hon vill, om han/hon vill. 

 

Bakgrund 

Hur länge har du jobbat inom skolan? Inom särskolan? 

Vad har du för utbildning? 

Vad har du för arbetsroll? 

Begreppet Inflytande 

Hur vill du förklara begreppet elevinflytande? 

Tänker du att det är skillnad på inflytande och delaktighet? Hur då i så fall? 

Hur vill du förklara begreppet delaktighet? 

Diskuterar ni elevinflytande med eleverna? 

Diskuterar ni elevinflytande i arbetslaget? 

Hur arbetar du för elevers inflytande vid utvecklingssamtal och vid arbetet med elevplaner? 

Vad i verksamheten har eleverna i din grupp inflytande i, enligt din uppfattning? 

Uppfattar du det som att eleverna VILL ha inflytande? 

Angående VAD vill de i så fall ha inflytande?  

I vad kan dina elever ha elevinflytande, anser du? 

Är det möjligt för eleverna i din verksamhet att utöva inflytande? 

Är dina elever involverade på något sätt vid utvecklingssamtal? 

Hur i så fall? 

Hur arbetar du för elevers inflytande vid utvecklingssamtal? 

På vilket sätt har de inflytande i utvecklingssamtalen? 

Hur använder du IUP som arbetsredskap? 

Har eleverna inflytande i arbetet med IUP? Hur i så fall? 



 

 

 

Anser du att de borde ha inflytande i IUP-arbetet? 

Vilka möjligheter respektive utmaningar ser du i arbetet med grundsärskoleelevers inflytande? 

I verksamheten: 

Vilka fördelar/möjligheter ser du i arbetet med elevinflytande i verksamheten? 

Vad finns det för hinder/svårigheter/utmaningar för dina elevers inflytande?  

Hur skulle du önska att elevinflytandet i din verksamhet såg ut? 

Vad skulle krävas för att det skulle vara möjligt? (Tid? Utbildning/kunskap? Elevens förmåga? Vilja? 

Kontext? Hjälpmedel? Medarbetare?) 

Vid utvecklingssamtal: 

Vilka fördelar/ möjligheter ser du i arbetet med elevinflytande vid utvecklingssamtal? 

Vad anser du att det ger för eleven? För utvecklingssamtalet?  

På vilket sätt skulle eleverna kunna ha (ytterligare) inflytande vid utvecklingssamtal? 

Hur skulle du önska att deras inflytande såg ut vid utvecklingssamtal? 

Vad finns det för hinder/svårigheter/utmaningar när det gäller elevinflytande och utvecklingssamtal? 

I arbetet med IUP: 

Vilka möjligheter ser du i arbetet med elevers inflytande vid IUP? 

Vad anser du att det ger för eleven? För IUP-arbetet? 

Vad finns det för hinder/svårigheter/utmaningar med elevinflytande i IUP-arbetet? 

Skulle de kunna ha ytterligare inflytande i arbetet med IUP? Hur i så fall? 

Hur skulle du önska att deras inflytande såg ut i arbetet med IUP? 

Allmänt: 

Vad är det som får elevinflytande att fungera? 

Kan du komma på någon situation där det har fungerat, vill du berätta om den? 

Kan du komma ihåg någon situation där det inte har fungerat, och vill du berätta om den? 

Har du ambitioner/visioner i arbetet med elevinflytande som du av olika anledningar inte haft 

möjlighet att förverkliga? 

Finns det något du ser skulle göra det möjligt, men som saknas som förutsättning i dag? 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 

Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien: 

Grundsärskoleelevers inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet med IUP – några 

lärares uppfattningar. 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i 

studien utan att ange något skäl.  

 

………………………………………………………………….. 

Underskrift 

 

………………………………………………………………….                           ………………………………………………………….. 

Namnförtydligande                                                                     Ort och datum 

 

 

Marie Torstensson                                                            Handledare: Susanne Hansson, universitetslektor 

Student på Karlstad Universitet                                      Mail: xxx  

Mail: xxx 

Mobil: xxx 
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