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Abstrakt 
Trots ambitionen om en skola för alla befinner sig vissa elever eller 

elevgrupper i skolsammanhang som på något sätt skiljer sig från det reguljära. 

Den här studien fokuserade det pedagogiska arbete som pågår i olika 

verksamheter för elever i behov av särskilt stöd, ur ett demokratiperspektiv. 

Skolverket menar att skolan ska arbeta med demokratiuppdraget integrerat 

med kunskapsuppdraget. Både Skolverket och Skolinspektionen har i sina 

granskningar kommit fram till att skolan har svårt att klara detta uppdrag. 

Syftet med uppsatsen var att beskriva om och i så fall hur skolans 

demokratiska uppdrag och kunskapsuppdrag kan samverka och bidra till 

delaktighet i samhället, för elever som befinner sig i särskilda skolmiljöer.  

Problemområdet studerades empiriskt inom verksamheter för elever med 

funktionsnedsättningar såsom utvecklingsstörning, neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och elever som är döva eller har nedsatt hörsel. 

Studien var kvalitativ med beröringspunkter till fenomenografin. Materialet 

samlades in genom fokusgruppsintervjuer, intervjuer och inkäter. Resultatet 

av studien visade att i verksamheterna finns ett perspektiv på kunskap som 

syftar till att utveckla elevernas självständighet och delaktighet i samhället. 

Slutsatsen drogs även att det finns ett intresse för den reguljära skolan att ta 

intryck av det arbete som utförs i olika särskilda skolsammanhang i svensk 

skola.  

 

 

Nyckelord: Delaktighet, det goda samtalet, elevinflytande, En skola för alla, 

funktionsnedsättning, tillgänglighet. 
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Bakgrund och problemområde 
I denna studie fokuseras demokratiuppdraget i segregerade skolmiljöer. Dessa 

miljöer kan ses som exkluderande till sin organisation utifrån begreppet om 

social rättvisa (Haug, 1998). Viktigt att ta i beaktande är också individens 

upplevelse och det pedagogiska arbetet för att möjliggöra upplevelse av 

delaktighet (jmf. Partanen, 2007 längre fram i detta avsnitt). Upplevelse av 

exkludering och utanförskap kan enligt vad som beskrivs här förekomma i 

olika typer av miljöer. Inkludering sker i en miljö där individen upplever sig 

delaktig, hur en sådan miljö bör se ut är öppet och individuellt.  
 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” 

(Lgr 11, s.7;  Lgrsä 11, s. 7; Lspec 11, s. 7; Lsam 11, s. 7; Lgy2011, s. 5, Lgysä2013, s.2). 

 

Ovanstående citat ur skolans läroplaner kan ses som en mycket kort och 

övergripande sammanfattning av skolans uppdrag. Skolans uppdrag omfattar 

både individuella och kollektiva intressen. I citatet anges även att syftet med 

skolan är att individen ska ges förutsättningar att delta i samhället vilket 

belyser hur skolan har både ett demokratiskt uppdrag och ett 

kunskapsuppdrag. I och med detta blir begreppen deltagande och delaktighet 

relevanta att synliggöra och problematisera. Ofta tilldelas vuxna 

tolkningsföreträde avseende hur barn uppfattar och vad som är bra eller 

nyttigt för barn. I denna uppsats kallas vuxnas perspektiv på barn för 

barnperspektiv medan vuxnas ambition att se barnets situation med dennes 

ögon benämns barnets perspektiv. 

 

I detta inledande avsnitt ges en övergripande bakgrund till skolans uppdrag 

samt åskådliggörs olika begrepp som är relevanta i och för skolans 

verksamhet. Vidare ges en inblick i vilken kunskap som redan finns på det 

område som här studeras samt vad som kan ses som luckor i den kunskapen. 

För att förtydliga studiens avgränsning förmedlas en beskrivning av dess 

bakgrund och huvudsakliga intresse. Slutligen presenteras syfte och 

frågeställningar.  

 

Skolans uppdrag 

Den officiella politiska ambitionen för skolan har sedan ett antal årtionden 

tillbaka varit att skapa ”En skola för alla”, det vill säga en skola som inte 

segregerar, utestänger eller nivågrupperar elever. Skolan ska vara likvärdig för 

alla oavsett individuella, sociala eller demografiska förhållanden (SFS 

2010:800). I ett antal rapporter, förarbeten, utredningar, lagar och läroplaner 

har detta uttryckts, motiverats och reglerats på delvis olika sätt genom åren. 
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Vikten av en humanistisk och demokratisk värdegrund samt vetenskaplig 

forskning har i dessa dokument varit vägledande och funnits med i 

motiveringen till likvärdigheten (SOU 1992:94).  

 

Den svenska grundskolan vilar alltså uttalat på demokratisk grund (SFS 

2010:800). Som utvecklas nedan kan skollag samt läroplaner ses som influerade 

av en sociokulturell kunskapssyn i och med att miljön betonas som viktig för 

lärande (SFS 2010:800; Lgr11, Lgrsä 11; Lspec 11; Lsam 11, Lgy2011, 

Lgysä2013). Skolan har ett tudelat eller dubbelt uppdrag i bemärkelsen att å 

ena sidan arbeta för att alla barn och unga ska uppfostras i demokratisk anda; 

lära solidaritet och ansvar, lära om rättigheter och skyldigheter som individ 

och kollektiv för att kliva ur skolsystemet rustade att klara ett aktivt liv som 

demokratiska samhällsmedborgare. Å andra sidan har skolan ett tydligt krav 

att ge kunskaper för att möta samhällets och arbetsmarknadens behov. Dessa 

två uppdrag upplevs ibland som att de står i motsats till varandra, något som 

Skolverket och Skolinspektionen visar ger effekter i skolans arbete (Skolverket, 

2000; Skolinspektionen 2012). 

 

Skolans dubbla uppdrag kan även ses i ljuset av att skolan ska både ge 

likvärdiga kunskaper till alla elever och samtidigt ta individuella hänsyn och 

låta varje elev utvecklas efter sina förutsättningar. Skolan har därmed ett 

individuellt fokus och ett kollektivt/samhälleligt fokus, ett demokratifostrande 

och ett kunskapsuppdrag, vilka ibland kan upplevas konkurrera. Ett exempel 

på detta ges med nedanstående återgivning av Assarssons (2012) artikel om 

kunskapsbildande i gymnasiesärskolan. Assarson (aa) beskriver hur 

Rosenqvist (1988) i sitt forskningsarbete poängterat samhällets ansvar för att 

även människor med funktionsnedsättning ska ges möjligheter att försörja sig 

genom avlönat arbete. Assarson belyser detta ansvar i ljuset av hur 

språkbruket i vårt moderna samhälle övergått från ”att ha anställning eller 

sakna anställning” till att ”vara anställningsbar”. Ett språkbruk som gör att 

ansvaret läggs över på individen och dennes möjligheter att skaffa sig sådana 

kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar. Utifrån dessa förändrade 

förväntningar på arbetsmarknaden problematiserar Assarsson 

samhällsuppdraget att erbjuda alla människor möjligheter till egen försörjning.  

Hon beskriver hur gymnasiesärskolan ofta ger eleverna mycket 

situationsbundna, ”horisontella” kunskaper, det vill säga kunskaper i hur man 

utför vissa specifika arbetsmoment som efterfrågas av arbetsgivare, här och nu. 

Det kan exempelvis vara monteringsarbeten. Det är kunskaper som blir 

begränsande eftersom de inte vägleder eleven och den blivande arbetstagaren i 

hur man lär nytt och går vidare när arbetsmarknaden förändras. Assarson 

menar att gymnasiesärskolan arbetar allt för lite med ”vertikala strukturer”, 

kunskaper som enligt författaren ger färdigheter för att förstå omvärlden och 

omsätta kunskaper på flera plan. Horisontella kunskaper syftar till att göra 

eleven anställningsbar i ett här och nu sammanhang. Assarson menar att det 

också är skolans skyldighet att ge vertikala strukturer enligt ovan för att 

förbereda eleven för ett aktivt samhällsliv baserat på sammanhang, 
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begriplighet och meningsfullhet, alltså ge förutsättningar för delaktighet. 

Assarson beskriver hur gymnasiesärskolans elever ofta framhålls som trogna, 

bra på att passa tider och nöjda med sin situation. Deras förtjänster som 

arbetstagare är alltså med det sättet att resonera i första hand deras villighet att 

underordna sig. Assarson (aa) lyfter fram Rosenqvists (1988) diskussion om 

ämnet:  

 
” … vikten av att gymnasiesärskolans elever främjas i sin identitetsutveckling på ett 

sådant sätt att de får ett kritiskt förhållningssätt till kraven på 

anpassning.”(Assarson, 2012, s. 22). 

 

Assarssons artikel får exemplifiera hur skolan kan sägas ha dubbla uppdrag 

enligt flera dimensioner. Dels handlar det om kunskap och normer och värden, 

dels handlar det om rätten till likvärdig utbildning och likvärdiga kunskaper 

för kollektivet kontra elevers rätt att vara olika, lära olika och utvecklas olika. 

Det här är komplexa förhållanden som i detta arbete åskådliggörs på följande 

sätt: 

 

Individuellt perspektiv 

 

 

 

 

 

 

Likvärdighet                                                                                        Olikhet 

 

 

 

 

 

 

 

Kollektivt perspektiv 

 

Figur 1. Dimensioner av skolans dubbla uppdrag 

 

Som figuren ovan (figur 1) visar blir frågan om demokrati och kunskap aktuell 

oavsett perspektiv. För förståelsen av svenska styrdokuments formuleringar 

om demokrati och likvärdig kunskap blir de begrepp som politiken och 

vetenskapen använder för att belysa organisation utifrån ambitionen om en 

skola för alla, relevanta att uppmärksamma. Ett antal begrepp beskrivs här, 

utifrån dess betydelse för hur den ovan beskrivna komplexiteten i skolans 

uppdrag hanteras i skolan. 

Demokrati 

Kunskap 

Demokrati 

Kunskap 

Demokrati 

Kunskap 

Demokrati 

Kunskap 
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Från integrering till inkludering  

Det synsätt som väljs för att applicera på skolans sätt att organisera sig spelar 

en väsentlig roll för hur begreppen integrering och inkludering tolkas och 

används. Det finns delvis olika definitioner av begreppen och det blir därför 

viktigt att visa vilken definition som valts för denna studie. 

 

Integrering som begrepp utgår från normalitetsnormen. Det har som mål att 

normalisera och välkomna alla till ett befintligt system. Nilholm (2006) har 

följande definition av integrering i skolsammanhang:  

 
”… barn, vilka definierats som ”avvikande”, ska passas in i en helhet som ”från 

början” inte organiserats utifrån det faktum att barn är, och har rätt att vara, olika.” 

(Nilholm, 2006, s. 14). 

 

Nilholm skriver vidare att integrering handlar om att anpassa individer till 

redan befintliga system (aa). Som exempel på en skola med integrering som 

utgångspunkt kan man se en skola med redan klara och fastlagda ramar för 

fysisk miljö, undervisning och socialt liv. Till denna skola tar man emot alla 

elever utifrån att de får ”rätta in sig i ledet”. Med integrering som rådande 

normsystem blir kommentarer som ”om hon kan anpassa sig”, ”han hänger 

inte med” och ”de andra blir lidande” inte ovanliga eller märkliga.  

Inkludering är ett begrepp som istället utgår från olikhet som norm. Nilholm 

(2006) skriver: 

 
”Skolan (som helhet) ska vara organiserad utifrån det faktum att barn är olika 

(delarna).” (Nilholm, 2006, s. 14). 

 

Miljön ska anpassas till barns rätt att vara olika och ett funktionshinder 

uppstår i mötet med en miljö som inte är anpassad efter barnets behov. 

Nilholm ser detta synsätt som en systemförändring av skolan (aa). En skola 

med en inkluderande utgångspunkt har inga färdiga eller orubbliga 

uppfattningar om hur skolan ska se ut, bedriva undervisning eller hur grupper 

samverkar. I en inkluderande skola är olikheten norm och man är öppen för att 

alla individer är unika, lika mycket värda och lär på olika sätt. 

Inkluderingsbegreppet säger inget om hur verksamheten ska organiseras. Det 

blir inte möjligt eftersom själva grundidén är att skolans organisation anpassas 

till individerna som ska vistas där. Inkludering som synsätt lämnar många 

öppningar när det gäller praktisk organisation och förutsätter dialog, 

diskussion, reflektion, prövning och omprövning av beslut utifrån erfarenhet 

och vetenskaplig forskning (Nilholm, 2006). Begreppet inkludering kan ses 

som en motsats till begreppet exkludering. 
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Exkludering-inkludering 

Haug (1998) argumenterar för alla individers rätt att få delta i en gemenskap 

utifrån vad han benämner ett demokratiskt deltagarperspektiv. Haug menar 

vidare att social rättvisa enligt samma princip är grunden för delaktighet (aa).  

Det är en vanlig uppfattning att inkludering handlar om att undvika 

särlösningar utanför det ordinarie klassrummet. Här önskas istället ge 

underlag för reflektion över hur delaktighet och upplevelse av delaktighet kan 

ses som en grund i upplevelse av inkludering. Göransson och Nilholm (2013) 

pekar på nödvändigheten av att höra alla elever om deras upplevelse av 

delaktighet samt att reflektera över vad inkludering är.  

 

Hundeide (2011) beskriver det han kallar för ”zonen för intimitet” som den 

zon där människor upplever sina nära relationer till vänner och familj. Med 

dessa människor delar man upplevelser som sorg, glädje, lidande och 

framgång. Enligt Hundeide kan man tala om ”medupplevelse”. Inom denna 

zon blir det möjligt att beröras av det den andre upplever på ett personligt 

plan. Det är en känsla som skiljer sig från att reagera empatiskt på exempelvis 

”världens elände”, en reaktion som är mer principiell (aa). Hundeide menar att 

ett barn som, på något sätt stängs ute från denna zon för intimitet blir 

objektifierat till motsats från det barn som innesluts i en positiv zon av 

intimitet och blir subjekt, en person. Det sistnämnda barnet får uppleva 

empatisk identifikation, sensitiv omsorg, medupplevelse i känslor och 

emotionell tillgänglighet. Det första barnet däremot riskerar upplevelse av 

utstötthet (aa). Hundeide skriver:  

 
”Att vara utstött - utanför zonen för intimitet - betyder inte nödvändigtvis att man 

lämnar ”scenen” eller hemmet i fysisk bemärkelse. Exkludering och inkludering 

hänvisar till förhållandet mellan människor.” (Hundeide, 2011, s. 23). 

 

Detta citat kan ses även i förhållande till inkludering-exkludering i skolmiljö. 

Det är inte den fysiska platsen som talar om huruvida en individ är inkluderad 

eller inte, utan det upplevda förhållandet mellan deltagarna i miljön.  

 

Partanen (2007) tar upp att Vygotskijs sociokulturella kunskapssyn ofta 

kopplas ihop med inkluderingsbegreppet.1 Vygotskij menade att barn med 

handikapp (biologisk disposition) ofta får pålagringar genom ett sekundärt 

handikapp (avvikelser i utveckling på grund av till exempel sociala svårigheter 

och negativa förväntningar). Partanen lyfter dock fram att Vygotskijs åsikt 

också var att dessa barn är i behov av en individualiserad pedagogisk miljö. 

Partanen menar att de vuxna bör fundera gemensamt på hur man kan förstå 

barnets utveckling i samspel med miljön, hur barnet ska stimuleras 

framåtsyftande och hur det kan se ut i skolans kontext (aa). Detta ses här som 

att Vygotskij inte bör tolkas till förmån för en viss organisation av 

                                                           
1 Partanen refererar här till Gindis (2003) vilket kan förklara att han använder sig av 

uttrycket ”handikapp” istället för ”funktionsnedsättning” eller ”behov av stöd”. 
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undervisning för barn i behov av särskilt stöd. Partanen (2007) lyfter fram att 

diagnoser inte klarlägger skillnader i förutsättningar för individer med en viss 

diagnos. Därför är det omöjligt att ange hur ett barn med exempelvis ADHD 

ska mötas pedagogiskt. Det viktiga är att individualisera pedagogiken för att 

möta eleven på rätt nivå, utan varken över- eller underkrav (aa). 

 

Upplevelse av exkludering och utanförskap kan enligt denna beskrivning 

förekomma i olika typer av miljöer. Inkludering däremot uppstår när 

individen själv upplever sig delaktig. Inkluderingsbegreppet öppnar för 

möjligheter och skyldigheter att anpassa miljön till de individer som vistas där, 

vilket är en definition som kan kopplas till nästa stycke som behandlar 

begreppet tillgänglig utbildning.  

Tillgänglig utbildning 

Ett förhållandevis nytt begrepp inom svensk skolutveckling är tillgänglig 

utbildning. Begreppet härrör från Sveriges handikappolitiska ambition att 

arbeta för alla individers tillgänglighet till hela samhället (Prop. 1999/2000:79).  

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har utifrån detta fått ett 

regeringsuppdrag att arbeta specifikt för ökad tillgänglighet i skolan.  

 
”Vi måste se olikheter som en resurs och en tillgång och inte som något som 

avviker från skolans norm. Alla kan bidra till en utveckling där vi får en likvärdig 

utbildning. Det kan vi bland annat göra genom att söka gemensamma lösningar 

som är bra för många istället för att allt för snabbt söka särlösningar när vi stöter på 

hinder. De här särlösningarna de riskerar att bidra till utanförskap istället för 

gemenskap i skolans värld” (Bååth, 2012/2014).  

 

I citatet ovan framgår en ambition att sträva mot inkluderingsbegreppet som 

grund i skolan. Citatet lämnar öppet för att det kan krävas särskilda lösningar 

ibland, men att det viktigaste är att ha barnets bästa för ögonen och arbeta för 

en tillgänglig skola som fokuserar lärandet och delaktigheten. Som ett verktyg 

för att arbeta med ökad tillgänglighet i skolor har SPSM skapat en modell 

kallad ”Tillgänglighetsmodellen” (SPSM, 2012):  

 

Figur 2. Specialpedagogiska skolmyndighetens Tillgänglighetsmodell.  
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Tillgänglighetsmodellen har sin grund i miljöpsykologisk forskning 

(Tufvesson, 2007) och avser att ta ett helhetsgrepp på tillgänglig utbildning 

(Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2012). Med tillgänglig utbildning avses 

utöver kunskap om betydelsen av den fysiska miljön i skolan och dess 

utformning även kunskap om vilka konsekvenser en funktionsnedsättning kan 

ge för lärande och socialt samspel. Val av pedagogiska strategier och 

stödstrukturer utgör också en del av modellen då dessa påverkar om 

individens funktionsnedsättning blir till ett hinder eller inte. När social, 

pedagogisk och fysisk miljö samspelar utifrån elevens behov och 

förutsättningar kan utbildningen sägas vara tillgänglig för alla, oavsett 

individuella olikheter. Förutsättningar för lärande finns då (aa).  

Specialpedagogiska skolmyndighetens ambition är att Tillgänglighetsmodellen 

ska utgöra ett verktyg som ger skolor och pedagoger en möjlighet att arbeta för 

en tillgänglig utbildning för alla utifrån ett helhetsperspektiv (aa). Relationen 

mellan de olika delarna i samspelet förändras över tid. Hur väl samspelet 

mellan de tre hörnen i modellen fungerar anses påverka hur långt eleven kan 

nå i sin kunskapsutveckling och sitt lärande. De fyra delarna (fysisk miljö, 

social miljö och pedagogisk miljö tillsammans med individuell 

kunskapsutveckling) anses bilda en helhet utifrån elevens behov och 

förutsättningar. Utgångspunkten är att en funktionsnedsättning kan få större 

eller mindre konsekvenser för lärandet. Många av dessa konsekvenser beror 

på samspelet i miljön i förhållande till individen. 

 
”Kunskap om konsekvenserna för lärande ligger till grund för val av pedagogiska 

strategier. De pedagogiska strategierna behöver stöd av den fysiska miljöns 

utformning för att göra det möjligt för eleven att ta till sig kunskap och få 

förutsättningar för delaktighet. Därför behöver den fysiska miljön i skolan vara 

utformad så att den stödjer individens förutsättningar och möjlighet till lärande och 

valet av pedagogik. Har vi kunskap om och arbetar utifrån detta samspel i skolans 

miljö så får vi en fördjupad tillgänglighet. En tillgänglig utbildning, som den 

beskrivs genom tillgänglighetsmodellen, ger en möjlighet till förbättrade 

akademiska resultat, förutsättningar för ökad delaktighet och inkludering för 

eleven” (Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2012). 

 

Genom att Tillgänglighetsmodellen fokuserar miljö och helhetsperspektiv på 

skola och utbildning istället för individens förutsättningar kan 

tillgänglighetsbegreppet även sägas inrymma inkluderingsbegreppet.  

 

En för den här uppsatsen intressant aspekt är att tillgänglighetsmodellen utgår 

från individens helhetssituation vilket stämmer väl överens med studiens 

sociokulturella och salutogena ansats, vilket beskrivs längre fram. Med en 

sådan ansats är sammanhanget viktigt för individens förståelse och upplevelse 

av meningsfullhet.  
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Känsla av sammanhang och mening 

Antonovsky (1991) har forskat om vilka omständigheter som bidrar till att 

människor håller sig friska. Han använder begreppet salutogenes (hälsans 

ursprung) som en motvikt till patogenes (sjuklighetens ursprung). Antonovsky 

har myntat begreppet KASAM (känsla av sammanhang) för att beskriva var en 

individ befinner sig mellan polerna hälsa och ohälsa. I sitt resonemang ser 

Antonovsky hälsa som en mångdimensionell företeelse och inte som något 

man antingen har eller inte har (Antonovsky, 1991).  

 

KASAM-begreppet är byggt utifrån ytterligare tre inbördes beroende begrepp: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991). Begriplighet 

handlar om en persons förmåga att hantera de stimuli denne utsätts för. 

Begripligt blir det när en människa upplever dessa stimuli som tydliga och 

greppbara. Hanterbarhet handlar om de redskap för att möta stimuli som 

personen upplever sig ha i sin sociala miljö. Det kan handla om familj, vänner, 

lärare, skolkamrater. Den som kan lita på viktiga personer eller andra resurser 

i sin omgivning upplever inte uppgivenhet eller orättvisa i svåra situationer på 

samma sätt som den som står ensam. Känslan av att situationen är hanterbar 

ökar. Meningsfullhet hör ihop med upplevelse av motivation. I viktiga saker 

lägger människor ned sina känslor, vilket ger motivation att fortsätta även när 

man möter motstånd. En individ som kan se mening, känna motivation, även i 

en kris eller annan besvärlig situation har därmed en högre känsla av 

meningsfullhet i sin situation (aa).  

 

Antonovsky menar vidare att stress är en naturlig del av mänsklig vardag och 

att det är hur varje individ lär sig att hantera, inte undvika, denna stress som 

kan vara avgörande för hur den klarar sin livssituation i både med- och 

motgång. Människans upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet blir avgörande för hur individen ser livet som ett sammanhang 

och detta är enligt Antonovsky en viktig del i vår upplevda hälsa 

(Antonovsky, 1991). På så sätt poängterar Antonovsky miljöns betydelse för 

individers utveckling och välbefinnande.  

Deltagande och delaktighet 

Aspekter på och förutsättningar för genomförandet av en skola för alla har på 

olika sätt beskrivits av till exempel Heimdahl-Mattson, (2006a; 2006b), 

Göransson (2007), Swärd och Florin (2011), Szönyi (2007), Olsson och 

Sjölander, (2008). Ämnet delaktighet avhandlas ibland ur ett rättviseperspektiv 

i enlighet med Haugs sociala rättviseperspektiv, (Haug, 1998); alla elever har 

rätt till samma skolmiljö, rätt att finnas med i ordinarie sammanhang och delta 

på samma villkor som alla andra elever. Andra studier handlar om elevers 

upplevelse av inkludering och exkludering utifrån ideologier som rättvisa, 

demokrati och makt. Flera studier är utförda på en begränsad elevgrupp med 

liknande funktionsnedsättningar eller enstaka individer och enstaka skolor. 

Olsson och Sjölander (2008) kommer i sin studie fram till att eftersom olika 
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individer har olika förutsättningar och även upplever sitt sammanhang på 

olika sätt så måste omgivningen vara lyhörd för olika individers rätt till att 

själva påverka sitt sammanhang (Olsson och Sjölander, 2008). Upplevelsen av 

delaktighet är utifrån det personlig och måste hanteras som sådan. FN:s 

konvention om barnets rättigheter (Regeringskansliet, 2011) bör lyftas fram då 

det är en grundläggande rättighet för alla människor, även barn, att bli 

lyssnade på och deras åsikter ska tillmätas betydelse.  

Programmet för Vägledande samspel, ICDP (Niss; Hindgren, Westin, 2007), 

utarbetat av Hundeide och Rye, är ett program för samtal med vuxna 

omsorgsgivare till barn. Programmet går ut på att öka de vuxnas lyhördhet för 

barn och barns behov, vilket man ser som avgörande för att det ska uppstå ett 

gott samspel mellan barn och vuxna som gynnar barnets utveckling. Man 

poängterar att lyhördheten är grund för att vuxna ska möta barn med respekt 

och på så vis ge förutsättningar för delaktighet och inflytande (aa).  

Palla (2011) koncentrerar sin avhandling omkring hur barns identitet formas 

av de vuxna i förskola. Hon påpekar att vuxna har förutfattade förväntningar 

på barns beteende och när dessa inte stämmer så kategoriseras barnet och 

barnets beteende som speciellt. Hon menar att detta påverkar hur barnet ser 

sig självt som subjekt (aa). Detta kan i sin tur påverka barnets upplevelse av 

delaktighet.  

”Självet relaterar till en inre uppfattning av sig som individ som existerar genom 

relationerna till omvärlden, liksom subjektiviteten handlar om delaktigheten i den 

sociala konstruktionen av verkligheten.” (Palla, 2011, s. 52) 

 

Falkmer (2013) har studerat delaktighet för elever med 

Autismspektrumtillstånd (AST) i grundskolan. Hon har både observerat 

elevernas delaktighet genom deras lärare samt låtit dem själva skatta hur de 

upplever delaktigheten. Resultatet visar att eleverna hade en lägre grad av 

delaktighet i båda perspektiven än sina klasskamrater. Det intressanta är att 

eleverna i vissa fall anger att de deltar i den grad de själva önskar. Här 

problematiserar Falkmer delaktigheten som personlig och ifrågasätter hur den 

ska och kan bedömas. Hon menar att jämförelser med majoriteten är en 

förenkling som inte tar hänsyn till individens egen autonomi. Kunskap om 

elevens egen åsikt och upplevelse är enligt Falkmer av stor vikt för att kunna 

förbättra delaktigheten (aa).  

 

Forskning som handlar om rättvisa, inkludering och exkludering är ofta utförd 

ur de professionellas perspektiv. Arnér och Tellgren (2006) skriver om vikten 

av att se barns perspektiv oavsett med vilken röst barnet talar, det vill säga 

oavsett barnets uttryck. Författarna problematiserar uttrycket barnperspektiv 

som de menar oftast avser vuxnas perspektiv på barn. Som alternativ lyfts 

istället barns perspektiv fram, ett perspektiv där de vuxna strävar efter att se på 

barnet ur dennes synvinkel.  
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Ett sätt att förstå elevers upplevelse kan vara att problematisera begreppen 

deltagande respektive delaktighet. I läroplanen för grundsärskolan (Lgrsä 11) 

görs en åtskillnad i kunskapskraven för inriktning träningsskola mellan 

elevens förmåga att delta i en kunskapande aktivitet och att utföra samma 

aktivitet (aa). Det föranleder en diskussion och reflektion över hur pedagoger 

bedömer elevers deltagande i och utförande av aktiviteter. Särskilt aktuell blir 

den diskussionen när det gäller elever i träningsskolan som ofta har ett i 

varierande grad subtilt sätt att kommunicera. Det gör att den vuxnes uppgift i 

många fall blir att tolka elevens signaler. I flera studier rörande delaktighet rör 

sig författarna mellan att beskriva elevernas deltagande i skolans aktiviteter 

och att beskriva deras delaktighet i skolans kunskapande och sociala 

sammanhang. Gränserna mellan begreppen deltagande och delaktighet är inte 

alltid lätta att uppmärksamma. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 

har bedrivit ett forskningsprojekt (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2012) med 

syftet att utarbeta och vidareutveckla en tankestruktur om delaktighet som 

sedan kan tillämpas vid planering, genomförande och uppföljning av insatser 

med syfte att stödja delaktighet för barn och elever med funktionsnedsättning i 

skolan. I rapporten ”Där man söker får man svar” (Szönyi & Söderqvist 

Dunkers, 2012) beskrivs Janssons (2005) sex aspekter för delaktighet samt hur 

man utifrån dessa och intervjuer och observationer av barn och unga i skolan 

har utformat en modell för delaktighet. De sex aspekterna man utgår från är: 

Tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och 

autonomi (Janson, 2005). En slutsats är att delaktighet kan förstås och 

uppfattas på olika sätt beroende på hur och i vilket sammanhang frågor ställs 

(Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2012). Författarna menar att det är alltför 

vanligt att utredningar om elevers skolsituation görs ur ett individperspektiv 

och därmed med ett medicinskt individuellt fokus. Då Sverige har en lång 

tradition av ett miljörelativt fokus, förenligt med de FN-konventioner landet 

har anslutit sig till, menar författarna att det är en brist att det saknas modeller 

för att beskriva elevers skolsituation ur ett relationellt perspektiv. Utifrån dessa 

aspekter har man i studien valt att fokusera delaktighet på ett kontextuellt sätt 

och se eleven i aktivitet, i skolmiljön (aa). Genom modellens struktur 

tydliggörs hur viktigt det är att också samtala med eleven för att exempelvis få 

reda på elevens engagemang och egna tankar kring hur delaktighet upplevs, 

d.v.s. delaktighet ur elevens perspektiv (aa). 

 

Bagga-Gupta (2006) har i en litteraturstudie analyserat avhandlingar om 

delaktighet. En slutsats är att den delaktighet som det bedrivs forskning om till 

huvudsak är ”talet om” delaktighet och samspel och alltså i betydligt lägre 

grad den upplevda delaktigheten i individers vardagsprocesser (aa). 

Författaren lyfter fram tre analytiska begrepp som aktualiserar vardagens 

komplexitet när det gäller delaktighet. Samtidigt ger de möjlighet till en 

vidgad förståelse. Begreppen är: delaktighet på andras villkor, omvänd 

inkludering och dold normaliseringsagenda (Bagga-Gupta, 2006).  
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Det återfinns i litteraturen ett flertal definitioner av begreppet delaktighet. Det 

kan enligt en definition ses som individens upplevelse av tillhörighet och 

motivation i en miljö som ger förutsättningar för ett sådant målinriktat 

handlande (Almqvist, Eriksson och Granlund, 2004). WHO definierar i sin 

klassifikation för funktion och hälsa, Barn och ungdomsversion, International 

Classification of functioning, ICF-CY (Socialstyrelsen, 2010) delaktighet som 

individens involvering i livssituationen. Swärd och Florin (2011) skriver om 

hur personens upplevda autonomi, dvs. tron på den egna färdigheten och 

förmågan i en viss situation, är en viktig del av upplevd delaktighet. Personens 

upplevda autonomi påverkar motivationen att klara av nästa uppgift han eller 

hon får (aa).  

 

En idé utifrån ovan nämnda definitioner av begreppet delaktighet är att 

upplevd delaktighet alltid står i förhållande till individens samspel med sin 

miljö. Det gör det tillämpligt att i denna studie undersöka 

delaktighetsbegreppet med ett miljörelativt fokus och ett sociokulturellt 

perspektiv. Utifrån denna positionering blir även Tillgänglighetsmodellen och 

Antonovskys KASAM-begrepp relevant.  

Elevinflytande 

Demokratiskt arbete på elevnivå benämns i skollag och läroplaner som 

elevinflytande. Elevinflytande kan delas upp i formellt elevinflytande (elevråd, 

klassråd, individuella utvecklingsplaner) och informellt (samtal, elevaktivitet, 

grupparbete) enligt Eriksson och Bostedt (2011). 

 

År 2011 färdigställdes en studie av Eriksson och Bostedt som handlade om just 

den informella elevdemokratin. I rapporten behandlas elevinflytande i 

spänningsfältet mellan skolans kunskapsuppdrag och demokratiska uppdrag 

(Eriksson och Bostedt, 2011). Forskarna ville i studien ta reda på om inflytande 

kan användas som medel och metod för att nå kunskapsmålen i skolan. 

Studien utfördes som ett samtidigt skolutvecklingsprojekt och en slutsats var 

att det gick lättare i teorin än i praktiken. En annan upptäckt var att de 

medverkande verksamheterna som även bedrev särskola och särskilda 

undervisningsgrupper visade en delvis annan syn på relationen mellan 

inflytande och kunskap. Pedagoger i dessa verksamheter såg i högre grad 

inflytande som ett kunskapsmål. Lärarna beskrev hur elever i verksamheten 

var tvungna att lära de demokratiska principerna för att kunna ta del av 

samhället och att detta blev både medel och metod i undervisningen men 

också ett centralt kunskapsmål (aa). Skolans val att ibland särskilja elever 

medför att en spänning mellan normalitet och avvikelse måste hanteras. 

(Isaksson, 2009). Denna spänning kan ses som att den påverkar även elevers 

rätt och faktiska möjlighet till inflytande. Isaksson beskriver hur skolan skapar 

lösningar i form av särskilda stödinsatser som eleven behöver förhålla sig till 

för att få sina behov tillgodosedda, Isaksson problematiserar detta: 
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”Samtidigt riskerar dock dessa stödinsatser att leda till stigmatisering då det talar 

om för individen och skolans omgivning att denna person skiljer sig från det 

”normala” ”(Isaksson, 2009, s. 79). 

 

Detta kan fungera som exempel på att elever i behov av särskilt stöd 

behöver förhålla sig till normalitets/avvikelsediskursen, men även till en 

jämlikhets/ojämlikhetsdiskurs enligt Isaksson (aa). Isaksson menar att denna 

spänning mellan normalitet och avvikelse är intressant att forska vidare om, 

till exempel utifrån att segregerande utbildningsformer ibland försvaras med 

tanken om att likhet är en grund för upplevelse av gemenskap (Isaksson, 2009). 

Isaksson tar i sammanhanget även upp de konsekvenser detta förhållande får 

för skolans demokratiska uppdrag, i ett samhällsperspektiv. 

Demokratiska värden och kunskaper 

Ett av skolans uttalade uppdrag är att ge de unga en förståelse för det demo-

kratiska samhällets arbetsformer och värderingar. Detta görs i skolan på 

många olika sätt och i olika vardagliga situationer:  

 
”Arbetet med värdegrunden ska vara en del av undervisningen. Förskolan och 

skolan har i uppdrag att förmedla kunskaper om demokrati och mänskliga 

rättigheter, förankra grundläggande demokratiska värderingar, tillgodose och 

utveckla barns och elevers rätt till inflytande och delaktighet samt möjliggöra 

utvecklandet av demokratisk kompetens” (Skolverket, odaterad). 

 

I avsnittet före detta har begreppet Elevinflytande behandlats som både 

informellt och formellt. Skolans uppdrag med Demokratiska värden och 

kunskaper inkluderar Elevinflytande men är ett vidare begrepp som syftar till att 

utveckla medborgerlig, samhällelig kompetens. Hur skolan väljer att arbeta 

med särskilt stöd till elever påverkar även hur det demokratiska uppdraget 

utförs, i och med att beslut får praktiska följder. Isaksson (2009) lyfter fram hur 

skolans förhållningssätt till och arbete med särskilt stöd får konsekvenser för 

de moraliska bedömningar skolan måste göra för beslut rörande särskilt stöd:  

 
”Med anledning av detta menar jag att det studerade spänningsförhållandet 

mellan normalitet och avvikelse även är relevant för andra verksamheter där 

bedömningar och gränsdragningsprocesser intar en central ställning i anslutning 

till fördelningen av stödåtgärder för människor i olika behov av hjälp 

och stöd. I och med att skolans stödinsatser i mångt och mycket berör frågor 

som rör inkludering/exkludering har resultaten även stor relevans för hur 

denna process ter sig på en övergripande samhällelig nivå för andra utsatta 

grupper, speciellt med tanke på att skolan ofta benämns som en spegelbild 

av samhället i stort.” (aa, s. 81) 

 

Dessa moraliska bedömningar kan utifrån att de påverkar exempelvis 

upplevelse av inkludering/exkludering få konsekvenser för elevers upplevelse 

av inflytande och delaktighet. På så sätt påverkar besluten även skolans 

demokratiska arbete.  
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Sammanfattning  

Skolan ska uttalat bygga på demokratisk grund och i det är delaktigheten en 

grundpelare. Samtidigt har denna genomgång visat på svårigheten med att 

definiera vad delaktighet är. Det är en personlig aspekt som samtidigt behöver 

kunna observeras och bedömas. Detta ställningstagande kräver att uttolkaren 

tar hänsyn till individen som bedöms och dennes egen uppfattning. Extra 

viktigt blir det när det handlar om barn, som ofta har svårare än vuxna att göra 

sin röst hörd och är föremål för vuxnas påverkan i hög grad. I synnerhet barn 

och ungdomar med funktionsnedsättningar som påverkar kommunikativ 

förmåga och samspelsförmåga, kan sägas vara i en utsatt position när det 

gäller att bli inkluderad och delaktig i skolan utifrån eget perspektiv.  För att 

ytterligare spetsa till en komplex fråga så har skolan ett dubbelt uppdrag; att 

förmedla normer och värden (det demokratiska uppdraget) samt att ge 

kunskap (kunskapsuppdraget). Det har visat sig att skolan har svårigheter att 

integrera båda dessa uppdrag. Barn och ungdomar i skolan är heller ingen 

homogen grupp utan individer med olika förutsättningar och behov. Skolans 

uppdrag är att alla elever ska få en likvärdig utbildning, vilket utifrån att 

elevers olikhet blir ett dilemma. Här finns även ambitionen att alla elever ska 

finnas i en gemenskap med varandra ur demokratiperspektiv. Trots denna 

ambition finns grupper av elever som befinner sig i särskilda 

skolsammanhang, med motiveringen att de utifrån sina förutsättningar är i 

behov av särskilt stöd. Även detta blir alltså till en motsägelse i skolans 

verklighet. Utifrån den forskning som här redovisas är delaktighet något 

personligt upplevt samtidigt som det ofta blir föremål för tolkning ur ett 

majoritetsperspektiv och normativt perspektiv. Det kan bidra till att 

delaktighet för elever som befinner sig i särskilda skolsammanhang riskerar att 

tolkas på ett förenklat sätt. Även här uppträder alltså ett dilemma. Delaktighet 

bygger på gemenskap samtidigt som grupper av barn och ungdomar befinner 

sig delvis avskilda från majoritetens samvaro med hänvisning till sina 

särskilda behov av stöd. Vid granskning av dessa elevers upplevelse av 

delaktighet framträder en bild av begreppet delaktighet som något mycket 

individuellt och svårt att generalisera utifrån majoritetens normer. Eftersom 

upplevd delaktighet förutsätter samspel med omgivningen blir ett 

sociokulturellt perspektiv och KASAM-begreppet viktigt att ha med i 

bedömning och analys av elevers delaktighet i skolan. Lärande sker i ett 

begripligt sammanhang. Lärande förutsätter samspel. Samspel förutsätter 

upplevd delaktighet.  

 

Arbetet med delaktighet i skolan avser att rusta elever för samhället och dess 

krav på delaktiga medborgare. Här finns både ett rättighetsperspektiv och ett 

skyldighetsperspektiv. Utifrån det kan skolans kunskapsuppdrag sägas 

förutsätta det demokratiska uppdraget som ett lärande inför deltagande i 

samhället. Därav intresset att i denna studie fokusera elever i särskilda 

skolsammanhang och deras lärande till demokratiska samhällsmedborgare, 

trots dilemmat att de är segregerade utifrån motiveringen om behov av särskilt 
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stöd. Översatt i Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) skriver Jansson (2001) 

följande: 

 
”Inklusiva verksamheter som den svenska skolan och förskolan har en dubbel 

uppgift. De ska stimulera samspel mellan barn med olika funktionella 

förutsättningar, men de ska också ge ett ”särskilt stöd”, det vill säga 

individinriktade insatser, till de deltagare som bedöms behöva det. Mot bakgrund 

av detta resonemang kan man i stödinriktade insatser se en risk: att barnet inte ses 

som en medaktör i gemensam aktivitet kring gemensamma sakförhållanden utan 

själv blir sakförhållandet, föremålet för åtgärd. Barnet underförstås som 

inkompetent, präglat av brist, hjälpbehov och beroende. Det framträder för 

omgivningen, läraren såväl som kamrater, i en vertikalt underordnad position.” 

(Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2012, s. 10). 

 

Här har nu getts en övergripande bakgrund till skolans uppdrag utifrån ett 

antal begrepp som valts ut med avsikt att de ska guida läsaren till en förståelse 

av studiens uppläggning och syfte. Begreppen är av den karaktären att de går 

att definiera och förstå på olika sätt. Här nedan följer nu en kort översikt av 

hur skolan kan beskrivas klara sitt uppdrag. 

 

Kunskapsläget 

Skolverket konstaterar i en studie år 2000 att skolan har ett dubbelt uppdrag 

att arbeta med både demokrati och kunskap (Skolverket, 2000). Skolverket 

hävdar vidare att allt tyder på att båda dessa uppdrag främjas av samma 

generella faktorer och bör integreras i skolans vardagsarbete (aa). I sin 

lägesbedömning 2011 konstarerar Skolverket att skolor fortfarande har svårt 

att klara detta uppdrag (Skolverket, 2011). 

 

I Skolinspektionens rapport (2012) har 17 grundskolors faktiska arbete med 

demokrati och värdegrund granskats. Även i denna granskning slås fast att 

skolan har ett dubbelt uppdrag att förmedla och förankra både demokratiska 

värden och kunskaper. Skolinspektionen menar att detta dubbla uppdrag 

stärkts i och med nya skollagen (aa). Sammanfattningsvis visar granskningen 

att skolorna uppfattar sitt samlade uppdrag vagt och att man tenderar att 

arbeta med de olika uppdragen var för sig. Det medborgarfostrande och det 

demokratiska uppdraget som en del av kunskapsuppdraget behöver därför 

tydliggöras och utvecklas. Medborgarfostrande inslag finns men de 

genomsyrar inte undervisningen. Det som saknas är framför allt praktisk 

träning i inflytande och delaktighet (Skolinspektionen, 2012). Med det 

ställningstagandet blir det tydligt att lärmiljön är avgörande för hur individen 

tar till sig och tillämpar sina kunskaper.  

 

Eriksson och Bostedt (2011) fokuserar elevinflytande i skolan med särskilt 

intresse för inflytandets didaktiska möjligheter. I projektet ville forskarna ta 

reda på hur pedagoger arbetar med demokratiuppdraget integrerat med 

kunskapsuppdraget och om det finns didaktiska vinster med ett sådant 
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arbetssätt (aa). I projektrapporten synliggörs att det är lättare att hävda dessa 

intentioner i teorin än att faktiskt se dem i det praktiska klassrumsarbetet. 

Denna slutsats ligger alltså helt i linje med Skolinspektionens rapport (2012). 

En intressant iakttagelse i Eriksson och Bostedts rapport är dock att de tyckte 

sig se ett annat förhållningssätt i de särskoleverksamheter och särskilda 

undervisningsgrupper som, tillsammans med reguljär grundskoleverksamhet, 

ingick som empiriska fält i deras projekt. I dessa grupper kan sätten att arbeta 

med demokrati se delvis annorlunda ut än i övriga skolan (Eriksson och 

Bostedt, 2011): 

 
”I särskolans verksamhet blir det demokratiska uppdraget inte en delkomponent 

av kunskapsuppdraget på samma sätt som i de övriga skolformerna. De förmågor 

som dessa elever i första hand behöver utveckla gör att uppdragen sammanfaller 

på ett tydligare sätt.” (aa, s140) 

 

Kunskapsuppdraget och det demokratiska uppdraget förutsätter varandra 

enligt Eriksson och Bostedt (aa). De skriver att det finns ett forskningsintresse i 

att närmare studera metoder och tekniker som konstruerar elevinflytande i 

särskolan (aa). Skolinspektionens granskning (2012) har, till skillnad från 

Eriksson och Bostedt (2011) endast granskat reguljära undervisningsgrupper i 

grundskolan varför det inte går att jämföra de båda rapporterna.  

Luckor i kunskapsläget  

När Skolverket och Skolinspektionen gör sina lägesbedömningar, 

granskningar, allmänna råd och stödmaterial så antas och sägs de rikta sig till 

hela det obligatoriska skolväsendet. Däremot blir, med få undantag, de 

verksamheter som på något sätt är särskiljda, till exempel särskola, 

specialskola och särskilda undervisningsgrupper, inte synliga dessa i skrifter 

och rapporter. Ett exempel är ovan nämnda rapport (Skolinspektionen 2012) 

som gör anspråk på att ha granskat hela grundskolan när det gäller praktiskt 

demokratiarbete, men i realiteten endast har observerat reguljär 

grundskoleverksamhet. Det kan ses som ett tecken på att särskolans, 

sameskolans och specialskolans verksamheter är marginaliserade. Om 

exempel från elever i särskilda skolsammanhang inte synliggörs så syns inte 

dessa elever, vilket i sin tur försvårar att lyfta fram och skapa intresse för de 

erfarenheter som finns när det gäller arbetet med deras delaktighet. 

Pedagogiska och didaktiska erfarenheter som, på grund av den särskilda 

utmaning det kan innebära att arbeta med barn och ungdomar i särskilda 

undervisningsgrupper, kan vara av intresse generellt för svensk skola, där det 

blir allt mer vanligt med heterogena grupper bestående av elever både utan 

och elever i, behov av särskilt stöd. Det är kunskap och erfarenheter som bör 

synliggöras i debatten om skolans profession. Detta påstående stöds av 

Isaksson (2009) som beskriver en spänning mellan normalitet och avvikelse i 

skolans uppdrag att arbeta med särskilt stöd och han lyfter även fram den 

demokratiska aspekten av detta. Han uttrycker att mer forskning behövs på 

detta område.  
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Denna delstudies bakgrund  

Denna studie har tillkommit som en avgränsad delstudie inom ramen för ett 

skolutvecklings-/forskningsprojekt vid Mittuniversitetet som bedrivits mellan 

november 2011 och maj 2013. Jag som författare till denna uppsats har fungerat 

som projektledare i projektet och på så sätt har intresset för att genomföra även 

denna delstudie väckts. Datainsamlingen har skett inom ramen för 

skolutvecklings-/forskningsprojektet.  

 

I projektet har det huvudsakliga intresset varit relationen mellan 

elevinflytande- delaktighet- sammanhang och kunskapskraven i svenska 

läroplaner (Lgr11, Lgrsä 11; Lspec 11; Lsam 11, Lgy2011, Lgysä2013). Två 

problemområden har utgjort projektets primära intresse. Det första är att 

innehållsmässigt utveckla kunskap om elevinflytande som fenomen för elever i 

behov av särskilt stöd och att utveckla pedagogiska arbetssätt och 

lärandemiljöer som stödjer elevinflytande tillsammans med helhetstänkande i 

elevernas livssituation. Det andra är att se hur skolors verksamhet, 

skolutveckling och forskning kan mötas, dvs. hur teori och praktik kan förenas 

och berika varandra. Forskningsintresset är elevinflytande och inte 

elevdemokrati. Med denna markering betonas inriktningen i projektet på om, 

och i så fall hur, elevinflytande kan vara en pedagogisk-didaktisk arbetsmetod 

för att uppfylla skolans övergripande uppdrag för elever som befinner sig i 

särskilda skolsammanhang.  
 

Problembeskrivning för denna delstudie 

Huvudambitionen med denna delstudie är att i ljuset av skolans 

demokratiuppdrag öka kunskapen om det pedagogiska arbete som pågår i 

olika verksamheter för elever i behov av särskilt stöd.  

 

I de verksamheter som ingår i undersökningen befinner sig elever med 

utvecklingsstörning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, elever som är 

döva eller har nedsatt hörsel, med flera funktionsnedsättningar. 

Skolverksamheterna spänner över grundsärskola inklusive träningsskola, 

gymnasiesärskola, grundskola, gymnasieskola, specialskola.  

Rapporten vilar övergripande på ett sociokulturellt perspektiv och en syn på 

likvärdig skola som alla barns rätt till kunskapsutveckling i ett begripligt 

sammanhang. Det gör att fokus inte är på de särskilda skolsammanhangen 

som segregerande utan på hur miljön, så som den ser ut, fungerar ur ett 

kunskaps-delaktighetsperspektiv, med avsikt att förbereda för aktivt 

medborgarskap. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med delstudien är att beskriva om och i så fall på vilket sätt, skolans 

demokratiska uppdrag och kunskapsuppdrag kan samverka och bidra till 

delaktighet i samhällslivet utifrån var och ens villkor i särskilda skolmiljöer 

såsom särskola, specialskola och särskilda undervisningsgrupper. 

 

Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

 

 Vilken kunskapssyn gynnar elevers utveckling mot delaktighet i 

samhället?  

 Kan elever som exkluderats från ordinarie skolsammanhang ges 

förutsättningar till delaktighet och kunskap utifrån principen om en 

likvärdig skola och i så fall hur?  

 Hur kan tidigare forskning och svensk skolas styrdokument kopplas till 

praxis i de här studerade skolsammanhangen, när det gäller inflytande och 

delaktighet? 

I delstudien har det problemområde som avgränsats till ovanstående syfte och 

frågeställningar belysts genom en genomgång av relevant litteratur samt 

studerats empiriskt genom intervjuer och fokusgruppsintervjuer med personal 

som arbetar i verksamheter för elever med funktionsnedsättningar såsom 

utvecklingsstörning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och elever som 

är döva eller har nedsatt hörsel. En inkätundersökning genomfördes för att 

komplettera data.2  

                                                           
2
 Se avsnittet om Genomförande för beskrivning av metoden Inkät. 
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Teoretisk referensram 
I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska ram. Den utgörs av ett 

sociokulturellt perspektiv - med grund i Vygotskijs kulturhistoriska teori - 

kompletterat med ett salutogent perspektiv. Vidare beskrivs tre 

specialpedagogiska perspektiv och argument förs i förhållande till studiens 

innehåll för vilket perspektiv som antas här.  

 

Vygotskij och ett sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij (1896–1934) utvecklade i det tidiga 1900-talets Ryssland en idé om 

omgivningens betydelse för lärande och utveckling som senare betytt mycket 

för modern pedagogik i västvärlden. Vygotskijs forskning var länge förbjuden 

i dåvarande Sovjetunionen men fick snabbt stor spridning när den översattes 

från ryskan. Vygotskij har fått internationellt gehör för sina rön, så även i 

svenska styrdokument för skolan (SOU 1992:94) och påverkar svensk 

skolpraktik och skolforskning i hög utsträckning. Hans bidrag har uppfattats 

som mångtydigt i originalversion och det finns många försök till tolkningar 

som stämmer olika väl överens med originalteorin.  Här är ambitionen att utgå 

från Vygotskijs grundtankar och sedan via några av hans svenska uttolkare 

återge teoretiska tankar som den här uppsatsen grundas på. Enligt Vygotskijs 

kulturhistoriska teori, som i svensk tolkning kommit att benämnas som ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, är utveckling varken en i första hand 

oberoende individuell process som följer olika förutbestämda stadier, eller 

något som helt och hållet styrs av yttre förutsättningar. Istället förespråkar 

Vygotskij ett synsätt där individ och omgivning är beroende av varandra och 

utveckling är det som sker vid individens samspel med sin omgivande miljö 

(Vygotskij, 1934/2001). Vygotskij bygger en del av sina resonemang utifrån 

Piagets stadieteori men menar att det inte är tillräckligt att se på barnets 

biologiska mognad för att bedöma dess mentala utvecklingsnivå. Han betonar 

istället undervisning och den sociala omgivningens, kulturens, betydelse för 

barnets utveckling som avgörande (aa). Genom att väga in omgivningens 

betydelse menar Vygotskij vidare att inte bara barnets utvecklingsnivå hamnar 

i fokus utan även dennas möjliga nästa utvecklingsnivå, d.v.s. den nivå som 

barnet kan nå med hjälp av någon eller något som understödjer en dylik 

utvecklingsprocess. Denna nivå benämns den proximala utvecklingszonen 

(Vygotskij, 1934/2001).  Vygotskijs avsikt var med sitt resonemang att i första 

hand påvisa hur människors högre mentala processer blir till och utvecklas 

(aa). 

 

Vygotskij använder sig av uttrycket ”människa i kultur” (översatt från ryska 

via engelskans ”mind in society”) och menar även att relationen mellan 

människan och den omgivande miljön (kulturen) är ömsesidig och föränderlig 
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över tid (Vygotskij, 1978). Det innebär att barnets aktivitet i sin miljö är 

avgörande för barnets förhållande till miljön, en relation som alltså förändras 

och förnyas kontinuerligt (aa). Man kan säga att de två förutsätter varandra 

vilket Strandberg (2006) beskriver med följande exempel:  

 
”Det är alltså i full aktivitet med hjälp av tillgänglig kultur som människor 

förvärvar sina förmågor. Barn som hör ett främmande språk på TV lär sig mer om 

detta språk jämfört med barn som bor i ett land där allt dubbas till modersmålet. 

Barn som vistas i en storstad lär sig hur tunnelbanan fungerar. Barn som har 

tillgång till samisk kultur lär sig samisk kultur.” (Strandberg, 2006, s. 21) 

 

Strandberg (2006) beskriver hur Vygotskij hämtade dessa tankar från det som 

inom filosofin benämns dialektik, det vill säga  

” … processer där två sidor bildar en enhet, är olika och lika på samma gång, 

påverkar varandras utveckling och är i ständig rörelse … ”(Strandberg, 2006, s. 19). 

 

Utifrån ovanstående resonemang blir pedagogens viktigaste uppgift att skapa 

förutsättningar för inlärning genom att organisera en god miljö för lärande. 

Vygotskij betonar som sagt miljöns betydelse och i och med det även vikten av 

interaktion, något som beskrivs av många av Vygotskijs uttolkare, t.ex. 

Partanen (2007): 

 
” … individens utveckling sker i hög grad genom det sociala samspelet med andra, 

genom det sociala lärandet i den proximala utvecklingszonen.” (Partanen, 2007, s. 

73).  

 

Som började beskrivas ovan är den proximala utvecklingszonen ett centralt 

begrepp i Vygotskijs kulturhistoriska teori (Vygotskij, 1934/2001). Den 

proximala utvecklingszonen är också ett betydelsefullt begrepp i den svenska 

uttolkningen, benämnd det sociokulturella perspektivet. Det är det område 

som ligger strax utanför den redan uppnådda nivån av färdigheter. Här finns 

den kunskap som barnet eller den unge ännu inte har men är i färd att skaffa 

sig. För att nå nästa nivå av kunnande, för att erövra den nya kunskapen och få 

en ny färdighet, behöver barnet stöd av någon som kan mer. Denna någon är 

en form av redskap, en artefakt (Vygotskij, 1934/2001) vilket i dagens skola kan 

vara till exempel en kamrat eller en vuxen eller något mer tekniskt som en film 

eller en bok, hela eller delar av skolmiljön. Utvecklingszonen är individuell, 

vilket innebär att två barn kan befinna sig på samma nivå av färdigheter men 

ändå ha olika ”fönster” mot nästa nivå av kunskap, nästa utvecklingszon (jfr 

Vygotskij, 1934/2001; Partanen, 2007; Strandberg, 2006).  

 

En svensk forskare som enträget driver tesen om omgivningens betydelse och 

som av många ses som den som myntat begreppet det sociokulturella 

perspektivet i Sverige är Säljö (Se t.ex. Säljö, 2000). Han menar att med ett 

sociokulturellt perspektiv är utveckling detsamma som en socialisation in i en 

värld av handlingar, föreställningar och samspelsmönster. Den världen är 
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kulturellt betingad och beroende av kommunikation, därför skiljer sig 

utveckling och lärande åt i olika miljöer. Individen agerar utifrån egen 

erfarenhet och kunskap och vad den omgivande miljön kräver och tillåter i 

olika situationer (Säljö, 2000):  

 
”Det är genom att anlägga speciella perspektiv på verkligheten – att medvetet 

förstora eller framhäva vissa komponenter och bortse från andra – som kunskaper 

och färdigheter växer fram och blir brukbara. Detta innebär att det finns 

förutsättningar och antaganden bakom allt det vi kallar kunskap. Till och med det 

vi kallar för fakta, och som framstår som absolut sant, entydigt och bekräftat, visar 

sig vid närmare betraktande vara beroende av förutsättningar och perspektiv.” 

(Säljö 2000, s. 141-142) 

 

Enligt det sociokulturella synsättet ses lärande och utveckling i förhållande till 

samspelet med omgivningen. Det blir omgivningens ansvar att ge barnet eller 

den unge redskap för förståelse och möjlighet till delaktighet. 

 

Analysen av det här arbetet har skett i ett sociokulturellt perspektiv med 

inriktning på samspelet mellan individ och grupp, kommunikativa processer 

och lärandets beroende av kontext (Säljö, 2000). Skolans styrdokument är 

uppbyggda med inspiration av ett sociokulturellt perspektiv (SOU 1992:94) 

vilket underlättar reflektionen över inflytandets roll i läroplan och skollag. Det 

sociokulturella perspektivet bygger på ett relativt faktabegrepp. Verkligheten 

är med den kunskapssynen beroende av i vilket ljus man ser på den, kulturellt, 

historiskt och socialt. I den här studien har olika sätt att se på kunskap, 

delaktighet och inflytande studerats empiriskt utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv med vilket avses att det som kan framstå som självklart i ett visst 

sammanhang i själva verket är relativt och beroende på i vilket perspektiv man 

ser det. Det har i sin tur betydelse för omgivningens förväntningar och krav 

på, samt acceptans av, individen. 
 

Salutogent perspektiv 

Salutogenes är som begrepp myntat av Antonovsky och betyder Hälsans 

ursprung (Antonovsky, 1991). Antonovsky kom i sin forskning fram till att 

människor som upplever mening, begriplighet och sammanhang i sina liv är 

både psykiskt och fysiskt friskare. Utifrån detta arbetade han fram begreppet 

KASAM; Känsla Av SAMmanhang. Antonovsky (1991) beskriver, genom 

KASAM-begreppet, betydelsen av att uppleva ett begripligt sammanhang som 

grunden för hälsa. Med en sociokulturell kunskapssyn blir miljön, 

sammanhanget där kunskap lärs, viktig för själva lärandet (Jfr Säljö, 2000; 

Strandberg, 2006; Partanen 2007), vilket stämmer väl in med KASAM-

begreppet som även poängterar upplevelsen av begriplighet och sammanhang 

som avgörande för psykisk och fysisk hälsa.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det salutogena perspektivet har nära 

beröringspunkter med det sociokulturella perspektivet då de båda utgår från 
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individens beroende av sin omgivning, sitt sammanhang, för utveckling och 

hälsa. Det salutogena perspektivet och KASAM-begreppet har därmed 

relevans för denna studie och ingår i dess teoribildning, tillsammans med det 

sociokulturella perspektivet.  
 

Specialpedagogiska begrepp  

Studien vilar på att skolans dubbla uppdrag i grunden är en fråga om att ge 

alla elever en likvärdig utbildning (individuellt behov) utifrån uppfattningen 

om människors lika värde. Samtidigt ska skolan sortera människor utifrån 

samhällets behov av arbetskraft (kollektivt behov). Detta dubbla uppdrag ger 

ett dilemma i skolans vardag som måste hanteras, se Figur 1.  

 

Specialpedagogiken har sitt område där den traditionella pedagogiken inte 

räcker till och skolan upplevs misslyckas med sitt dubbla uppdrag. 

Specialpedagogik kallas den pedagogik som tar vid där den vanliga 

pedagogiken kommer till korta (Nilholm, 2003). Genom den svenska skolans 

historia har olika specialpedagogiska perspektiv varit rådande. De 

perspektiven är precis som skolans övriga institutionella uppbyggnad 

beroende av rådande samhällsnormer.  Utifrån denna bakgrund presenteras 

här tre perspektiv som representerar huvudspåren när det gäller 

specialpedagogik. Perspektiven presenteras likvärdigt för att bidra till en 

förståelse av hur skolan förhåller sig till och förstår specialpedagogik som ett 

komplext ämne. De benämningar som används här och vidare i uppsatsen är 

hämtade från Nilholm (2003). Andra, både svenska och internationella, 

forskare har delvis andra benämningar för att beskriva ungefär samma 

perspektiv. Dessa benämningar nämns tillsammans med Nilholms begrepp. 

Det kompensatoriska perspektivet  

Detta benämns ibland även som det kategoriska, psykologiska eller 

medicinska perspektivet. Detta perspektiv siktar mot normalisering av 

individen (Nilholm, 2003). Här kartläggs och diagnosticeras individens brister 

och problem. Problemgrupper avgränsas och man söker psykiska och fysiska 

förklaringar till problemen. Det specialpedagogiska stödet inriktas på att 

kompensera individens brister, åtgärda defekter (aa). Det finns många exempel 

på hur det här perspektivet gett avtryck i skolans praktik. Det har över tid 

varit ett starkt rådande perspektiv och är det i viss mån fortfarande. 

Läskliniker, obsklasser, särskilda undervisningsgrupper och särskola är några 

exempel. I visionen om en skola för alla strävar man bort från detta perspektiv. 

Forskning visar att det är mycket tveksamt om någon normaliseringseffekt 

uppnås. Emanuelsson och Persson (2002) visar i en longitudinell studie av 

drygt 8000 elever att elever som varit föremål för omfattande 

specialpedagogiskt stöd (i form av exempelvis placering i särskilda 

undervisningsgrupper) i mycket liten utsträckning går vidare till gymnasiets 

nationella program.  
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Det kritiska perspektivet  

Detta kallas av vissa forskare även för det relationella eller sociala 

rättviseperspektivet och står för en kritik av specialpedagogiken som 

förtryckande och marginaliserande (Nilholm, 2003). Det kritiska perspektivet 

innebär även ett ifrågasättande av normalitetsnormen. Funktionshinder ses 

som sociala konstruktioner skapade av samhällets norm. Perspektivets 

företrädare menar utifrån det resonemanget att specialpedagogik inte är 

önskvärt utan bör upphöra helt. Skolan ska istället möta alla elever utifrån 

deras olikhet. Det här perspektivet är socialkonstruktivistiskt och 

ideologikritiskt (aa). Ett bekymmer med detsamma kan vara att det anger hur 

det ideellt borde vara men inte går in i hur man åstadkommer denna skola.  

Dilemmaperspektivet  

Detta perspektiv benämns även konfliktperspektivet och har uppstått som 

kritik av det kritiska perspektivet utifrån att det kan ses som en utopi 

(Nilholm, 2003). Förespråkarna för detta synsätt framhåller att 

utbildningssystem är komplexa och motsägelsefulla i grunden. Skolan som 

institution måste med det synsättet förhålla sig till olika dilemman. För att 

kunna göra det behövs kunskap om hur motsättningarna tar sig uttryck i 

praktisk verksamhet (aa). I detta perspektiv blir det viktigt med dialog och 

diskussion kring skolans uppdrag, pedagogik och grundsyn.  

 

Föreliggande arbete är primärt influerat av det tredje redovisade perspektivet, 

dilemmaperspektivet. I studien belyses och diskuteras skolans dubbla 

uppdrag ur ett demokratiperspektiv. Det demokratiska uppdraget är väl 

definierat i styrdokumenten och lyfts där fram som grundläggande. Det ska 

integreras och samverka med kunskapsuppdraget. Både kollektiva och 

individuella intressen inverkar på uppdragen (se figur 1). Här blir det 

komplext och motsägelsefullt vilket gör dilemmaperspektivet intressant att 

förhålla sig till. I studien förstås delaktighet som ett mångfacetterat begrepp. 

Det är i hög grad subjektivt och beroende på den enskilda individens egen 

upplevelse. Eftersom alla individer är olika måste delaktighet med detta 

synsätt ses som ett komplext och relativt begrepp. Dessutom kan delaktighet 

ses ur ett här och nu perspektiv eller ur ett livsperspektiv, ur ett individuellt 

perspektiv enbart eller relaterat till ett samhällsperspektiv med medborgerliga 

förtecken. Alla olika sätt att se på delaktighet och skola kräver kunskap om hur 

perspektiven och dess motsättningar tar sig uttryck i praktisk verksamhet. Det 

har studerats i denna studies empiriska del och gör dilemmaperspektivet 

relevant. Nilholm menar att dialog och diskussion om skolans uppdrag, 

pedagogik och grundsyn blir viktiga ingredienser när man väljer att utgå från 

dilemmaperspektivet (Nilholm, 2003). Sådan dialog och diskussion har förts i 

nätverksträffar inom ramen för skolutvecklingsprojektet som studien bygger 

på samt i bearbetningen av det empiriska materialet och i analysen av 

detsamma.  
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Sammanfattning 

Uppsatsen har ambitionen att beskriva barnet som en del i ett sammanhang 

och avser visa att barnets upplevelse av meningsfullhet är beroende av den 

miljö det ingår i. Vidare avses med valet av teoretisk grund fokusera att skolan 

har ett mångfacetterat uppdrag som i många stycken innebär konflikt och 

dilemma för dem som ska utföra det. Utifrån detta grundas föreliggande 

arbete teoretiskt på den sociokulturella lära som har sitt ursprung i Vygotskijs 

kulturhistoriska teori (se t.ex. Vygotskij, 1978). Det sociokulturella perspektivet 

i svensk tolkning (se t.ex. Säljö, 2000) innebär att individens 

handlingsmöjligheter, utvecklande av färdigheter och kunskap, är beroende av 

vad omgivningen tillåter, vilka perspektiv på verkligheten som dominerar i 

miljön. Med detta synsätt är barnets lärande bara möjligt att se i samspelet 

med dess omgivning. I och med att miljön framhålls som avgörande för att 

lärande ska ske faller det sig naturligt att även väga in det salutogena 

perspektivet och KASAM-begreppet i teoribildningen (Antonovsky, 1991). Det 

valet motiveras utifrån att KASAM-begreppet betonar individens upplevelse 

av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet för att uppnå fysisk och 

psykisk hälsa. Även hälsa kan ses som avgörande för utveckling och förstärker 

därför valet av det sociokulturella perspektivet. Till sist kompletteras den 

teoretiska grunden med ett val av specialpedagogiskt perspektiv som utgår 

från att skolan har ett dubbelt, i många fall motsägelsefullt uppdrag, det vill 

säga dilemmaperspektivet (Nilholm, 2003). Med dilemmaperspektivet ges 

skolan redskap att förhålla sig till det komplexa och motsägelsefulla i 

uppdraget genom dialog och diskussion vilket passar väl in i de metoder som 

använts i studiens genomförande. 
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 Metod och genomförande 
Uppsatsens ansats, urval och metod redovisas här. De etiska överväganden 

som gjorts avslutar avsnittet tillsammans med frågan om studiens trovärdighet 

och tillförlitlighet.  

 

Metodologiska ansatser 

Studien är kvalitativ och inspirerad av en fenomenografisk ansats. Avsikten 

med studien är att genom synliggörande och diskussion av ett pedagogiskt 

arbete i särskilda skolsammanhang möjliggöra syftet med uppsatsen. Genom 

en kvalitativ ansats fångas de aktuella informanternas upplevda verklighet in. 

Nackdelen med en kvalitativ ansats är att den öppnar för subjektivitet vilket 

medför problem med att dra större generella slutsatser (Bryman, 2002). I 

rapportens metodansats finns beröringspunkter med ett fenomenografiskt 

förhållningssätt. Fenomenografin är utvecklad av Marton och syftar till att, i 

första hand inom pedagogiken, beskriva skilda uppfattningar av fenomen med 

målet att ge en bild av hur människor uppfattar och förstår företeelser. I 

processen kartläggs olika uppfattningar och deras förhållande till det 

studerade fenomenet (Marton, 1981). Intresset är inte att i första hand hitta 

förklaringar utan istället att beskriva innebörder, hur något uppfattas av vissa 

människor (Larsson, 1986). 

 
”… fenomenografin anpassas till en föränderlig verklighet och till skilda innehåll i 

stället för att via en snäv teoriram försöka anpassa verkligheten till en vetenskaplig 

modell.” (Kroksmark, 2007, s. 5) 

 

I denna studie tar sig de fenomenografiska influenserna uttryck i att materialet 

i intervjuer och fokusgruppsintervjuer tillsammans med de s.k. inkätfrågorna 

(som jag återkommer till i avsnittet om Genomförande) används för att bilda 

kategorier. Avsikten med kategorierna är att förstå, skapa en bild av, hur 

informanterna förhåller sig till fenomenen delaktighet och inflytande, vilket 

sedan anlyseras inom ramen för en metodologi benämnd Grounded theory och 

som tas upp nedan.  

 

Tillämpningen av den samlade metodologiska ansats som beskrivits ovan har 

pågått över en längre tid. En fördel med detta är att det går att urskilja en 

process hos informanterna, vilket även beskrivs i avsnittet om resultat och 

analys.  

 

Analys har genomförts med inspiration av metoden för Grounded theory 

(Bryman, 2002; Silverman, 2006; Yin, 2003). Grounded Theory skapades 

ursprungligen av Glaser och Strauss (1967) med syftet att arbeta fram en 
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metod för hur teori kan bildas av kvalitativa data. Glaser och Strauss skriver 

om hur giltigheten hos en teori inte kan skiljas från den process som skapar 

den (aa). Sedan Glaser och Strauss första bok har metoden förändrats, bland 

annat av Glaser och Strauss själva, där Strauss syn är den som är mest erkänd 

(Bryman, 2002). Strauss och Corbin (1998) skriver att Grounded Theory 

innebär teori sprungen ur data som samlats in och analyserats systematiskt 

under forskningsprocessen och fortsätter:  

 
”We emphasize strongly that techniques and procedures, however necessary, are 

only means to an end. They are not ment to be used rigidly in a step-by-step 

fashion. Rather their intent is to provide researchers with a set of tools that enable 

them to approach analysis  with   confidence and to enhance the creativity that is 

inate, but often undeveloped, in all of us. It is the vision of new understandings and 

the building of useful grounded theory that is the driving force behind this 

methodology” (aa, s.14).  

 

Genom att analysera och på vetenskaplig grund tolka det specifika kan 

samband sökas och slutsatser dras som ger en teori sprungen ur faktiska data 

(Bryman, 2002). ”Teori” i det här sammanhanget kan ses som systematiskt 

relaterade välutvecklade begrepp som tillsammans bildar en teoretisk ram, 

användbar för att förklara de företeelser som studerats (aa). En analys med 

utgångspunkt i Grounded theory är förenlig med ett fenomenografiskt 

förhållningssätt. Synsättet i Grounded theory är iterativt och rekursivt, det vill 

säga insamling och analys är parallella och sker i växelverkan (Bryman, 2002). 

Därför presenteras resultat och analys i ett gemensamt avsnitt i denna uppsats. 

Kodning i kvalitativ analysmetod med Grounded theory i förgrunden är ett 

sätt att pröva och värdera data. Genom kodningen kan information jämföras 

och vid behov förändras och omvärderas kategoriseringen. Forskaren kan 

enligt Bryman (2002) skilja mellan tre olika former eller nivåer av kodning; 

öppen, selektiv och axial kodning. I öppen kodning studeras och jämförs data 

vilket i sin tur ger begrepp som leder till kategorier. Axial kodning innebär att 

forskaren efter öppen kodning för samman data på nya sätt genom att skapa 

samband mellan kategorier; koderna kopplas till miljöer, konsekvenser, 

samspelsmönster och orsaker. I selektiv kodning väljs en kärnkategori ut som 

systematiskt relateras till andra kategorier, koder. Gunnarsson (odat.) 

beskriver ett sådant kvalitativt analysarbete på följande sätt: 

 
”Om man så vill, kan man förenklat säga att processen går ut på att bryta ner en 

beskriven helhetsbild i mindre beståndsdelar, som man sedan fogar samman till en 

ny och förändrad beskrivning av helheten, som förhoppningsvis ger en ny och 

fördjupad kunskap, både om helheten och om delarna ”. (aa) 

 

I studien har den bild som förmedlats genom intervjuer och 

fokusgruppsintervjuer brutits ned och kategoriserats på olika sätt för en ny 

beskrivning och tolkning. Utifrån det som då förståtts av både helheten och 

delarna förmedlas möjligheter till ny förståelse och kunskap. Denna process 

beskrivs så konkret och utförligt som möjligt i kapitlet om resultat och analys. I 
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det arbetet har det varit viktigt att vara observant på egna värderingar och 

definitioner av olika begrepp, till exempel integrering – inkludering – 

delaktighet. Det har varit viktigt att söka stöd för sådana begreppsdefinitioner 

i litteraturen, vilka presenterats under rubriken Bakgrund och problemområde. 

Definitionerna har varit viktiga under emperiinsamling och analys, som 

påminnelse om vad som avses med en term. 

 

Urval och empiriskt fält 

Urvalet består av skolverksamheter,  belägna i tre kommuner, som är 

särskiljda från ordinarie verksamhet. Det handlar om verksamheter med elever 

inskrivna i skolformerna grundskola, grundsärskola inklusive inriktning mot 

ämnesområden (träningsskola), gymnasieskola, gymnasiesärskola och 

specialskola. Sammanlagt har pedagoger och skolledare från åtta skolor 

deltagit som informanter.  

  

Urvalet är delvis ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2002) utifrån att de 

medverkande verksamheterna deltagit i det skolutvecklings- och 

forskningsprojekt som utgör ram för insamlingen av data. Under projektets 

gång har deltagarna i två av verksamheterna valt att avsluta sitt deltagande av 

skäl som inte har med projektet att göra. Båda verksamheterna har dock 

kartlagts med intervjuer av både skolledare och pedagoger, vilket gör att de 

finns med i det empiriska materialet för denna uppsats. 

  

Undersökningsgrupperna i studien kan tyckas vara heterogena i förhållande 

till varandra och till förutsättningarna för skolverksamhet. Detta är emellertid 

ett medvetet val. Även om verksamheterna representerar olika skolformer har 

de gemensamt att det rör undervisning i särskilda skolmiljöer. Inom den 

ramen kan det för studiens syfte ses som en fördel att eleverna utgör en 

heterogen grupp.  

 

Metod 

Metoder för materialinsamlingen omfattar nätverksaktiviteter, 

fokusgruppsintervjuer, intervjuer och inkät. Nätverket har bidragit med 

bakgrundsdata som inspirerat till intervjuer, fokusgruppsintervjuer och 

inkätfrågor. Att använda flera metoder för insamling av data motiveras utifrån 

vikten av metodologisk noggrannhet (Yin, 2013): 

 
”Att fältet är komplext och deltagarna mycket olika leder förmodligen till att det 

krävs intervjuer och observationer och kanske studier av dokument och artefakter. 

Slutsatserna kommer förmodligen att bygga på en triangulering av data från olika 

källor. Denna integration av data kommer att bidra till studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet / … /” (Yin, 2013). 

 

Valet att samla in data över tid innefattar även förhoppningen om att fånga in 

en över tid löpande process hos informanterna. Empiri för studien har samlats 
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in fortlöpande under hela skolutvecklingsprojektets pågående, under ett och 

ett halvt år, en process som beskrivs här nedan.  

Metoddiskussion 

Studien har utförts med kvalitativa metoder, fokusgruppsintervju, intervju och 

inkät. För inhämtande av en förståelse för de fenomen som uppträder, i 

enlighet med inspiration av fenomenografi, har även det bakomliggande 

projektets aktiviteter fungerat som bakgrundsdata och bidragit till utformande 

av intervju- och inkätfrågor. Metoderna upplevs ha fungerat väl såtillvida att 

de genererat intressanta data i stor mängd. Svårigheten har varit att hitta 

tydliga avgränsningar i materialet eftersom metoderna gör det möjligt att hitta 

nya frågor och perspektiv i mötet med informanterna och deras upplevda 

verklighet. Det kan ses som en svaghet att materialet är svårt att avgränsa 

(Bryman, 2002) samtidigt är det en styrka i kvalitativ forskningsmetod att data 

är mångfasetterade och att olika metoder använts för att få fram dessa (Yin, 

2003; 2013). Metoderna har tillsammans fungerat för att besvara syfte och 

frågeställningar även om svaren inte är entydiga och ger möjlighet till andra 

tolkningar än de som gjorts här. Som teori har ett sociokulturellt perspektiv, 

salutogenes (KASAM) och ett dilemmaperspektiv på specialpedagogik utgjort 

ram för studien. Valet att grunda arbetet på två teorier och ett perspektiv som 

alla lyfter fram miljö, samspel och komplexitet har varit medvetet utifrån att 

syfte och frågeställningar avser behandla komplexa frågor inom skolan som 

miljö för lärande, vilka kan uppfattas som dilemman.  

 

Genomförande  

Detta arbete är som framgått en delstudie som bygger på ett projekt. Här 

beskrivs i korthet den process som studiens genomförande bygger på. 

Nätverk  

I projektets nätverk har en del av bakgrunden till empirin samlats in i form av 

uppgifter som deltagarna lämnat och i diskussioner som förts mellan 

deltagare-informanter- och undersökare. Fysiska träffar har genomförts och 

mellan träffarna har ett diskussionsforum i ett socialt medium och via e-post 

funnits för kontakt, erfarenhetsutbyte och diskussion. Mellan träffarna har 

deltagarna arbetat i sina arbetslag med olika frågor och sedan redovisat vid 

nästa träff. Deltagarna har även läst vissa vetenskapliga artiklar om 

delaktighet och elever i behov av särskilt stöd. Materialet från 

nätverksträffarna och diskussioner vid dessa samt mellan träffarna har för 

studien fungerat som bakgrund och inspiration för utformande av intervju och 

inkätfrågor.  

 

Det har genomförts fyra nätverksträffar vid vilka 25-35 personer har deltagit 

varje gång. Sammansättningen har bestått av pedagoger och skolledare enligt 

det urval som beskrivits ovan. Varje nätverksträff har bedrivits under en 
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heldag och mötesplatsen har varit Mittuniversitetets lokaler på tre olika orter. 

Deltagarna har inför varje träff haft något att förbereda, antingen en skriftlig 

uppgift, litteratur att läsa eller en muntlig redovisning av arbetet i den egna 

verksamheten. Under mötesdagen har seminarier varvats med 

gruppdiskussioner. Gruppdiskussioner har förts både i ”hemmagrupper”, det 

vill säga där deltagarna kommer från samma verksamhet, dels i tvärgrupper 

för att sprida erfarenheter och reflektioner mellan verksamheterna. Resultatet 

av diskussionerna har dokumenterats gemensamt och tagits tillvara i 

innehållet vid nästa träff samt vid utarbetande av uppgifter mellan träffarna. 

Vid utarbetande av intervjuguider inför intervjuer och fokusgruppsintervjuer 

har betydelsebärande teman hittats i innehåll och diskussioner vid 

nätverksträffar.  

Uppgifter mellan träffarna 

Mellan nätverksträffarna har deltagarna arbetat med uppgifter utifrån det 

innehåll som behandlats vid mötet. Uppgifterna har syftat till att deltagarna i 

sina respektive verksamheter, tillsammans med skolledare och övriga kolleger, 

ska fortsätta att reflektera och fördjupa sina resonemang kring och insikt i 

elevernas delaktighet och inflytande i skolan. Uppgifterna har sedan 

redovisats muntligt och skriftligt till projektansvarig. På så sätt har jag som 

författare till denna studie fått tillgång till data som avspeglar deltagarnas 

process i att medvetandegöra sina tankar och arbetssätt när det gäller 

delaktighet och inflytande i relation till elevernas kunskapsutveckling. Denna 

process utgör även en del av empirins bakgrund i studien.  

Intervjuer och fokusgruppsintervjuer 

Sammanlagt har tio intervjuer genomförts, sex med pedagoger och fyra med 

skolledare. En intervjuguide utarbetades för fokusgruppsintervjuer. Skolledare 

och pedagoger fick samma teman att utgå från men frågorna skiljde sig något 

åt utifrån de olika uppdrag man har som pedagog respektive skolledare, se 

bilaga 1 och 2.  

 

Fokusgrupperna delades upp så att pedagoger intervjuades för sig och 

skolledare för sig utifrån att man delvis har olika uppdrag. Vid en 

fokusgruppsintervju deltog skolledare som representerade flera verksamheter. 

I två kommuner intervjuades skolledare individuellt, i den ena på grund av 

långa avstånd till fokusgruppsintervjun, i den andra på grund av oförutsedda 

händelser. En individuell pedagogintervju genomfördes på grund av att 

pedagogen var ensam representant för sin verksamhet och inte hade möjlighet 

att medverka vid något fokusgruppstillfälle. Pedagogerna intervjuades, 

förutom nämnda undantag, alla i grupp i den egna kommunen.  

Fokusgrupperna bestod av 3-8 personer och alla 

intervjuer/fokusgruppsintervjuer tog mellan 30 minuter och 1,5 timmar i 

anspråk. 24 pedagoger och 7 skolledare intervjuades. Totalt genomfördes sex 

intervjuer med pedagoger, varav fem var fokusgruppsintervjuer och en var 
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individuell. Fyra intervjuer med skolledare genomfördes, varav en var en 

fokusgruppsintervju och tre var individuella. Samtalen spelades in och 

stödanteckningar fördes. Inspelningarna har använts som komplement till 

anteckningarna och som möjlighet att gå tillbaka och lyssna igenom materialet 

flera gånger. Transkribering har gjorts av vissa avsnitt i intervjuerna då dessa 

har bedömts som extra intressanta. Vid citering har gjorts ett val att korrigera 

talspråket något för att öka läsbarheten på så sätt att upprepningar och 

hummanden uteslutits och ordföljd och dialektala uttryck i vissa fall ändrats. 

Vid citat i texten nedan benämns informanterna och intervjuaren på följande 

sätt: 

 

P=pedagog. P kan följas av en siffra som visar att det är olika pedagoger i en 

fokusgrupp som uttalar sig.  

SL=Skolledare. SL kan följas av en siffra som visar att det är olika skolledare i 

en fokusgrupp som uttalar sig. 

I=Intervjuare. 

 

Intervjuerna benämns som Pedagogintervju 1-6 och Skolledarintervju 1-4.  

Det återges inte citat från varje intervju då det som citerats valts utifrån sitt 

specifika uttryck och budskap. De intervjuer som inte citeras ifrån finns ändå 

med i analysen i form av referat från flera intervjuer.  

 

Inkäter 

Mot projektets slutfas gjordes ett val att för denna studies räkning skicka ut en 

inkät, se bilaga 3. En inkät (Berg, 2007) kan ses som en blandning av intervju 

och enkät, en metod som med fördel kan användas för kompletterande 

informationsinsamling. Frågorna är öppna och ställs via e-post för att spara tid 

och pengar för insamlaren. Tanken är att när informanterna besvarat frågorna 

och returnerat dem till frågeställaren ska denna kunna ställa följdfrågor i en 

ytterligare omgång frågor via e-post till samma informanter. Inkätfrågorna i 

denna empiriinsamling utgick från att frågeställaren önskade få ut 

fördjupande information kring vissa frågor från informanterna. De frågor som 

önskades fördjupas är hämtade från nätverksträffar samt 

intervjuer/fokusgruppsintervjuer. Som sista del i inkäten ställdes därför ett 

antal frågor om huruvida deltagarna i projektet, det vill säga informanterna, 

upplever någon skillnad, utveckling, när det gäller sitt förhållande till 

inflytande- och delaktighetsfrågor i sitt vardagsarbete. Inkäten skickades ut via 

e-post till alla som stod på  projektets sändlista, det vill säga 30 personer. 17 

personer besvarade inkäten. Inkäten kom dock aldrig att innefattas av någon 

andra omgång med följdfrågor i denna undersökning. Det första utskicket 

bedömdes ge svar på de frågor som önskades, det vill säga hur processen 

under projektet påverkat de inblandades utveckling av vardagstänkande och 

arbete med delaktighet och inflytande. Inkäterna sammanställdes, 

kategoriserades och analyserades först för sig och har sedan förts in i det 

samlade resultatet som ett komplement och för att belysa processen. 
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Nedanstående fråga med kategorisering och analys får exemplifiera hur 

processen gick till: 

 

 

 

Vilka kunskaper anser du är viktigast för elever att få med sig från skolan? 

Varför? 

 

1. Kunna delta i samhället 

2. Självständighet, livskunskap 

3. Möjligheter att påverka, självkänsla, ämneskunskaper 

4. Kommunikation, förmåga att förstå sammanhang, samverka med andra 

 

 

 

 

 

 

 

Informanternas svar på frågan kategoriserades i fyra kategorier där de mest 

frekventa svaren finns i kategori 1 och sedan i fallande ordning. Sedan 

analyserades dessas inbördes relation på det sätt som anges i rutan ovan. 

Resultatet av denna kategorisering och analys fördes sedan in i det samlade 

resultat- och analysavsnittet för att bilda en helhetsförståelse. På samma sätt 

hanterades återstående inkätfrågor. 

 

Etiska överväganden, trovärdighet och tillförlitlighet 

Studien är som framgått utförd som en kvalitativ undersökning vilket gör att 

den inte är möjlig att kvantifiera eller replikera (Bryman, 2002). Studiens syfte 

är att beskriva om och i så fall på vilket sätt, skolans demokratiska uppdrag 

och kunskapsuppdrag kan samverka och bidra till delaktighet i samhällslivet 

utifrån vars och ens villkor i särskilda skolmiljöer såsom särskola, specialskola 

och särskilda undervisningsgrupper. Vad gäller empirins tillförlitlighet vilar 

den på grundvalar som kommer till uttryck i citatet nedan:  
 

”Om det kan finnas många olika beskrivningar av en social verklighet, är det när 

allt kommer omkring trovärdigheten i den beskrivning som en forskare kommer 

fram till som avgör hur acceptabel den är i andra personers ögon. Att skapa en 

tillförlitlighet i resultaten inbegriper både att man säkerställt att forskningen utförts 

i enlighet med de regler som finns och att man rapporterar resultaten till de 

personer som är en del av den sociala verklighet som studerats för att dessa ska 

bekräfta att forskaren uppfattat den verkligheten på ett riktigt sätt.” (Bryman, 2002, 

s. 258) 

Analys: Delta i samhället blir överordnat viktigast. För att klara det krävs 

självständighet, livskunskap, möjligheter att påverka, självkänsla och 

ämneskunskaper. Kommunikation blir ett viktigt verktyg tillsammans 

med förmåga att förstå sammanhang och kunna samverka med andra. 

LIVSKVALITET ÄR MÅLET. 
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Studien har alltså tillkommit som en del av den skolutvecklingsprocess de 

medverkande skolorna bedrivit under ett och ett halvt år. Resultat och analys 

har fortlöpande redovisats och diskuterats med deltagarna. Genomgående har 

deltagarna visat stort positivt intresse och de har uppskattat att deras 

verklighet blir problematiserad, beforskad och synliggjord. I den inkät (bilaga 

3) som genomfördes i projektets slutfas uttryckte deltagarna att de upplever att 

projektet bidragit till att de har förbättrat sitt arbete med delaktighets- och 

inflytandefrågor med elever. De uttryckte även att de, mer än innan projektet 

genomfördes, diskuterar frågorna med sina kolleger och med sin chef.  Av 30 

tillfrågade svarade 17 personer vilket kan ses som en acceptabel svarsfrekvens 

utifrån att inget systematiskt bortfall avseende till exempel ort, skolform, 

yrkesroll hos de svarande respektive inte svarande kan skönjas. De som 

svarade har i stort sett varit positiva till processen. De tycker att arbetet har 

bidragit till att delaktighets- och inflytandefrågor aktualiserats och blivit 

tydligare i vardagen.  

 

All empiri har samlats in i enlighet med Vetenskapsrådets principer avseende 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (2002). Inför projektets 

start genomfördes information till alla verksamheter där syftet med projektet 

presenterades. De som tillfrågades om deltagande i studien fick alltså först en 

övergripande information för att kunna ta ställning till om man ville delta eller 

inte. I alla verksamheter gjordes valet att delta och man valde ut sina 

respektive representanter. Via nätverksträffarna informerades om 

intervjutillfällena och inkäterna samt syftet med dessa. Här gavs information 

om att det är frivilligt att delta och att var och en när som helst kan välja att 

avbryta sitt deltagande. Det informerades även om att materialet från 

intervjuer och inkäter behandlas konfidentiellt, alltså på ett sådant sätt att det 

inte går att utläsa i det slutliga materialet vem som deltagit eller sagt vad. Som 

syfte med nätverksträffar, fokusgruppsintervjuer, intervjuer och inkäter 

angavs dels skolutveckling och dels forskning. Vid en av projektets 

nätverksträffar informerades om att även föreliggande uppsats planerades 

med empiri från projektet som material. Inför intervjutillfällena erbjöds alla 

deltagare förutom muntlig information en skriftlig sådan av Vetenskapsrådets 

principer för information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (bilaga 4).  

 

För att säkerställa att ingen ska kunna identifieras i intervjuerna har vissa citat 

valts bort. I något citat har personnamn ändrats till ”x” för att säkerställa 

anonymiteten. I texten återges många citat eftersom det bedöms ge liv åt 

berättelsen och stärka trovärdigheten i analysen. Eftersom materialet till stor 

del samlades in genom intervjuer och fokusgruppsintervjuer går det inte att 

bortse från den påverkan intervjuaren kan ha på informanterna samt hur dessa 

påverkar varandra i intervjusituationen (Wibeck, 2010). Även fokusgruppernas 

sammansättning av personer som arbetar tillsammans i sin vardag kan 

påverka resultatet. Det fanns utrymme för intressanta skillnader i grupperna 

då informanterna företräder olika skolformer och arbetar med olika åldrar på 
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elever. Det gäller pedagoggrupperna. När det gäller skolledare så bestod de av 

grupper där alla var mer eller mindre bekanta i och med sina yrkesroller men 

inga arbetar tillsammans i vardagen.  

 

Valet att arbeta med flera metoder är ytterligare ett sätt att öka trovärdighet 

och tillförlitlighet (Yin, 2003; 2013), se avsnittet om Metod. Tilläggas kan att 

återkopplingen till de personer som deltagit i studien varit frekvent och att 

informanterna haft möjlighet att kommentera resultat och slutsatser. 

Inkätsvaren visar att det finns acceptans för resultaten och informanterna 

använder dem i vardagsarbetet. 
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Resultat och analys  
De fokusgruppsintervjuer, intervjuer och inkäter som utgör empiri för denna 

uppsats utgår som framgått från det skolutvecklings- och forskningsprojekt 

som beskrivits i avsnittet om uppsatsens bakgrund. I detta projekt har det skett 

en begreppsförskjutning från elevinflytande till förmån för begreppet 

delaktighet, vilket kommer att beskrivas  i och med redovisningen av resultatet 

och analys av detsamma i detta avsnitt.  

 

Redovisning och analys av intervjuer och inkäter 

I nedanstående redovisning rubriceras de kategorier som är utmejslade med 

hjälp av metoden Grounded Theory (se Metod och genomförande, Metodologiska 

ansatser) för Analys 1, 2 och 3. Under dessa rubriker finns de kategoriseringar 

som gjorts löpande och som sedan efter hand analyserats, värderats och 

ombildats till nya kategorier. I varje analyskategori kan de olika nivåerna, 

öppen, axial och selektiv kodning (Bryman, 2002), urskiljas med utgångspunkt 

i följande frågeställningar: 

  

 Öppen kodning: Vad? Hur? – Lära känna och förstå materialet. 

 Axial kodning: Varför? – Analys och utkristallisering av bärande 

beståndsdelar. 

 Selektiv kodning: Sammanställning för ny förståelse av materialet som 

helhet och för delarna. Utformning av nya kategorier som leder till ny 

analys och ny förståelse. 

Analys 1 

Efter att intervjuerna genomförts startade den första omgången av analys. De 

temata och frågeställningar som legat till grund (se bilaga 1 och 2) gicks 

igenom och analyserades i förhållande till varandra. Det blev tydligt att ett 

antal olika perspektiv på skola, utbildning, kompetens och stödbehov gick att 

urskilja i materialet. Olika personers perspektiv kan i sin tur bero på olika 

individbaserade faktorer såsom utbildning, yrkesroll, egna tidigare 

erfarenheter och arbetssituation.  

 

Följande begrepp utlästes ur intervjuerna tillsammans med erfarenheter från 

nätverksaktiviteter och sågs som särskilt intressanta och betydelsebärande:  

 

 Pedagog 

 skolledare 

 Intervjuarens egen förförståelse, tolkning och påverkan 

 De intervjuades erfarenheter 

 De intervjuades påverkan på varandra 
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 Eleven som i behov av omsorg 

 Eleven som i behov av stöd 

 Eleven som i behov av utbildning 

 Eleven som svag 

 Eleven som kompetent 

 Vuxenperspektiv 

 Barnperspektiv 

 Barnets perspektiv 

Begreppen ovan kommer att återkomma längre fram i texten och förklaras 

närmare då. Redan nu bör ändå nämnas att vissa av begreppen kommer att 

fungera som memon, för att komma ihåg dess betydelse i materialet. Ett sådant 

exempel är ”De intervjuades påverkan på varandra”. Andra har senare 

kommit att utvecklas vidare och bilda kategorier eller underkategorier i 

materialet. Exempel på det är ”Pedagog”, ”skolledare” (underkategorier) och 

”Vuxenperspektiv” och ”Barnets perspektiv” (huvudkategorier).  

 

I det här analysskedet var det viktigt att poängtera för deltagare i nätverket 

och informanter att dessa begrepp inte värderades som positiva eller negativa. 

Begreppens synliggörande tjänade snarare som ett verktyg inför fortsatt 

analys. Genom att lyfta upp dem tydliggjordes att åsikter, tolkningar, 

värderingar inte är neutrala, sanna eller slumpmässiga utan beroende av olika 

faktorer, exempelvis de som påpekats ovan. Genom att poängtera detta kom 

vår gemensamma diskussion i nätverket att handla om vilka bilder vi har 

individuellt och vilka vi har gemensamt. Upplevs någon bild mer sann än 

någon annan? Är vi medvetna om vilka bilder vi har? Har jag reflekterat över 

att min bild kanske inte delas av andra? Är vi lyhörda för andras bilder?  En 

reflektion utifrån detta är att en medvetenhet om olika perspektiv och dess 

orsaker kan bidra till ett i någon bemärkelse förbättrat bemötande av elever 

och föräldrar. Den reflektionen har blivit betydelsebärande inför fortsatt 

analys.  

Sammanfattning 

I den här processen (Analys 1) användes nivåerna öppen kodning, axial 

kodning och selektiv kodning i och med att begreppen ovan urskildes (Punkt 

1: vad? och hur?), diskuterades i gruppen (Punkt 2: varför?) och till slut 

sammanställdes av mig i kategorier för att analyseras vidare i Analys 2 (Punkt 

3: sammanställning för ny förståelse). 

Analys 2 

Nästa analys började med att begreppen kodades i kategorierna 

vuxenperspektiv, barnperspektiv, barnets perspektiv och kunskapsperspektiv.  

 

Det är viktigt att påpeka att dessa perspektiv går i och är beroende av 

varandra. Det är således inga täta skott mellan dem men för att få en högre 

medvetenhet om dess betydelse för den vuxnes bemötande av eleverna gjordes 
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ett val att definiera dem var för sig och reflektera över dem gemensamt i 

nätverksgruppen. Fortfarande betonades att perspektiven inte värderades på 

något sätt. Perspektiven samt dess betydelse och påverkan illustreras med 

figurer, där vuxenperspektiv är det första:  
 

 

Figur 3.  Olika perspektivs kopplingar till verksamhet i skola. 

När det gäller ett vuxenperspektiv är först och främst den vuxnes roll i 

förhållande till barnet viktig att särskilja. Föräldrar intervjuades inte men deras 

perspektiv blev ändå synligt –ur pedagogernas perspektiv- genom 

informanternas reflektioner och svar. Beroende på om man är pedagog, 

skolledare, assistent eller förälder har man olika syn på eleven, barnet, och 

dess behov. Det kunde urskiljas perspektiv som poängterade barnets behov av 

omsorg och perspektiv som pekade mot elevens behov av utbildning. Dessa 

perspektiv i sin tur tydliggjorde synen på barnets eller elevens 

beroendeställning respektive möjlighet och rätt till oberoende. Citatet nedan 

illustrerar ett resonemang om kunskap och skolans uppdrag: 

 
P1: Alltså jag blir jätteirriterad på det här att man säger att särskolan inte ger 

särskoleelever riktigt med utmaningar, jätteirriterad blir jag. De som har skrivit det 

vet ingenting om det här handikappet. Absolut inte.  

P2: När man gör ett sådant uttalande, utmaningar, då förstår man inte på vilket 

sätt. 

P1: Och våra elever de är ju vuxna, de ska ju sluta skolan, och då är det den här 

arbetslinjen, de blir ju inte beviljade aktivitetsersättning, det är ju stora krav och då 

förstår man inte hur mycket en utvecklingsstörd person får jobba för att klara av sin 

vardag, de kan kanske vara på topp två veckor och sen så, alltså, klarar man inte av 

att vara på topp längre.  

P1, 2,3: Det kräver så mycket energi! 

I: Hur ser ni på kunskapsutveckling då? 

P2: Allt är ju kunskap, från att klä på sig till att äta, ja allt…är kunskap. 

P1: Jag tycker det är viktigt att satsa på deras personliga utveckling, för vi har sett 

så mycket glömska kring det här de ska traggla, som svenska, matte, engelska och 
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så. Det de är intresserade av, specialintressen och så, det sitter som en smäck, alltså. 

Men om man missar det här med kommunikation… 

P2: Man får inte missa det här med kommunikation: självförtroende, 

självständighet, självkänsla, vara i grupp… och så, jätteviktigt. Det borde man satsa 

mycket, mycket mer på, i alla åldrar.  

I: Varför menar du att det är så viktigt att satsa på den personliga utvecklingen? 

P1: För att de är så otroligt utelämnade när de slutar skolan! Det finns ingen 

högskola för dem, det finns en särvuxutbildning här men, … de ska ju vara på 

daglig verksamhet eller på en arbetsplats och de ska ju kunna fungera. De får inte 

samma support efter skolan i boendestöd eller serviceboende och de väljer ofta bort 

stöd. 

P2: Och sen om jag tänker om det du berättar om att de ska ha eget boende och 

kanske har en utvecklingsnivå på sex år, de ska liksom kunna tänka vad ska jag äta 

i morgon, tvätta städa…pengar…men sätt en sexåring att bo själv? 

P1: Det är så det är. Och sen blir de utsatta för påtryckningar, köpa sig kompisar 

och allt det här. 

P1: Som jag ser det med nya Gy tretton och det här och att vi har varit duktiga på 

omvårdnad, jag tycker vi har varit duktiga på att se vad eleverna behövt! 

(Citat 1, Pedagogintervju 1) 

 

Citatet ovan visar pedagogernas perspektiv på kunskap som något som ska 

hjälpa eleverna mot en högre grad av självständighet och medborgarskap i 

samhället, samtidigt som man värnar om elevernas rätt till det stöd de 

behöver. De visar en frustration över att det pedagogiska arbetet i särskolan 

tolkats som omvårdnad. Även skolledare ger uttryck för att målen med skolan 

är att eleverna ska bli så självständiga som möjligt. En skillnad mellan 

pedagoger och skolledare är att skolledaren inte ser en motsats mellan att 

”traggla kunskap” och att bli självständig på samma sätt som pedagogerna. I 

citatet nedan kan utläsas en tanke om att det sociala målet att bli självständig 

ses som en del av skolans uppdrag:  

 
SL: … och det är ju det som är målet. Efter åren här hos oss [i skolan], att jobba med 

eleverna så att de blir så självständig som möjligt för framtiden. Alltså det är många 

saker de behöver lära sig för att klara livet. De behöver kunna läsa instruktioner, de 

behöver kunna räkna pengar, de behöver kunna läsa busstidtabeller, de behöver 

kunna åka buss själv/…/ att öka deras självständighet är ett av de större målen … 

     (Citat 2; Skolledarintervju 4) 

 

Inga av ovanstående kategoriseringar (figur 3) var renodlade från varandra 

eller åtskilda. Viktigt är återigen att poängtera att inget ställningstagande görs 

vad gäller värdering av beroende-oberoende, svag-kompetent. Det är ett 

konstaterande att de olika perspektiven finns, ofta i mycket nära relation till 

varandra, i en och samma persons värderingar och förhållningssätt, vilket även 

citaten ovan belyser. Med en medvetenhet om att informanterna tänker och 

förhåller sig olika utifrån vilken roll och vilka förutsättningar man har i 

förhållande till barnet ökar möjligheterna till gott samarbete mellan 

professioner och föräldrar:  
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P3: Sen när jag tänker på det här med delaktighet och självständighet så tänker jag 

på alla hjälpmedel som finns. Nu när X har fått sin dator, herregud, varför har inte 

Y en sån! Där måste vi bli mycket mer uppdaterade på vilka hjälpmedel som finns. 

Det får inte bero på vilka föräldrar som driver för sitt barn.  

(Citat 3, Pedagogintervju 1) 

 

Citatet belyser vikten av samarbete mellan olika professioner och föräldrar 

runt alla barn, inte bara där vissa föräldrar ställer krav medan andra inte gör 

det.  

 

Ett begrepp som lyfts fram mycket frekvent bland de professionella i nätverket 

och i intervjuerna är fingertoppskänsla. Fingertoppskänsla är ett begrepp som 

tangerar ”tyst kunskap”, en sorts för-logisk fas av kunnande som definieras 

och benämns av Polanyi (1967) som ”Tacit Knowledge”. Polanyi menar att 

”tacit knowledge” är att likna vid informerade gissningar och föreställningar 

och mycket väl kan vara vägar till att upptäcka ”sanningar”, men kanske inte 

låter sig beskrivas i formella termer (aa). Begreppet Fingertoppskänsla får 

härifrån och framåt symbolisera avsikten och möjligheten med att avläsa varje 

situation och tillfälle tillsammans med andra och i förhållande till barnet på ett 

lyhört, nyanserat och respektfullt sätt. Med det menas att ett individualiserat 

förhållningssätt är mycket viktigt i alla ställningstaganden som rör barnen, 

deras behov och rättigheter. Fingertoppskänsla är ett begrepp som används 

mycket frekvent av deltagarna i nätverket och informanterna i 

pedagogintervjuerna och förklaras till exempel så här:  

 
P: Olika elever ska bemötas på olika sätt. 

(Citat 4, Pedagogintervju 3) 

 

P: Beror på elevens dagsform, gruppen, man måste vara flexibel. 

(Citat 5, Pedagogintervju 6) 

 

P1: … alltså det är att se dagsformen liksom, är det läge att kliva på idag och få dem 

att göra saker eller är det en dag när det gäller att backa, hur är det när de öppnar 

dörren och kliver in, är det en skitdag eller är det en helt okej dag?  

P2: Fingertoppskänsla är ett väldigt vitt begrepp, tycker jag, i dagsform och i 

personkemi… 

P1: Att coacha utan att curla! 

Alla: Precis… 

P3: Man måste ha en relation för att kunna peppa och komma en bit på resan.  

P2: Personkemin, idag funkar det inte mellan oss, till exempel. 

(Citat 6, Pedagogintervju 4) 

 

Hur fingertoppskänslan och de ställningstaganden som följer ser ut är i hög 

grad beroende av den professionelles syn på kunskap och på människosyn. 

Tycker man som professionell det är rätt att behandla elever olika? Är det 

förenligt med skolans uppdrag att backa från krav som är tänkta att leda till 

kunskapsutveckling? De intervjuade pedagogerna gav uttryck för att det är 

avgörande att ha en god relation och ett respektfullt bemötande av eleverna för 
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att de ska kunna ta steg i sin kunskapsutveckling. För att klara detta måste 

personalen ta snabba, intuitiva beslut, använda sin fingertoppskänsla. Det 

innebär också ett individualiserat bemötande av varje elev, i varje situation.  

 

 
Figur 4. Betydelsen av hur man kan se på barnets eller elevens behov  

 

Till de ovan beskrivna perspektiven och analysen av deras betydelse fördes 

sedan varje vuxens syn på barnet ur antingen ett vuxenperspektiv, här benämnt 

som barnperspektiv, eller ett försök att se med barnets ögon, här benämnt som 

barnets perspektiv (jfr Almqvist et al., 2004). Den vuxne väljer med sitt 

perspektivtagande att antingen se barnet eller eleven som svag, kompetent 

eller i behov av stöd. Barnet eller eleven kan anses vara svag, i behov av 

omsorg och stöd här och nu för att i ett livsperspektiv utveckla kompetenser 

för självständighet, autonomi. Med ett sådant resonemang är avsikten att 

poängtera att dessa synsätt inte står i motsats till varandra utan i stället synes 

förutsätta varandra för att en helhetssyn på individens behov ska kunna 

utvecklas. Individer är komplexa med många olika, ibland motstridiga, behov 

likväl som att skolan är en komplex institution med ett ibland dubbelt och 

motstridigt uppdrag, se citat 1 ovan.  

 

Med en medvetenhet om att man som professionell förväntas anlägga ett 

barnperspektiv (den vuxnes syn på barnet) men också har möjlighet att anta 

barnets perspektiv för att förstå hur barnets uppfattning ser ut, ökar 

möjligheten till tolkning, beslut och ställningstaganden fattade med 

fingertoppskänsla och med individualisering i fokus. De intervjuade 

pedagogerna gavuttryck för att de ofta försöker utgå från barnets perspektiv, 

vilket synliggörs i citat 6. Fingertoppskänsla kan ses som ett sätt att agera 

utifrån barnets perspektiv och hanteras av de intervjuade pedagogerna som ett 

sätt att få eleven delaktig i sin egen utveckling.  
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Barnets perspektiv – en ingång till med inflytande och 

delaktighet 

Utifrån ovanstående resonemang blir perspektiven Här och Nu samt 

Livsperspektiv centrala och får stor betydelse för det kunskapsperspektiv som blir 

rådande, se figur 5:  

 

 

Figur 5. Det valda kunskapsperspektivet påverkar individens möjligheter. 

Figur 5 illustrerar att ett Barnperspektiv (den vuxnes syn på barnet) ofta hänger 

ihop med Här och nu samt med en syn på barnet som i behov av stöd i till 

exempel skolsituationen. När man som professionell istället antar Barnets 

perspektiv och ser med barnets ögon och i ett Livsperspektiv blir det lättare att 

tänka utifrån individens rätt till självständighet och autonomi. Barnets 

perspektiv ger utrymme för barnets röst och bidrar till att de vuxna runt barnet 

inte underlåter barnkonventionens budskap. Med detta resonemang hävdas att 

båda dessa perspektiv (barnperspektiv och barnets perspektiv) har ett 

berättigande och behövs för att barnet ska bli betraktat som en komplex helhet. 

Barnet har omedelbara behov, här kallade för Här och nu-behov, som innefattar 

behov av stöd för att på sikt utveckla självständighet och autonomi.  I denna 

komplexa helhet har skolan en stor och betydelsefull roll att spela. Skolans 

styrdokument stödjer ett sådant förhållningssätt till skolans uppdrag. I de 

intervjuer och fokusgruppsintervjuer som genomförts framförs en del olika 

åsikter om hur och ifall styrdokument som skollag och läroplan verkligen 

stödjer arbete med delaktighet och inflytande. Flera av de intervjuade 

pedagogerna upplever att kunskapskraven med de nya styrdokumenten får en 

överskuggande roll och från dem som är verksamma i särskolan gavs även 

uttryck för en upplevelse av att särskolan inte anses klara av sitt 

kunskapsuppdrag på ett tillfredställande sätt. Denna upplevelse skapar 

frustration bland pedagogerna, se citat 1.  
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Pedagogerna i pedagogintervju 2 reflekterade över kunskapsutveckling och 

kunskapsbegreppet: 

 
I: Kunskapsutveckling, vad är det för era elever? 

P3: Att bli självständig. Klara saker kanske först med stöd, sedan själv. 

(Citat 7, Pedagogintervju 2) 

 

Pedagogerna gav uttryck för att eleverna behöver utveckla kunskap som är 

användbar i vardagslivet. De fortsatte att reflektera över vad kunskap är och 

att det kan vara olika saker beroende på om man är personal, förälder eller 

elev: 

 
P1: Vi kan som personal se det som viktigare att lära sig gå och handla men 

eleverna tycker att multiplikationstabellerna är riktig skolkunskap. 

/…/ 

P3: Jag tycker det är jättefantastiskt när en elev mitt i en lek kan uttrycka att den 

behöver gå på toaletten. Det spelar ingen roll om man kan alfabetet fram och 

baklänges, egentligen. 

[Alla instämmer] 

P4: Det blir ett slags status i vad kunskap är. 

(Citat 8, pedagogintervju 2) 

 

Skolledarna gav inte uttryck för samma frustration som pedagogerna gällande 

skolans dubbla uppdrag, se citat 2. Skolledarnas tankar handlar mer om hur de 

ska få pedagogerna att tolka sitt uppdrag om delaktighet och inflytande som 

en del av kunskapsuppdraget samt hur pedagogerna ska väga in elevernas 

delaktighet i sin planering. De framhöll det pedagogiska ledarskapet som ett 

viktigt verktyg för dem som skolledare att se till att arbetet med elever bildar 

den helhet som de utläser i läroplanen:  

 
SL: Det handlar ju mycket nu om att implementera de nya läroplanerna och 

kursplanerna/…/och just att mellan den undervisning man bedriver och den 

utvärdering som ska göras i skriftliga omdömen, att det finns en tydlig linje 

där/…/och eftersom det är så mycket fokus på kunskapsinhämtande nu så finns det 

ju en viss risk att vi glömmer bort den här delen som handlar om elevens egen 

medverkan, särskilt om det är svårt, om eleven har kommunikationsproblematik, 

har svårt att berätta vad han vill och hur han skulle vilja göra olika saker/…/ Men 

pedagogisk ledning handlar ju om att hela tiden följa upp det här, hur gör vi, i 

samtalet då, hur har vi jobbat nu med den här eleven i undervisningen när det 

gäller inflytande och påverkan? Kommer vi ihåg allihopa, att ställa frågor och ge 

möjlighet till inflytande? Det måste både lärarna och resursassistenterna hela tiden 

ha i bakhuvudet. I vardagssituationer blir ju inflytandet väldigt viktigt för elever 

med kommunikationssvårigheter, att de känner sig lyssnade på, att de känner sig 

sedd, i det lilla hela tiden… Det kräver mer av eftertanke, och mer av uppföljning. 

(Citat 9; Skolledarintervju 1) 
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SL 4: Ett pedagogiskt ledarskap handlar om att leda en pedagogisk utveckling. Att 

synliggöra, möjliggöra en utveckling som leder åt det håll vi ser är optimalt för våra 

brukare, alltså eleverna. 

SL 3: När jag tänker på pedagogiskt ledarskap hamnar jag ofta i 

klassrumssituationen, när man tänker på att få eleverna delaktig, att man utgår från 

vad eleverna redan har för kunskaper, vad de kan, när man samtalar kring ett 

ämne. Att de får vara delaktig i hur man tar reda på, hur man lär sig, så att man har 

ett verktyg för framtiden, lär sig att lära sig helt enkelt, det har jag känt har varit ett 

roligt sätt att själv arbeta på [som pedagog] och som jag nu som skolledare försöker 

få andra att haka på.  

/…/ 

SL 1: … Där tänker jag att det är väldigt viktigt att vi har en samsyn i 

personalgruppen på vad är elevinflytande. Vi har gjort så nu att vi har gjort en LPP 

[lokal pedagogisk planering] /…/ och där har vi faktiskt lagt till ordet 

elevinflytande, längst ner i den modellen för att det ska bli synligt, vad kan eleven 

vara delaktig i i det här arbetsområdet /…/ Vi är kulturbärare på något sätt och det 

är väldigt viktigt att jag agerar på ett sätt som stödjer den modell som jag vill att 

personalen ska ha, gentemot eleverna med. 

SL 4: Det blir väldigt lätt när vi pratar elevinflytande att vi hamnar i de enkla 

frågorna; att man väljer vilken utflykt man vill göra, om man vill ha det eller 

det/…/men man glömmer bort att ha det som en del i kunskapsutvecklingen, för 

det är ju det som egentligen är huvuduppdraget, som är syftet med alltihop. Jag 

märker när jag gett personalen specifika uppgifter att arbeta med i det här, så har 

man tolkat uppgiften så otroligt olika och då blir det ju också ett uppdrag som 

pedagogisk ledare att samla ihop och få det här till ett uppdrag där alla kan känna 

att man jobbar med samma saker.  

SL. 1: Jovisst, för det måste ju bli ens eget hos var och en.  

(Citat 10, Skolledarintervju 2) 

 

Skolledarna problematiserade sin professionella roll som pedagogiska ledare i 

uppdraget att implementera en gemensam syn hos alla pedagoger om 

elevinflytande och delaktighet som en röd tråd igenom lärandeprocessen. 

Skolledarna har att hantera detta i sin vardag, genom att delta i pedagogisk 

planering, föra pedagogiska samtal och att arbeta fram och implementera 

modeller för pedagogisk planering. De poängterade också vikten av att föra 

samtal om delaktighet och inflytande som en del av skolutveckling, generellt.  

 

Skolledarna har på detta sätt en delvis annan förståelse än pedagogerna för på 

vilket sätt delaktighet och inflytande ingår i skolans dubbla uppdrag och man 

ser en utmaning i att få denna syn att bli förankrad hos pedagogerna. 

Pedagogerna å sin sida arbetar i viss mån utifrån detta synsätt men utan att 

alltid kunna sätta ord på det man gör och formulera det som 

kunskapsutveckling. Där uppstår en frustration som tar sig uttryck i att 

pedagogerna upplever sig missförstådda som omsorgsgivare när man tycker 

sig ha arbetat med kunskap i livsperspektiv.  
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För att få data om den process som skett under projektets förlopp tillsändes 

informanterna en inkät i slutet av projekttiden, alltså ett drygt år efter 

intervjuerna. 

 

Ett huvudresultat som kan utläsas ur inkätsvaren är att en majoritet av 

pedagogerna uttrycker att styrdokumenten stödjer arbete med inflytande och 

delaktighet, även om det är lätt att som pedagog fastna i kursplanernas 

kunskapskrav. Man ger även uttryck för att den kunskap som uppnås genom 

arbete med delaktighet och inflytande är nödvändig för att övrig kunskap ska 

bli användbar. Till exempel understryks vikten av att utveckla 

kommunikation, utifrån elevens förutsättningar, som grund för både 

inflytande, delaktighet och kunskap:  
 

Jag tycker våra styrdokument stödjer arbetet med elevinflytande /…/ 

Styrdokumenten kan visserligen vara motsägelsefulla eftersom det är så många 

olika mål som ska nås, och för vissa lärare kan det bli svårt med prioriteringen. Jag 

anser att elevinflytande dock är överordnat! Det är en förutsättning för verklig 

kunskap. (Inkätsvar 1: Speciallärare) 
 

Jag upplever att styrdokumenten stödjer på grund av alla SKA istället för BÖR i 

formuleringarna. Det är en rättighet för eleverna som ska öka med stigande ålder. 

Det har underlättat mycket i samtal med personal. (Inkätsvar 2: Skolledare) 

 

[Styrdokumenten] Stödjer, det handlar om att stärka elevers vilja och tillit till den 

egna förmågan och att ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda 

olika uttrycksmedel. (Inkätsvar 3: Speciallärare) 

 

Dessa inkätsvar indikerar att processen inriktats mot just delaktighetsfrågan 

och att fler pedagoger vid slutet av projektet ger uttryck för att inflytande och 

delaktighet är en förutsättning för kunskap. Svaren kan också ses som att 

pedagogerna genom sin process fått fler argument och ord för sitt arbete, t.ex. 

att i arbetet med kunskapsuppdraget, ingår delaktighet som en nödvändig 

beståndsdel. Vidare ser pedagogerna kommunikationsutveckling som central 

för delaktighet, inflytande och kunskapsutveckling. Insikten om att detta 

skulle kunna bli en viktig del i att utveckla ett professionellt yrkesspråk för att 

beskriva kunskapsutveckling för elever med kommunikativa svårigheter har 

ökat. 
 

Delaktighet i skolan och skolans roll i samhällsbygget 

I uppsatsens bakgrundsavsnitt har begrepp som deltagande, delaktighet, 

samspel, förståelse – begriplighet -sammanhang, inkludering och tillgänglighet 

beskrivits. En tanke är att dessa begrepp blir lättare att nyansera och reflektera 

över om de bottnar i en förförståelse av hur det egna förhållningssättet och 

perspektivet påverkar sättet att se på barnet eller eleven och dennes behov. 

När den egna medvetenheten ökar kan också samarbetet med andra som har 

delvis andra perspektiv underlättas och komma barnet till gagn. Avsikten med 
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ett sådant resonemang är att betona vikten av att ta tillvara olika perspektiv 

och förförståelse, förälderns, pedagogens, och viktigast av allt: barnets.  

 

Hur tolkas och bedöms då delaktighet? Tidigare i denna uppsats har påvisats 

att det finns många olika uppfattningar om hur delaktighet kan och bör 

beskrivas och bedömas. Det är en vanlig uppfattning att delaktighet måste gå 

att observera, och mäta. Det är en åsikt som framkommer även i underlaget för 

den här studien. Flera informanter menar att en elev med grava 

funktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter kan anses delta men 

inte vara delaktig. Andra menar att dessa elever kan anses vara delaktiga men 

att det är beroende av hur den vuxne tolkar delaktighet. Det är bland annat 

utifrån detta behov av att tolka elevers delaktighet som vuxnas 

perspektivtagningar fått stort utrymme i analysen. Det framkommer också 

exempel i intervjuerna där delaktigheten går att observera även bland elever 

med grava funktionsnedsättningar: 
 

P3: Jag tänker på x när han började på varmbadet i höstas. Då kan man säga att han 

bara deltog. Och från det så har han ju utvecklats till att ha en förväntan på den här 

jetstrålen, han flyter med och när jetstrålen tar slut så ser man hur han börjar röra 

sig själv, det lilla han kan, han visar en förväntan på att den ska komma tillbaka, 

han … så från att delta så har han blivit delaktig fast vi från början inte visste vart 

det skulle leda nånstans.  

P2: Och där har du ju medinflytande också.  

P3: Där är det ju inte längre subjektivt, där ser vi ju. 

P2. Där ser vi.  

(Citat 11; Pedagogintervju 1) 

Sammanfattning  
Analys 2 kom att bidra till slutsatsen att medvetenhet om vilka perspektiv de 

professionella bär på är avgörande för de förhållningssätt som ligger till grund 

för praktiken. Vuxenperspektiv, barnperspektiv och barnets perspektiv som begrepp 

blir då den öppna kodningen (Punkt 1: Vad? Hur? Lär känna och förstå). Hur 

dessa perspektiv hanteras och deras betydelse i praktiken blir den axiala 

kodningen (Punkt 2: Varför? Analys och sökande efter bärande beståndsdelar). 

Slutligen blir ställningstagandet att den professionelles perspektivval avgör 

hur barnet eller eleven möts, den vuxnes förhållningssätt, den selektiva 

kodningen (Punkt 3: nya kategorier, ny analys, ny förståelse). Analysen i den 

selektiva kodningen utmynnar i slutsatsen att det är viktigt att kunna tolka och 

förstå de perspektiv man som pedagog eller skolledare möter. Man behöver 

vara lyhörd, ha fingertoppskänsla och vara flexibel. Det är vidare väsentligt att 

kunna anta olika perspektiv och att få ihop delarna till en helhet som gynnar 

barnet och dennes delaktighet, både i det korta (Här och nu) och det längre 

(Livs-) perspektivet.  
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Analys 3 

I analysens tredje fas görs ett försök att få en helhetsbild av det insamlade 

materialet grundad på tidigare analysomgångar. Utgångspunkten tas i målet; 

Individens fungerande i samhället. Förutsättningar för det hittas i till exempel 

FN:s konventioner, arbetsmarknadens regleringar, social lagstiftning, 

demografiska förhållanden och individens sociala nätverk, se figur 6 nedan.  

Målet är att individen i samhället ska fungera ur både individ och 

samhällsperspektiv. Det innebär både ett givande och ett tagande. Individen 

har med Antonovskys KASAM-begrepp rätt att uppleva sammanhang och 

begriplighet (Antonovsky, 1991). Det innebär att varje människa ska ges 

möjligheter att ta sina mänskliga och samhälleliga rättigheter, att ta plats i 

samhället (individperspektiv). Ur ett samhällsperspektiv ska individen 

dessutom ges förutsättningar att utöva skyldigheter och ta ansvar. För att det 

ska vara möjligt måste samhället samtidigt ge utrymme för 

individperspektivet, det vill säga ge individen möjligheter att utöva rättigheter 

och ta plats.  

 

Ovanstående och härpå följande resonemang visas med figuren nedan:  

 

 
 

Figur 6. Skolan som samhällsarena. 

 

I samhället utgör skolan i enlighet med figur 6 en viktig arena för att nå det 

övergripande målet för individen i samhället. Hur skolan som arena används 

beror på lagar och förordningar som bestämmer inriktning, begränsningar och 

möjligheter för skolan som samhällsbyggande arena. Hur skolans 

förutsättningar används i praktiken påverkas också av hur skolans aktörer 

(skolledare och pedagoger) använder de möjligheter som finns för 

skolutveckling. Berg (2011) beskriver hur skolutveckling kan bedrivas i 
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enlighet med vissa spelregler som egentligen bestäms utifrån hur skolans 

ledare och övriga professionella upptäcker och utnyttjar sitt moraliska frirum. 

Frirummet menar Berg är lika med skolans inre och yttre gränser för 

handlande, där de yttre gränserna står för de av staten fastställda ramarna 

(lagar och styrdokument) och de inre ramarna är det faktiska vardagsarbete 

som pågår i en skola. Frirummet består sedan av det utrymme som uppstår 

mellan de inre och de yttre gränserna och det är här som skolutveckling kan 

ske. Hur utrymmet mellan gränserna upptäcks och utnyttjas avgör hur en 

enskild skolas utvecklingsarbete kan komma att skilja sig från en annans. Att 

arbeta enligt frirumsstrategin menar Berg öppnar möjligheter för en kritisk 

diskussion, det goda samtalet. Ett sådant samtal kan bidra till förändring av 

såväl de inre som de yttre gränserna (Berg, 2011).  

 

Till detta förs sedan resonemanget om att individens människosyn (teori), 

perspektiv (individuella; beroende på yrkesroll, erfarenheter etcetera) och däri 

grundade förhållningssätt och bemötande (praktik) har stor betydelse för hur 

skolans möjligheter eller begränsningar tolkas och används. Se analys 1 och 2 

ovan. 

 

Utifrån detta har en positionering gjorts som för ihop begreppen integrering 

och deltagande.  De begreppen anger båda hur individer deltar under vissa 

förutsättningar men beskriver inte hur individen upplever sitt sammanhang 

eller om individen lär sig något. Begreppen i sig har per definition heller inget 

intresse av att påvisa det. Om begreppen inkludering, delaktighet och KASAM 

förs ihop kan sägas att möjligheter för hänsyn till individens upplevelse, 

förståelse och lärande ges. Utifrån det resonemanget kan det vara relevant att 

benämna inkludering som att ha ett inkluderande förhållningssätt, eftersom 

begreppet med det resonemang som förs i denna analys, inte bör ses som 

absolut eller statiskt utan förutsätter hänsyn till individens uppfattning, 

upplevelse av delaktighet och förståelse av sammanhang. Hur dessa begrepp 

tolkas, förstås och används är alltså, med ett sådant sätt att se, beroende av 

människosyn, perspektiv och förhållningssätt.  
 

Skolan kan betraktas som kunskapsarena, omsorgsgivare, spegel av ett 

existerande samhälle, som en social mötesplats (figur 6). Avsikten med detta 

resonemang är att påvisa hur dessa olika betraktelsesätt existerar, sida vid 

sida, med olika stort utrymme på olika skolor och i olika verksamheter. Här 

blir frirumsteorin (Berg, 2011) intressant för förståelsen av hur skolutveckling 

kan ske på olika sätt och i varierande grad inom olika skolor. Alla dessa sätt att 

se på skolan ger utrymme för bildande av kunskap i någon form. 

Kunskapsbildande är ett av skolans viktigaste uppdrag enligt skollag och 

läroplan och med ovan nämnda sätt att förhålla sig till kunskap ryms även 

socialt liv och demokrati i kunskapsbegreppet. Med ett sådant resonemang 

möjliggörs diskussion om vilken kunskap skolan ger och vilken som eventuellt 

borde få mer eller mindre utrymme. En skola som i första hand är en spegel av 

det rådande samhället sänder ut budskap som inte ger så stort utrymme för 
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nya tankar. En skola som i första hand är en omsorgsgivare lär eleverna att de 

är beroende av andra. En skola som är en social mötesplats sätter det sociala 

livet i centrum. En skola som är en kunskapsarena ger individen användbar 

kunskap i ett livsperspektiv. För att återgå till analys 1 och 2 blir en 

medvetenhet om att olika utgångspunkter och perspektiv finns, och vad de 

beror på, en viktig kunskap att ta med sig i arbetet med hur skolans frirum 

utnyttjas för att bli en så effektiv samhällsarena som möjligt.  
 

Kunskapsperspektiv 

Det kunskapsperspektiv som alla - medvetet eller omedvetet – bär på är med 

utgångspunkt från vad som tagits upp ovan beroende av individuella 

perspektiv där utbildning, yrkesroll och erfarenheter påverkar. I denna fas av 

analys visas hur detta kunskapsperspektiv kan ses som avgörande för hur vi 

bemöter elever i skolan. I följande citat ger en pedagog ett exempel på vad hon 

ser som en reell kunskapsutveckling hos sina elever:  

 
P1: En dag, för det var ju också en rolig grej som hände hos oss, vi har två 

lagerhyllor, en har vi lite spel på och en brukar jag ha lite låneböcker som de får 

läsa, olika från biblioteket. Och så hade de sagt: Varför får ni, för vi sitter ju ibland 

och dricker kaffe, -de är alltid i klassrummet på rasterna, och så sa de: ja, ni får kaffe 

ni! -Ja men, sa jag, gå ni på Erikshjälpen och köp er en bryggare, det kan ni väl göra, 

eller gå och köp i kafeterian! Ja det blev ingenting. Så gick det några dagar och så 

kom jag upp efter lunch då med kaffemuggen där, och då doftar det kaffe! Då hade 

de bestämt sig i gruppen att dom samlade till en perculator, och sen så bara poff: 

bort med alla mina spel (skratt) Och sen så gick de ner i köket och hämtade 

muggar, skrev namn på dem, så nu har de en kaffehörna! De där pedagogiska 

spelen de är liksom uppflyttade för det där är kaffehörnan (skratt).  

 

I: Men kan du se något pedagogiskt i att de gjorde så här då? 

  

P1: Absolut! Och en av killarna sa så där: [namn på läraren], nu blir du väl stolt 

över oss? Nu har vi gjort det här. Jag sa: Ja det blir jag! Jag tycker det var en otroligt 

stor pedagogisk framgång för oss att de kunde göra det/…/att de kunde prata ihop 

sig så pass.  

(Citat 12, pedagogintervju 1) 

 

Extra tydlig blir vikten av kunskapsperspektiv när det gäller elever som på 

något sätt är i behov av särskilt stöd utifrån funktionsnedsättning. Principen 

kan dock förutsättas gälla alla elever och alla verksamma i skola. Denna 

problematik kan belysas med utgångspunkt från följande figur: 
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Figur 7. Kunskapsperspektivet kan växla över tid samt utifrån vilken roll den vuxne 

har i förhållande till barnet. 

 

Som belyses i figur 7 kan kunskap delas upp i här och nu-kunskap respektive 

framtidskunskap, livskunskap. Distinktionen mellan här och nu och framtid 

behöver inte vara uttalad. Snarare kan den antas finnas som ett underliggande 

motiv i flertalet undervisningssituationer och kunskapsområden som finns 

representerade på skolans arena. Om eleven ses som i första hand svag, 

kompetent, i behov av stöd, omsorg eller kunskap och bildning är viktiga 

faktorer för vilken inriktning lärande och undervisning tar. Inte heller här går 

att göra klara avgränsningar i synen på eleverna. Vad som dock framträder i 

både empirin för den här studien och i skolans styrdokument är att något av 

synsätten är tongivande i varje situation. I det citat som följer finns en 

motivation hos pedagogen att eleven ska skaffa sig en färdighet (här och nu) 

som pedagogen bedömer är viktig för elevens självständighet (livsperspektiv):  

 
P 3: Ibland ser man den [motivationen] inte hos eleven men den finns hos oss. Att 

se det där lilla som ändå är stort. En elev som lär sig knäppa en knapp/…/ jag lovar, 

en del jobbar ett år! Det är inte alltid eleven ser det stora i det men vi gör ju det. 

P4: Det är en liten bit till på vägen mot självständighet. 

(Citat 13, pedagogintervju 3) 

 

Vad som tonar fram som väsentliga faktorer för vilka synsätt som hamnar i 

fokus är också vilken roll den vuxne har i förhållande till eleven eller barnet. 

Det har betydelse om man är förälder, skolledare, politiker, pedagog eller 

assistent för hur man ser på vad som är viktigast för barnet. Till detta 

individuella vuxenperspektiv kommer möjligheten att anta ett barnperspektiv, 

dvs. vuxenperspektiv på barnet, eller barnets perspektiv. Med citaten som 

finns återgivna i figur 7 ovan tydliggörs hur barnperspektivet kan bli ett sätt 

för den vuxne att få fram sina egna värderingar och åsikter om barnet och dess 
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behov, medan barnets perspektiv möjliggör frågor riktade till barnet med en 

avsikt att ta tillvara barnets vilja och ge förutsättningar för delaktighet i 

livsperspektiv:  
 

P4: Vem är man att bedöma? Om de är delaktig eller deltar? Jag tänker på 

musikprojektet som vi hade… ja, där kan man tycka att vissa var mer delaktiga än 

andra. Men vad vet vi? Alla deltog ju och jag kan tycka att, jag kanske njöt, jag 

älskar musik, det känns härligt i kroppen men jag har kanske inte förmågan att visa 

det utan är utelämnad till om du tolkar mig på rätt sätt eller inte. Eller en elev som 

vi har som definitivt inte visar på något vis att han är delaktig på musiken och han 

har som mål att han ska sjunga lite grann och så pratade jag med honom i förra 

veckan/…/ och då säger han att ”jag sjunger redan allting – inne i huvet”. Han 

kunde alla sånger. Men är han delaktig då eller är han inte delaktig? Det är ett vitt 

sätt att se på delaktighet.  

/…/ 

P4: Jag kan stanna upp, fast vi är på väg ut på rast för att ta reda på vad du vill. 

Alltså har du ju en röst i det sammanhanget som du kanske inte skulle ha i ett annat 

sammanhang eller en större klass. 

(Citat 14, Pedagogintervju 3) 

 

I studiens empiriska material framkom att man i de särskilda 

skolsammanhang som studerats har en ambition att utgå från barnets 

perspektiv. 
 

P5: Då har jag exemplet med en av mina killar som i höstas när jag började med 

honom då ville han helst att jag skulle peka här, på samma rad, på ordet, det är det 

här som är svaret. Nu om jag ger han några, fem, sex rader och säger titta på de här 

raderna så: -men hjälp mig inte! Och det hade jag ju aldrig fått om jag, om vi, inte 

hade fått han att förstå att du kan spara de här lapparna som du får för varje jobb 

[belöningssymboler], du kan spara dem så bidrar det till det här [vald belöning], 

så kan du göra nåt som du tycker är jättekul. Men hade han inte haft den [yttre] 

motivationen så hade han ju aldrig börjat. Och nu tycker han ju att det [skolarbetet] 

är kul i sig.  

(Citat 15, Pedagogintervju 4) 

 

I inkäten (bilaga 3) ställdes frågan om vilka kunskaper informanterna anser är 

viktigast för elever att få med sig från skolan. Svaren visade att kunskaper som 

främjar ett deltagande i samhället rankas högst. För att bli delaktiga i samhället 

menar informanterna att eleverna behöver få ämneskunskaper, livskunskap 

och tillfällen att lära sig möjligheter att påverka. Eleverna behöver också få 

utveckla självständighet och självkänsla. Informanterna ser kommunikation 

som ett viktigt verktyg för att nå delaktighet, tillsammans med förmåga att 

förstå sammanhang och kunna samverka med andra. En tolkning är att det 

informanterna med dessa prioriteringar önskar uppnå har att göra med 

elevernas livskvalitet i vid bemärkelse. Nästa fråga i inkäten var hur man anser 

sig själv, utifrån sin yrkesroll, kunna bidra till elevers utveckling. Svaren på 

denna fråga går att analysera direkt mot svaren på föregående fråga. Man ser 

sig som pedagog vara den som ger verktyg för att eleverna ska ha möjligheter 
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att nå delaktighet och livskvalitet. Sådana verktyg är att ge självkänsla genom 

att bemöta eleverna respektfullt, utmana på rätt nivå, inspirera och ge verktyg 

för kommunikation. Man kan även bidra genom att själv vara en förebild.  

 

Analysen visar att i de särskilda skolsammanhang som studerats framträder 

barnperspektivet och barnets perspektiv tydligt bland de professionella och 

detta kan ses som en förutsättning för att arbeta aktivt med inflytande i syfte 

att åstadkomma upplevelse av delaktighet.  Det framkommer vidare att 

pedagoger och skolledare har som gemensamt mål att deras elever ska få både 

omsorg samt sådana kunskaper som gynnar eleverna i ett livsperspektiv.  Här 

finns emellertid en skillnad mellan pedagoger och skolledare, flertalet 

pedagoger ger uttryck för uppfattningen att styrdokument som skollag och 

läroplan hindrar dem i att arbeta för att ge vad de tycker är relevanta 

kunskaper tillsammans med den omsorg de menar är nödvändig för att 

eleverna ska få en meningsfull och begriplig skolsituation. Skolledarna ser i 

högre grad möjligheter i styrdokumenten att arbeta på ett sådant sätt som 

pedagogerna säger sig vilja men inte ha möjlighet till om de ska följa 

förordningarna. Frustrationen är i intervjuerna större bland pedagogerna än 

bland skolledarna. Hos skolledarna framtonar hur man ser pedagogiskt 

ledarskap som ett verktyg för att implementera arbetet med delaktighet och 

inflytande tillsammans med kunskapsuppdraget:   
 

SL: Pedagogiskt ledarskap det måste ju vara att se till att hålla i de pedagogiska 

samtalen och finnas med på planeringsträffarna med jämna mellanrum. Då är det 

jätteviktigt att vi pratar om rätt saker just då. 

     /…/  

Ordet medvetandegöra har bland annat den betydelsen att man gemensamt i 

arbetslaget medvetandegör vad är vårt uppdrag? Tillsammans, och vem ansvarar 

för vilka delar, vikten av eftertanke, att tänka efter hur ska vi göra det här, men lika 

mycket vad gjorde vi och hur blev det? Det är så lätt att, särskilt när man jobbat 

länge, tänka att så här har vi alltid gjort… 

(Citat 16; Skolledarintervju 1) 

 

SL 2: …det finns mycket att göra kring de här frågorna. Mycket sker så som det 

alltid har skett, kan jag tycka/…/därför var det här projektet ett bra sätt att komma 

in, att få en diskussion, en debatt kring de här frågorna, så för vår del ligger det bra 

till när vi försöker få till det som heter Gymnasiesärskola 2013… 

SL 4: Jag tycker att det är väldigt ofta vi glömmer bort att involvera eleverna i de 

här processerna. Det är väldigt ofta att vi jobbar med processerna på pedagognivå. 

Men när det gäller elevinflytande så är det väldigt ofta vi glömmer att tänka in 

barnen i den planeringen. För det är ju så att det här något som ska finnas med i allt 

det vi gör, det är ju inget man gör på sidan om. Och det är en svårighet när man 

tittar på begreppet, tycker jag, för vi har väldigt olika syn på begreppet 

elevinflytande.   

(Citat 17; Skolledarintervju 2) 

 

Samma resonemang fördjupas ett år senare som ett resultat av inkätstudien. En 

majoritet av pedagogerna svarade då att styrdokumenten stödjer inflytande 
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och delaktighet men flera menar att budskapet är dubbelt. Förskjutningen i 

svaren kan ses som ett tecken på en utvecklingsprocess. En analys är att lärare 

aktivt måste välja sin tolkning. Det går att se styrdokumenten som stödjande 

när det gäller inflytande och delaktighet, men det är ett aktivt val att arbeta 

med frågorna.  
 

Under analysarbetet har ytterligare ett tema synliggjorts, nämligen normalitet. I 

intervjuer, vid nätverksträffar och i skriftliga uppgifter har begreppet berörts 

och då ofta som något som eftersträvas på ett något subtilt sätt genom de 

normer som samhället påbjuder. Själva begreppet integrering handlar om att 

normalisera det avvikande (Nilholm, 2003). Inkludering handlar mer om en 

förändring av normen till att omfatta olikhet som normalt (aa). Trots den 

innebörden tolkas begreppet ofta normativt av informanterna:  
 

P1: Vi som befinner oss mitt i allt det här andra, våra elever väljer ju alltid att vara i 

klassrummet på lediga stunder. Och vi har alltid klassrummet öppet, alltid! Men de 

skulle ju aldrig välja att gå ner och sätta sig med andra elever, aldrig, och det är ju 

klart, det är ju inget konstigt med det, alla andra klasser sitter ju för sig, de sitter ju i 

grupper också. Men det är ju lite lustigt, jag märker ju hur våra elever, när de går i 

korridoren, då liksom spänner de sig lite mera, de är mer avslappnade när de är 

bara de i gruppen. De är mer sig själv liksom. 

(citat 18; Pedagogintervju 1) 

 

En frustration finns hos deltagare och informanter över just det outtalade 

kravet på normalitet. Mellan raderna ger de i sina uttalanden och åsikter, 

uttryck för uppfattningen att det borde vara ”mer okej” att vara annorlunda, 

till exempel ha en utvecklingsstörning, hörselnedsättning eller en 

neuropsykiatrisk nedsättning som autism eller ADHD, och att deras arbete i 

skolan inte skulle ha som mål att ”normalisera”. Just ur denna delvis outtalade 

frustration är titeln till den här uppsatsen hämtad: ”Måste allt vara så 

normalt?”. Här återges ett citat där en frustration över vad man upplever som 

normalisering utan samma förutsättningar råder:  
 

P2: Alltså, den här gruppen, de är ju inte som oss. När ska folk lära sig det? Så de 

får det stöd de behöver.  

P1: De har samma rättigheter men de har helt andra förutsättningar.  

/…/ 

P1: Och det finns ju så mycket bra teknik nu. Och mina elever vill ju, men de klarar 

ändå inte alltid. Och om de väljer bort till exempel boendestödet, vilket de ofta 

gör/…/ då blir det ofta fylleri, äter och sover dåligt. Och det där accelererar med 

åren, så länge skolan finns kvar finns det ju struktur/…/ så där undrar man, ska 

man ha den valfriheten egentligen? När man har en begåvning som en fem-

sexåring? 

P2: Nej, det är oansvarigt. 

P1: Alltså juridiskt har de det, men jag kan känna att det här blir ju fel!  

P2: Det är ju bara att tänka att du lämnar inte din fem-sexåring att bo själv! 

P1: När man tänker på samhället då, då ska det ju vara lika då, men de har ju inte 

samma förutsättningar. Och det står ju i skollagen och så, det ska vara samma/…/ 
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de har samma rättigheter men de har inte samma förutsättningar, och då måste de 

få mer.  

P2: …Men det ska vara så normalt! Måste allt vara så normalt? (skratt) 

(Citat 19; Pedagogintervju 1) 

 

Ur citatet ovan kan utläsas hur pedagogerna önskar skydda sina elever mot 

vad de har svårt att klara i samhället, samtidigt som de är medvetna om att 

alla människor har samma rättigheter till egenbestämmande. Detta skapar 

frustration som ger en kluvenhet inför vad som uppfattas som inkludering. 

Man ser det som en ”på pappret” riktig och human tanke att alla ska umgås 

tillsammans på ”lika” villkor men ifrågasätter samtidigt om det finns en dold 

agenda, en normalisering av de avvikande och att syftet kan vara främst till för 

de så kallade ”normala” (jfr. Bagga-Gupta, 2006). Isaksson (2009) lyfter fram 

aspekter på normalitet och avvikelse utifrån en moralisk aspekt där han 

påvisar att de beslut som fattas om elever i behov av särskilt stöd får 

konsekvenser även för elevernas demokratiska rättigheter och villkor. 

Resonemang förs vidare av pedagogerna utifrån lika villkor och inkludering:  
 

P2: Då kan man fundera på vilkas villkor? Varför? Om [det är för att] man ska ha 

som mål att få mera förståelse i samhället för att vi är olika och har rätt att finnas 

till/…/ men på vems bekostnad? 

P1: Ja men jag menar så länge inte samhället ställer upp med högskoleutbildningar 

och arbetsplatser till de här ungdomarna/…/för det tycker jag, så länge det är 

skoltid då ska det vara så fint och så men för vems skull? För sen blir du bara 

utkastad i –vadå? För samhället ställer inte upp på det där.  

I: Nu har vi pratat om dem med lindrig utvecklingsstörning, integrering, 

inkludering. Men träningsskolan då, kan man använda de begreppen där? 

P3: Vi har lite integrering/…/och det är klart man kan känna att det är lite för de 

andra elevernas skull, men ska vi skapa en förståelse för de här eleverna så måste ju 

folk möta dem.  

(Citat 20; Pedagogintervju 1) 

 

Flera av de intervjuade pedagogerna tar upp vikten av att eleverna upplever 

att de lyckas i inkluderande sammanhang:  
 

P1: Vi har ju viss inkludering i vissa aktiviteter, till exempel elevens val. Och det 

brukar fungera jättebra/…/då är man med utifrån sina starka sidor, till exempel 

drama. Då kan man undra, varför gör vi inte så här jämt? Vi bryter upp vår klass 

och sprider ut oss? Men; skulle det funka jämt? Skulle eleverna orka? Jag är 

tveksam. 

(Citat 21; pedagogintervju 2) 

 

Dessa reflektioner kan ses som att pedagogerna använder sig av sin 

fingertoppskänsla och lyhördhet för att så långt som möjligt bidra till att deras 

elever upplever att de lyckas. Det kan ses som att man arbetar mot det som i 

läroplanerna beskrivs som ”Växandets glädje”, vilket alla elever enligt 

styrdokumenten ska ha möjlighet att få uppleva i skolan (Lgr11;Lgr 

sä11;Lspec11;Lsam11;Gy2011, gysä13). Att arbeta mot ”Växandets glädje” kan 
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även ses som att arbeta i elevernas proximala utvecklingszon. Normalitet och 

normalisering har av avgränsningsskäl inte fått större utrymme än som 

framkommer här i den här delstudien. Uppsatsens titel indikerar hur 

normalitet och normalisering kan ses som en underliggande fråga i 

undersökningen som här påvisas har betydelse för hur demokratiarbetet i 

skolan hanteras och förstås.  

 

Ovan beskrivna analyserande resonemang är relativt och överlappande vilket 

gör det svårt att särskilja tydliga avgränsningar. Nedanstående figur 8 visar 

hur valet gjorts att genom en pendelrörelse sätta begreppen i relation till 

varandra. Avsikten med det är att begreppen i behov av stöd, tillgänglighet, 

ledarskap och styrdokument kan ses som centrala i både här och nu perspektiv 

och livsperspektiv för i första hand elever med funktionsnedsättning. Med 

figuren nedan visas hur begreppen rör sig mellan två poler (här- och nu 

perspektiv och livsperspektiv) och dessa perspektivs möjligheter att få syn på 

elever som både är i behov av omsorg och utbildning, beroende och 

oberoende, svaga och kompetenta.  Denna pendelrörelse kan ses i relation till 

hur Vygotskij och hans uttolkare förhåller sig till dialketikbegreppet 

(Strandberg, 2006). 
 

 

Figur 8. Perspektiven Här och nu och Livsperspektiv ger utrymme för barn och elevers 

mångfacetterade behov. 

Figur 9 nedan kan ses som en direkt bild av hur resultatet av figur 8 kan tolkas. 

Om pendelrörelsen mellan polerna i figur 8 får utrymme i skolans 

vardagsarbete finns förutsättningar för en ökande kvalitet för skolans elevers 

kunskapsutveckling i ett livsperspektiv (figur 9). Den första förutsättningen är 

naturligtvis att eleven deltar i ett kunskapande sammanhang.  
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Figur 9. Förutsättningar för kunskapsutveckling. 

Figurerna 8 och 9 utmynnar i slutsatsen att genom lyhördhet, kommunikation, 

samarbete, tolkning, flexibilitet och förståelse kan skolan arbeta aktivt för 

elevens delaktighet. Detta kan ske genom att pedagoger och skolledare är 

medvetna om att olika perspektiv finns och genom att de särskilt 

uppmärksammar barnets perspektiv. På så sätt kan man skapa förutsättningar 

för eleven att få uppleva delaktighet. Barnets perspektiv blir synligt till exempel 

genom att hänsyn tas till barnets behov av träning:  
 

P7: ”För att bli delaktig så måste man få öva på att delta/../ annars blir man inte 

delaktig. Man måste få öva på att interagera för att inkluderas i sammanhangen.”  

(Citat 22, pedagogintervju 5) 

 

När eleven upplever delaktighet (subjektivt, föränderligt över tid) påstås 

vidare att eleven också har möjlighet att begripa sitt sammanhang. Man kan 

diskutera vad som kommer först, delaktighet eller begriplighet. Här väljs att se 

delaktighet som en förutsättning för begriplighet men med en öppenhet för att 

det kan ses vara tvärtom. Med den här valda tolkningen kommer kunskap som 

en naturlig följd av begripligheten. Om de här beskrivna förutsättningarna 

finns kan så individen uppleva KASAM, känsla av sammanhang; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991), vilket kan påstås vara 

demokratiska rättigheter för varje samhällsmedborgare att åtnjuta. Skolan är 

en viktig kunskapande arena för att nå det målet.  

Sammanfattning  

Denna tredje och avslutande analysfas inleds med den öppna kodningen 

(Punkt 1: Vad? Hur? Lär känna och förstå) av skolans olika möjliga arenor 

samt hur dessa upptäcks och utnyttjas. Den därpå följande axiala kodningen 
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(Punkt 2. Varför? Analys och sökande efter bärande beståndsdelar) tillför 

resonemanget om hur vårt kunskapsperspektiv är beroende av vår 

människosyn, våra individuella perspektiv och vårt praktiska förhållningssätt 

gentemot elever och därmed påverkar hur vi ger utrymme för den 

pedelrörelse som slutligen lyfts fram som viktig för att en helhetssyn på 

barnet/eleven ska bli möjlig, se figur 8. Slutligen leder den selektiva kodningen 

(Punkt 3: nya kategorier, ny analys, ny förståelse) fram till de förutsättningar 

för kunskapsutveckling som anses mätta och avsluta analysen och ge ett 

resultat i i denna studie, se figur 9.   

Analysgången i sammandrag 

Analysfaserna 1, 2 och 3 innebär att data först delas upp i små delar, fogas ihop 

igen, på delvis nya sätt, och på så sätt uppnås till sist en ny förståelse av 

helheten (Bryman, 2002). Denna helhetsförståelse är en subjektiv beskrivning 

av fenomen i verkligheten, ett sätt att utveckla begrepp och systematiskt 

relatera dem för att bilda en teoretisk ram som kan förklara de företeelser som 

studerats (aa). På så sätt kan analys 3 ses som att processen är tillbaka där den 

började, fast med en ny förståelse för de upplevda fenomenen. Den nya 

förståelsen kan ge ny kunskap, se figur 10 nedan. 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Analysgången. 

 

Figuren avser att visa hur analysfaserna var för sig lett till ny förståelse som 

medfört nya kategoriseringar i nästa analysfas och ytterligare ny förståelse. 

Den samlade nya förståelsen har gett upphov till nya tolkningar av 

verkligheten och ny kunskap att beskriva denna.  

 

Pendelrörelsen i figur 8 och förutsättningarna för kunskapsutveckling i figur 9 

hör intimt samman och kan ses som en kunskap sprungen ur studien. Det 

avslutar analysen av det empiriska materialet och leder över till de slutsatser 

som kan dras och samtidigt en diskussion av dessa.  

 

 

Analys 1 

Analys 2 

Analys 3 

Ny kunskap 

Ny förståelse 
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Slutsatser och diskussion 
Syftesbeskrivningen för den här delstudien är som behandlats att beskriva om 

och i så fall på vilket sätt, skolans demokratiska uppdrag och 

kunskapsuppdrag kan samverka och bidra till delaktighet i samhällslivet 

utifrån var och ens villkor i särskilda skolmiljöer såsom särskola, specialskola 

och särskilda undervisningsgrupper. 

 

Genomgången av empirin och analysen av densamma i föregående avsnitt 

tyder på att det finns förutsättningar för ett integrerat arbete med demokrati 

och kunskap utifrån ett livsperspektiv i särskilda skolsammanhang men att ett 

sådant arbete inte är någon självklarhet. Genom beskrivningen och analysen 

av det studerade kan teoretiska redskap och begrepp användas för att förstå 

det beskrivna på en annan nivå än där de empiriska fenomenen uppträder.  På 

så sätt kan ändå det specifika bli mer tillgängligt som generell kunskap även 

för utomstående till den aktuella verksamheten. Genom beskrivningarna och 

slutsatserna får även de som arbetar i verksamheterna ord för sitt dagliga 

arbete. Vissa slutsatser kan utifrån detta resonemang ses som i första hand 

gällande för de studerade verksamheterna medan andra kan förutsättas 

tillskrivas mer generella innebörder.  

 

Förutsättningarna för att det ska åstadkommas ett liv präglat av delaktighet för 

alla individer sammanfattas i  figur 11 nedan: 
 

 

                          Figur 11. Förutsättningar för allas delaktighet i skolan. 
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Figuren sammanfattar några huvudpunkter som togs upp i föregående 

avsnitt. Genom medvetenhet om sitt eller sina egna perspektiv och andras 

ökar möjligheten till god kommunikation och samverkan präglad av 

lyhördhet, flexibilitet och individualisering. Ytterligare faktorer för att 

möjliggöra en god individualiserad lärsituation är tillgänglig skolmiljö, 

tillgänglighet avseende fysisk, social och pedagogisk miljö 

(Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2012). När det gäller 

styrdokumenten så har det i den här studien redovisats något olika 

tolkningar av deras möjligheter hos informanterna. Hur tillgängliga 

styrdokumenten upplevs för dem som ska realisera dem är avgörande för 

hur skolans frirum (Berg, 2011) verkligen används. I denna uppsats lyfts fram 

att svensk skola har sin grund i ett sociokulturellt perspektiv med referens 

till SOU 1992:94 och till styrdokumenten (SFS 2010:800; Lgr11; Lgrsä 11; 

Lspec 11; Lsam 11; Lgy2011, Lgysä13). På samma sätt påvisas att 

styrdokumenten har en humanistisk syn på lärande med grund i 

barnkonventionen och alla människors lika värde.  

 

I både skollag och läroplan står att skolan ska göra det möjligt för alla barn 

och elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Där finns 

också stöd för att utveckla sådana kunskaper som är hållbara i ett 

livsperspektiv, delaktighet och inflytande är tongivande. Problemet är att 

skolan generellt har svårt att åstadkomma ett systematiskt vardagsarbete 

med demokratifrågor (Skolinspektionen, 2012). Föreliggande studie visar 

att de grupper som studerats arbetar med dessa frågor integrerat i vardagen 

och under studiens gång har medvetenheten om att bedriva ett systematiskt 

demokratiarbete ökat. En slutsats är att elevernas funktionsnedsättningar 

gör det nödvändigt att arbeta integrerat med detta område. Det går inte att 

reducera demokrati och inflytande till formfrågor på ett klassråd i till 

exempel träningsskolan. Här måste man leva demokrati, låta de frågorna få 

plats i allt skolarbete, ta tillfället när det visar sig. Påståendet att skolan 

måste leva demokrati bör inte enbart gälla för elever i särskilda 

sammanhang utifrån funktionsnedsättningar utan kan ses som en generell 

slutsats gällande för hela skolsystemet. Skillnaden kan vara att för elever 

med grava funktionsnedsättningar av kognitiv art, såsom till exempel 

utvecklingsstörning eller autism, går det inte att fuska. Här måste skolan 

också göra det den pratar om. Problemet för skolan som helhet är att se 

styrdokumenten som ett stöd för ett sådant arbete i praktiken. Därför 

betonas vikten av skolans frirum och det goda samtalet (Berg, 2011), för att 

få syn på möjligheterna. En slutsats är alltså att styrdokumentens 

demokratiska uppdrag kan upplevas mer  tillgängligt genom att man 

medvetandegör det  i samtal, det vill säga arbetar med hur uppdraget kan 

tolkas som en del av kunskapsuppdraget. Detta är vad som bland annat 

gjordes i det projekt som denna studie vilar på och som uttrycks i 

utvärderingen av detsamma:  
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”Genom att vi synliggjort och diskuterat begreppen så ligger de aktuella hos oss 

och vi har dem i åtanke dagligen som en del av vår vardag.” (Sjölander, 2013) 

 

Människosynen hos de vuxna, oavsett deras professionella funktioner, är 

avgörande för det bemötande barn och elever får i skolan. Däremot är det inte 

klarlagt vad som avses med ”positiv människosyn”. Enligt detta arbetes analys 

spelar de olika perspektiv vi har med oss utifrån till exempel utbildning, 

yrkesroll, förhållande till barnet, en stor roll för människosynen och 

bemötandet av barn och elever, utan att vi alltid är medvetna om det. En ökad 

medvetenhet höjer nivån på de pedagogiska samtal skolan för om 

förhållningssätt och bemötande. Människosyn tolkas här som de 

förutsättningar en individs åsikter och ställningstaganden grundar sig på och 

som sedan avgör hur dennes agerande tar sig uttryck i förhållningssätt och 

bemötande av barn och elever. Medvetenhet om barnets perspektiv är därvid 

en viktig komponent för att skolan i sin praktik ska inkludera arbete med 

inflytande och delaktighet som en naturlig del av vardagen. Genom att 

synliggöra betydelsen av de vuxnas människosyn och bemötande av elever 

poängteras miljöns betydelse för lärandet, där de vuxna kan ses både som 

omgivningsfaktorer och som redskap i enlighet med ett sociokulturellt 

kunskapsperspektiv (se Teoretisk referensram, Vygotskij och ett Sociokulturellt 

perspektiv). Detta ger i sin tur en grund för att  fylla  termer som ”verkligheten”, 

”kunskap” och ”fakta” med ett substantiellt innehåll. Här nedan diskuteras 

slutsatserna utifrån de forskningsfrågor som angetts i syftesbeskrivningen:  

 

Vilken kunskapssyn gynnar elevers utveckling mot 
delaktighet i samhället?  

Som visats i resultat och analys har pedagogerna ofta ett ambivalent 

förhållande till styrdokumenten, vilket skapar frustration och en känsla av att 

man som pedagog ibland lägger ner arbete på ”fel” saker. Skolledarna ger 

uttryck för en delvis annan förståelse av läroplanernas budskap än 

pedagogerna. Ledarna ser det som ett viktigt arbete för dem som pedagogiska 

ledare att stödja pedagogerna i deras förståelse av hur delaktighet och 

inflytande ingår i skolans dubbla uppdrag. De ser en utmaning i att få denna 

syn att bli förankrad hos pedagogerna. Pedagogerna å sin sida arbetar i viss 

mån utifrån ett sådant synsätt men utan att de alltid kan sätta ord på det  de 

gör. Här kan en frustration uppstå som tar sig uttryck i att pedagogerna 

upplever sig missförstådda som ”omsorgsgivare” när de tycker sig ha arbetat 

med kunskap i livsperspektiv. Av detta kan slutsatsen dras att pedagoger 

generellt sett behöver medvetandegöra sin praktik, sätta ord på sin 

kunskapssyn och få ett tydligare professionellt yrkesspråk. 

  

Under studiens gång kan en utvecklad kunskapssyn hos pedagogerna skönjas 

där man visar en större säkerhet i fråga om arbetet med elevers delaktighet och 

självständighetsutveckling som kan ses som en förutsättning för lärande. Detta 

stämmer väl överens med en skola som bygger på ett sociokulturellt 
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förhållningssätt till kunskap.  Även KASAM begreppet styrker detta i och med 

att det poängterar individens upplevelse av begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet för hur man hanterar sin livssituation (Antonovsky, 1991). 

 

I intervjuerna och inkäten gavs uttryck för att elevernas 

kommunikationsutveckling ses som central för deras delaktighet, inflytande 

och kunskapsinhämtande.  Denna insikt kan bli en viktig del i att utveckla ett 

professionellt yrkesspråk för att beskriva en syn på kunskapsutveckling för 

elever med kommunikativa och kognitiva svårigheter. Elever med 

kommunikativa svårigheter återfinns i alla de studerade verksamheterna. Här 

har just de specifika, särskilda, skolsammanhangen studerats men slutsatsen 

att en kunskapssyn där kommunikationsutveckling är viktig för utvecklande 

av medborgarkompetens kan påstås vara generell för hela skolan. Slutsatsen är 

intressant i ljuset av att Skolinspektionen redovisat att arbete med inflytande 

som en del i kunskapsuppdraget är ett önskvärt synsätt och arbetssätt som 

man sett för lite av vid sina inspektioner och rapportering i ämnet 

(Skolinspektionen 2012). Att kommunikationsutveckling ses som central för att 

uppfylla demokratiuppdraget är ett intressant resultat såtillvida att det 

legitimerar den kunskapssyn och det arbetssätt som de studerade pedagogerna 

och skolledarna har och använder när det gäller delaktighet och inflytande 

som ett didaktiskt arbetssätt med kunskapskraven och utvecklandet av 

övergripande förmågor enligt läroplanerna (Lgr11; Lgrsä 11; Lspec 11; Lsam 

11; Gy2011, Gysä13).  

 

Ytterligare perspektiv på kunskap kan ses i resultatet. Debatten kring skolan 

handlar idag i hög grad om att elever i måluppfyllande mening ska erövra 

bättre kunskaper. Ofta avses då, uttalat eller outtalat, akademiska kunskaper. 

Utifrån detta arbetes slutsatser hävdas att ett verkligt kunskapsperspektiv på 

skola inte går att särskilja från ett demokratiskt delaktighetsperspektiv. I detta 

ingår med hänvisning till barnkonventionen och svenska skolans 

styrdokument att de vuxna även kan anta barnets perspektiv i diskussion, 

planering och beslut. Här blir det sociokulturella perspektivet tydligt. 

Pedagogerna ger uttryck för att eleverna behöver artefakter, verktyg, för att ta 

nästa utvecklingssteg. I intervjuerna finns beskrivningar av pedagogiskt arbete 

utifrån möjligheter i elevernas proximala utvecklingszon. Genom dessa 

beskrivningar synliggörs att man arbetar för att ge kunskap i livsperspektiv 

och slutsatsen dras att en sociokulturell kunskapssyn främjar elevers 

utveckling mot delaktighet i samhället. 

 

 

Kan elever som exkluderats från ordinarie 
skolsammanhang ges förutsättningar till delaktighet och 
kunskap utifrån principen om en likvärdig skola?  

Denna studie vilar som framgått på en sociokulturell referensram. Till denna 

referensram, som alltså tillmäter miljö, relationer och individens egen 
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upplevelse stor betydelse, kommer också ett val att se på specialpedagogik ur 

ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2003). Dilemmaperspektivet medger att det 

inte finns en lösning på komplexa frågor om hur skolan kan hantera sina 

dubbla, ibland motsägelsefulla uppdrag.  

 

Viktiga slutsatser som faller ut ur den här studien är att de vuxnas bemötande 

av och förhållningssätt till eleverna är avgörande för hur elever ges möjlighet 

att träna sin demokratiska kompetens, oavsett vilket sammanhang som avses. 

Att vuxna är medvetna om vilka perspektiv de har som påverkar deras 

bemötande ökar förutsättningarna för gemensam reflektion och diskussion, 

vilket kan gynna barnets utveckling och upplevelse av delaktighet. För att barn 

och elever ska uppleva delaktighet måste miljön tillmätas stor betydelse i 

enlighet med ett sociokulturellt perspektiv och KASAM begreppet. Enligt 

barnkonventionen påverkas möjligheterna till utveckling för barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning av vuxnas syn på dessa och på barnens 

förmåga, vilket alltså stödjer ovanstående påståenden, då de vuxna utgör en 

viktig del av elevernas miljö.  

 

En av studiens slutsatser är att kunskap kommer som en naturlig följd av 

begriplighet (se figur 9). Det kan tyckas självklart att elever inte kan få 

kunskaper utan förståelse men så är inte alltid tydligt i skolan. Mycket 

kunskap förutsätts läras in i ett givet mönster, vid en given tid, på en given tid, 

i ett givet sammanhang, utan att hänsyn tas till individuella förutsättningar. 

Här har vi bland annat inkluderingens dilemma. Tas det alltid hänsyn till 

individen när undervisningssammanhang planeras och genomförs? Eller nöjer 

man sig allt för ofta med att formen är tillgodosedd enligt den politiska 

retoriken om en skola för alla? Vad händer om skolans verksamma istället 

använder begreppet inkluderande förhållningssätt? Delaktighet i ett 

livsperspektiv måste kunna förändras över tid och utifrån individens behov 

för att kunna sägas vara förenlig med att individen ska styra sitt eget liv i 

möjligaste mån. Utifrån att delaktighet ses som ett subjektivt begrepp och att 

ett dilemmaperspektiv antas på specialpedagogik dras slutsatsen att begreppet  

inkluderande förhållningssätt kan användas för möjliggöra individens 

deltagande i för denne meningsfulla sammanhang, syftande till aktivt 

deltagande i samhället. I det begreppet ryms individuella hänsynstaganden 

och det blir tydligt att inkluderingen ska gynna den enskilde och därför måste 

kunna se olika ut. Då blir möjligheter till lärande och kunskap tillgängliga för 

varje individ. En slutsats av studien är att ett inkluderande förhållningssätt 

som tar hänsyn till individen är nära förenat med inflytande och delaktighet. 

Ett inkluderande förhållningssätt förutsätter vidare att man antar barnets 

perspektiv och är lyhörd för att förändringar i villkoren krävs över tid, utifrån 

barnets behov och rätt till inflytande. Att utgå från ett inkluderande 

förhållningssätt i skolan är att arbeta utirån ett dilemmaperspektiv på 

specialpedagogik eftersom det förutsätter dialog, diskussion och reflektion i 

förhållande till skolans uppdrag och kunskapssyn i enlighet med hur Nilholm 

(2003) beskriver dilemmaperspektivet. 
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Utifrån de resultat som presenteras i studien och den analys som gjorts av 

desamma, kan konkluderas att upplevelse av delaktighet är nödvändigt för 

individens kunskapsinhämtande. Vidare dras slutsatsen, med stöd i teori och 

empiri, att delaktighet måste tränas i ett begripligt sammanhang. För vissa 

elever utgörs ibland detta sammanhang av en mer avgränsad miljö som kan 

utgöra grunden för vidare träning i successivt större och vidgade 

sammanhang. På så sätt kan i vissa fall, för vissa elever, ett särskilt 

skolsammanhang utgöra en kunskapande arena som förberedelse för aktivt 

deltagande i samhället, för vissa elever. Villkoren för att denna slutsats ska 

vara giltig är att det förs ett pedagogiskt, professionellt samtal om 

likvärdigheten i skolan med hänsyn till individens delaktighet och 

medbestämmande. Riskerna med det särskilda skolsamanhanget är att det 

används utifrån ett vuxenperspektiv utan att beslutande parter är medvetna 

om och tar hänsyn till barnets perspektiv. Den risken finns också vid beslut om 

integrering i ordinarie skolsammanhang. Barnet måste vara delaktigt och få 

göra sin röst hörd, oavsett hur barnets kommunikativa uttryck ser ut. Målet 

måste alltid vara att barnet ska erövra så goda redskap som möjligt för ett 

aktivt samhällsdeltagande på egna villkor. Partanen (2007) uttrycker detta så 

här:  

 
”Dessa elever kan då fungera i en ur yttre hänseende välstrukturerad miljö, men de 

utvecklar inte sina inre verktyg för att kunna hantera andra typer av miljöer/…/ 

Detta har jag mött när det gäller elever som har svårigheter med uppmärksamhet 

och koncentration och som vistas i särskilda undervisningsgrupper där man just 

organiserat en anpassad miljö/…/ de kommer inte alls att utveckla nya verktyg för 

att hantera mer komplexa miljöer - vanliga klassrumsmiljöer – om man inte 

medvetet jobbar med detta.” (s. 136-137) 

 

Mot denna bakgrund förefaller utvecklingsmål för miljön runt barnet, likväl 

som för barnet själv, vara väsentliga. Alltså måste beslut runt barnet och 

barnets skolmiljö utvärderas och revideras kontinuerligt. Slutsatsen är att det 

inte går att generellt säga vad som är ett inkluderande sammanhang för varje 

individ. För att referera till Hundeide (2011) är det inte den fysiska platsen som 

talar om huruvida en individ är delaktig eller inte, utan det upplevda 

förhållandet mellan deltagarna i miljön. Slutsatsen är också att med ett 

inkluderande förhållningssätt ökar möjligheterna att elever får uppleva 

delaktighet och KASAM. 

 

En ytterligare slutsats av studien är att delaktighet är ett subjektivt begrepp 

som förändras över tid. Det finns behov av att kunna observera delaktigheten 

och den är då alltid föremål för den vuxnes tolkning. Utifrån det blir det 

viktigt att den vuxne kan sätta sig in i barnets perspektiv i sin bedömning. 

Exempel finns i studien på att delaktighet är möjlig att observera även hos de 

elever som har stora funktionsnedsättningar. Överskuggande är dock 

slutsatsen att det i första hand är individens upplevelse som ska tillmätas 
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betydelse. Detta är ett nödvändigt ställningstagande om barnkonventionen ska 

uppfyllas. Det nödvändiggör att de vuxna har ett lyhört sätt att tolka barnen 

och deras behov. Det visar också på vikten av att inte bedöma och tolka utifrån 

majoritetens upplevelse, eller det politiskt korrekta, det vill säga normativt, 

utan att utgå från barnets perspektiv. Nedanstående figur 12 avser att belysa 

hur faktorer samspelar och bygger på varandra för att en skolmiljö ska kunna 

anses vara tillgänglig för lärande: 

 

Pedagogisk grundsyn: kritiskt/relationellt-dilemmaperspektiv 

 

Inkluderande förhållningssätt 

 

Olikhet som norm 

 

Samspel mellan miljö och individ 

 

Tillgänglig utbildning 

Figur 12. Samspelande faktorer för lärande i en skola för alla. 

I figuren visas hur man kan se ett kritiskt/relationellt/dilemma perspektiv på 

kunskap som avgörande för att arbeta utifrån ett inkluderande 

förhållningssätt. Dilemmaperspektivet ger även en förståelse för komplexiteten 

i det inkluderande förhållningssättet. Genom att det förutsätter samtal, 

diskussion och omprövning av ställningstaganden så möjliggör det 

individuella hänsyn och olika lösningar från situation till situation, från 

individ till individ och över tid. När ett inkluderande förhållningssätt råder 

utmanas det ”normala” som norm, till fördel för ett perspektiv där olikheterna 

i sig blir normerande, det vill säga det man utgår från i all planering och 

verksamhet. Det kan ses som en förutsättning för att förstå 

inkluderingsbegreppet så som det definieras av Nilholm (2006). Vidare visar 

figuren ovan att dessa beskrivna förutsättningar ligger till grund för ett 

samspel mellan individ och miljö. Här avses då samspel, där individens 

lärande är målet. Detta lärande är beroende av ett jämlikt samspel mellan 

fysisk-, social- och pedagogisk miljö. Tillgänglighetsmodellen är ett sätt att 

beskriva ett sådant samspel. Frågan är HUR? Det ger inte modellen i sig svar 

på. Här kan man se parallellen till det kritiska perspektivet. Perspektivet som 

talar om hur det idealt bör vara men som inte ger sig in i den svåra Hur-

frågan. Tillgänglighetsmodellen kan däremot även ses i förhållande till 

dilemmaperspektivet, eftersom den talar om hur relationen mellan 



  

 

68 

 

komponenterna förändras över tid samt hur de står i relation till individens 

förutsättningar och behov. Det talar för den komplexitet som Nilholm (2003) 

menar kan ses som grunden i skolverksamhet och därmed som förutsättningar 

för ett dilemmaperspektiv på pedagogik. Dilemmaperspektivet liksom 

tillgänglighetsmodellen kräver dialog, diskussion och kunskap. Med ett sådant 

synsätt kan modellen peka på viktiga förutsättningar för lärande. Ovanstående 

figur visar hur tillgänglig utbildning blir möjlig först om övriga beskrivna 

förutsättningar finns.  

 

Det går alltså inte att svara på frågan om ett särskilt skolsammanhang ger 

förutsättningar för delaktighet och kunskap eftersom slutsatsen är att varje 

individ har behov av en begriplig miljö och denna kan se olika ut, med ett 

inkluderande förhållningssätt som grund. Målet är att alla elever ska ha 

tillgång till en för dem tillgänglig utbildning som förbereder på bästa sätt för 

ett så självständigt liv som möjligt.  

 

Hur kan tidigare forskning och svensk skolas 
styrdokument kopplas till praxis i de här studerade 
skolsammanhangen, när det gäller inflytande och 
delaktighet? 

Att se arbete med demokratiuppdraget som en integrerad del av 

kunskapsuppdraget motiveras av att lärande förutsätter delaktighet. Detta 

synsätt är förenligt med sociokulturellt perspektiv och vad KASAM begreppet 

står för, dessutom stämmer det väl med vad Skolverket och Skolinspektionen 

för fram angående skolans uppdrag i förhållande till dess styrdokument. 

Eriksson och Bostedt (2011) för fram att skolor tenderar att ha lättare att tala 

om ett demokratiskt arbetssätt än att arbeta enligt det i sitt vardagsarbete. En 

slutsats är att det utifrån resultatet i denna studie myntade begreppet skolan 

som kunskapsarena kan användas för att beskriva hela skolans uppdrag, se figur 

6. Att ge kunskap är ett av skolans viktigaste uppdrag enligt skollag och 

läroplan och med detta sätt att se ryms även socialt liv och demokrati i 

kunskapsbegreppet, något som stödjs av Skolverket och Skolinspektionen 

(Skolverket, 2000; Skolverket, 2011; Skolinspektionen, 2012). Med ett sådant 

resonemang möjliggörs en diskussion om vilken kunskap skolan ger och 

vilken som eventuellt borde få mer eller mindre utrymme. En skola som i 

första hand är en spegel av det rådande samhället runt omkring sänder ut 

budskap om att saker och ting redan är som de ska vara, det ges inte så stort 

utrymme för nya tankar. En skola som i första hand är en omsorgsgivare lär 

eleverna att de inte kan så mycket själva utan är beroende av andra. En skola 

som är en social mötesplats sätter det sociala livet i centrum. En skola som är 

en kunskapsarena ger individen användbar kunskap i ett livsperspektiv. Med 

det perspektiv på kunskap som synliggörs och förs fram i denna studie 

inrymmer kunskap i livsperspektiv förutsättningar för och förmåga till 

inflytande samt demokratiska färdigheter och delaktighet, se figur 8. Detta 

utifrån ställningstagandet att delaktighet är ett subjektivt och relativt begrepp.  
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I denna studie har diskrepansen mellan skolans praktik och styrdokumentens 

möjligheter problematiserats. Detta kan kopplas till vad som tidigare tagits 

upp om frirum och det goda samtalet (Berg, 2011). Ett sådant samtal kan bidra 

till förändring av såväl de inre som de yttre gränserna för utveckling (aa). Att 

utnyttja frirummet så som Berg avser och använda det goda samtalet till att 

kritiskt granska skolans uppdrag som samhällsaktör i förhållande till 

styrdokumenten skulle alltså kunna ses som gynnsamt för hur skolan arbetar 

med och utvecklar delaktighet och inflytande för alla elever inom ramen för 

skolans dubbla uppdrag. Med det dubbla uppdraget avses då uppdraget att 

både se till individens behov av utvecklande av livskunskap, det vill säga ta 

och få rättigheter och utöva inflytande samt samhällets behov av medborgare 

som både kan ta ansvar och utöva skyldigheter. 

 

En slutsats är också att man som lärare aktivt måste välja sin tolkning av 

styrdokumenten. Det går att se dem som stödjande när det gäller inflytande 

och delaktighet, men det är ett aktivt val att arbeta praktiskt integrerat med 

demokrati- och kunskapsuppdraget. Det kan även utläsas i empirin för detta 

arbete att skolledarnas ledarskap och hur man prioriterar dessa frågor 

avgjorde hur pedagogernas trygghet i arbetet ser ut. Det är en slutsats som kan 

förutsättas gälla i alla skolsammanhang, inte bara när det gäller elever med 

funktionsnedsättningar i särskilda skolsammanhang. De här studerade 

skolsammanhangen visar med studiens resultat att de i enlighet med tidigare 

forskning och gällande styrdokument arbetar för inflytande och delaktighet. 

 

Slutsatser som faller utanför studiens syfte 

I det här avsnittet fokuseras de slutsatser som ligger utanför studiens syfte och 

frågeställningar. Det är slutsatser som har synliggjorts i resultat och 

analysavsnittet och som har nämnts även tidigare under rubriken slutsatser 

och diskussion. Avsikten med att skilja ut dem här är att de ses som intressanta 

att fördjupa något även i ett sammanhang som faller utanför studien syfte.  

 

I studien tydliggörs hur viktig den kommunikativa förmågan är för elevers 

delaktighet i samhället. En generell slutsats blir därför att arbete med 

kommunikationsutveckling är en grundläggande uppgift för skolan i 

allmänhet i arbetet med att integrera demokrati- och kunskapsuppdrag och 

hjälpa elever att utveckla medborgarkompetens. Att utveckla förmågan att 

kommunicera ingår som en av de vanligaste förmågorna som elever ska 

utveckla enligt läroplanernas kursplaner (Svanelid, 2011). För att tydliggöra 

och motivera detta arbete för sig själva och för andra behöver skolans personal 

föra goda, professionella samtal för att göra sig medvetna om sin praktik och 

utveckla sitt gemensamma yrkesspråk. Slutsatsen är också att det finns många 

exempel på gott arbete i de studerade verksamheterna när det gäller att 

använda delaktighet och inflytande som ett didaktiskt arbetssätt. Resten av 

skolan skulle kunna ta intryck av detta arbete med kunskapskraven och 
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utvecklandet av övergripande förmågor enligt läroplanerna (Lgr 11; Lgrsä 11; 

Lspec 11; Lsam 11; Gy2011). Ett sådant arbetssätt förs fram av Skolverket och 

Skolinspektionen (Skolverket, 2000; Skolinspektionen 2012) vilket gör att 

slutsatsen kan sägas överensstämma med tidigare kunskap. Till skillnad från 

Skolverket och Skolinspektionen lyfter denna studie fram de särskilda 

skolsammanhangen inom vars ramar kunskaper som kan vara till gagn för 

resten av skolan har utvecklats. I bakgrunden till detta arbete nämns att 

särskilda verksamheter sällan synliggörs i den allmänna kunskapen om och 

direktiven för skolan.  

 

Här kommer även frågan om elevers rättssäkerhet in i bilden. Det framstår 

som anmärkningsvärt att Sverige som i stort sett enda land i Västeuropa 

fortfarande väljer att ha två parallella obligatoriska skolsystem, grundskola 

och grundsärskola. Samma grundsystem gäller även för de frivilliga 

skolformerna. I de flesta andra europeiska länder finns ett skolsystem för alla 

elever. Det är värt att uppmärksamma den kritik som finns mot att Sverige 

med sin demokratiska historia och demokratiska ambition fortfarande 

särskiljer elever utifrån individuella förutsättningar enligt den här principen 

(Swärd & Florin, 2011). Samtidigt kan det vara relevant i sammanhanget att 

lyfta fram en rättssäkerhetsaspekt. Med två formella skolsystem följer också 

behov av reglering av rättigheter och skyldigheter i lag. Det innebär i 

praktiken att svenska elever med utvecklingsstörning har tydligt reglerade 

rättigheter när det gäller uppnående av kunskapskrav och utveckling av 

förmågor. I förlängningen innebär det att elever och föräldrar har rätt att kräva 

en lagstadgad kvalitet och kvantitet på utbildning vilket är ett viktigt 

demokratiskt hänseende.  I denna studie tas inte ställning för eller emot två 

parallella skolsystem. Däremot leder studien fram till ett behov av att belysa 

hur det svenska systemet kan ha både för- och nackdelar som i slutänden även 

påverkar elevers upplevelse av delaktighet. Delaktigheten kan ses både ur ett 

individuellt- och ur ett samhällsperspektiv.  

 

När projektet som delstudien bygger på startade var det elevinflytande som 

fokuserades. Under processen har det begreppet förskjutits till att handla om 

delaktighet. Inflytande är dock en viktig komponent för att uppnå en känsla av 

delaktighet. Elevinflytande blir på så sätt ett praktiskt redskap för att ge 

kunskap om rättigheter och skyldigheter som är förutsättningar för delaktighet 

i samhället och egenbestämmande över det egna livet. Det är ett påstående 

som bör kunna gälla för hela skolsystemet. Utifrån detta resonemang är en 

generell slutsats att upplevd delaktighet i skolan kan fungera som ett verktyg 

för att nå innehållet i medborgarskapet. 

 

Studiens nytta i förhållande till debatten om en skola för 
alla 

I studien har flera slutsatser dragits som förhoppningsvis även har relevans för 

skolans verksamma ledare och lärare. Slutsatserna är av den karaktären att de 
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kan öppna för diskussioner och i förlängningen utveckling av skolans 

förhållningssätt och yrkesprofessionalitet.  

 

En slutsats är att det har betydelse vilket perspektiv den vuxne har på barnet 

för hur barnet blir bemött. Det konstateras att det perspektiv som var och en 

bär på inte alltid är ett medvetet ställningstagande utan beror på faktorer som 

t.ex. yrkesroll, utbildning och erfarenheter (jämför Säljö, 2000, avsnittet om 

Teoretisk referensram, Vygotskij och ett sociokulturellt perspektiv i detta arbete). 

Slutsatsen att den kontext man befinner sig i spelar stor roll för hur eleverna 

blir bemötta stödjs av ett sociokulturellt perspektiv.  

 

De olika perspektiven finns i nära relation till varandra, i en och samma 

persons värderingar och förhållningssätt. En slutsats utifrån detta är att de 

olika perspektiven som ingår i vuxenrollerna runt barnen behöver 

medvetandegöras och tas hänsyn till, för att en helhetssyn på barnet ska kunna 

utvecklas. Med en medvetenhet om att man tänker och förhåller sig på olika 

sätt utifrån vilken roll och vilka förutsättningar man som pedagog eller 

skolledare har i förhållande till barnet ökar möjligheterna till gott samarbete 

mellan professioner och föräldrar. Med en insikt om att man som professionell 

ofta anlägger ett barnperspektiv (den vuxnes syn på barnet utifrån sin egen 

tanke om dess behov) men också har möjlighet att anta barnets perspektiv för 

att förstå hur barnet tänker, ökar möjligheten till tolkning, individualiserade 

beslut och ställningstaganden utifrån varje individ. Att de vuxna kan anta 

barnets perspektiv kan vara nödvändigt för att barnet ska uppleva delaktighet.  

Även den interna, professionella diskussionen på arbetsplatsen kan höjas med 

högre medvetenhet och lyhördhet för vilka perspektiv var och en har. Detta 

kan ses i relation till det goda samtalet (Berg, 2011). 

 

Den vuxne väljer med sitt perspektivtagande att antingen se barnet eller eleven 

som svag, kompetent eller i behov av stöd. Barnet eller eleven kan anses vara 

svag, i behov av omsorg och stöd här och nu för att i ett livsperspektiv 

utveckla kompetenser för självständighet, autonomi. Med ett sådant 

resonemang är avsikten att poängtera att dessa synsätt inte står i motsats till 

varandra utan i stället synes förutsätta varandra för att vad som kan uttryckas 

som en helhetssyn på individens behov ska kunna utvecklas. Individer är 

komplexa med många olika, ibland motstridiga, behov. Likväl är skolan en 

komplex institution med ibland dubbla och motstridiga uppdrag. Det gör att 

ett dilemmaperspektiv på specialpedagogik (Nilholm, 2003) tonar fram som 

relevant för en nyanserad diskussion om elevers behov och rätt till upplevd 

delaktighet i en likvärdig skola. Med det avses att synliggöra skolans 

motsägelsefulla verksamhet och därmed behov av att förhålla sig till detta, för 

att främja en skola för alla.  

 

Medvetenhet om vilka perspektiv de professionella bär på kan alltså enligt 

denna studie ses som avgörande för vilken praktisk människosyn, det vill säga 

förhållningssätt som styr vardagsarbetet. Vuxnas förhållningssätt till elever i 
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skolan är alltså närmast avgörande för hur dessa ges förutsättningar att träna 

sin demokratiska förmåga. Att träna den demokratiska kompetensen är ett sätt 

att ta tillvara elevernas intressen och utveckla deras förmåga att själva ta vara 

på sina intressen. I detta är tolkning och förståelse av de perspektiv man 

möter, att vara lyhörd, att ha fingertoppskänsla och att vara flexibel kritiska 

aktiviteter. Det är alltså viktigt att kunna anta olika perspektiv och att 

sammanföra dessa till en helhet som gynnar barnet och dennes delaktighet, 

både här och nu och i ett livsperspektiv. Ytterligare en slutsats är att det inte 

finns någon ”sann” bild av vad delaktighet är. Delaktighet i ett livsperspektiv 

måste kunna se olika ut över tid och utifrån individens behov här och nu, för 

att kunna sägas vara förenlig med att individen själv ska styra sitt liv i 

möjligaste mån. Denna slutsats kan kopplas till ett sociokulturellt perspektiv 

på hur relationen mellan människan och miljön, människan i kulturen, är 

ömsesidig och föränderlig (Se exempelvis Strandberg, 2006; Säljö 2000; 

Vygotskij, 1978).  
 

I studien har begrepp som deltagande, delaktighet, inkludering och 

tillgänglighet beskrivits och analyserats. En slutsats är att en förförståelse av 

hur det egna förhållningssättet och perspektivet påverkar sättet att se på 

barnet eller eleven och dennes behov främjar en djupare professionell 

förståelse av vad dessa begrepp står för. När den egna medvetenheten ökar 

kan också samarbetet med andra som företräder andra perspektiv underlättas 

och komma barnet till del.  Avsikten med ett sådant resonemang är att 

understryka vikten av att ta tillvara olika perspektiv och därmed förförståelse 

betraktat utifrån förälderns, pedagogens, och viktigast av allt, barnets 

utgångspunkt. Vid ett gott samarbete präglat av respekt och lyhördhet kan 

samhällets övergripande uppdrag att ge förutsättningar för alla medborgare 

att leva goda och meningsfulla liv ges utrymme även i skolan. Skolan kan på 

så sätt bli ett av flera verktyg i samhällsbygget, både för den enskilde 

individen och för kollektivet. En slutsats är att skolans arbete innebär både 

förutsättningar för, och syfte med, delaktighet. Med det menas att skolan ska 

både förbereda för delaktighet i samhället men också vara en plats där alla 

elever upplever delaktighet här och nu vilket kan ses som centralt i tanken 

med en skola för alla. 

 

Det finns, vilket behandlats tidigare, ett antal uppfattningar om hur 

delaktighet kan och bör beskrivas och bedömas. Det är en vanlig uppfattning 

att delaktighet måste gå att observera. (jfr. Szönyi & Söderqvist Dunkers 

(2012). Detta är en åsikt som framkommer även i intervjuerna i denna studie. 

Flera informanter menar att en elev med grava funktionsnedsättningar och 

kommunikationssvårigheter kan anses delta men inte vara delaktig, d.v.s. 

medverka. Andra menar att elever kan anses vara delaktiga men att det är 

beroende av den vuxnes tolkning. Det är bland annat utifrån detta behov av att 

tolka elevers delaktighet som vuxnas perspektivtagningar fått stort utrymme i 

analysen. En slutsats av studien är att delaktighet är ett subjektivt begrepp som 

förändras över tid. Det finns behov av att kunna observera delaktigheten och 
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värderingen är då alltid föremål för den vuxnes tolkning. Detta förutsätter i sin 

tur att den vuxne i sin bedömning sätter sig in i barnets perspektiv. En slutsats 

är också att delaktighet är möjlig att observera även hos de elever som har 

stora funktionsnedsättningar. Överskuggande är dock slutsatsen att det i första 

hand är individens upplevelse som ska tillmätas betydelse. Detta 

överensstämmer med Falkmers (2013) resultat om att individers behov av 

delaktighet kan se olika ut, vilket framstår som en premiss för att 

barnkonventionen ska uppfyllas.  Summa summarum visar detta på vikten av 

att inte bedöma och tolka utifrån majoritetens upplevelse, det vill säga 

normativt, utan att utgå från barnets perspektiv, här och nu och i framtiden.  

 

För att elever ska uppleva delaktighet måste miljön tillmätas stor betydelse i 

enlighet med ett sociokulturellt perspektiv och med de principer som KASAM-

begreppet vilar på. En slutsats är att Tillgänglighetsmodellen (se Bakgrund, 

Tillgänglig utbildning) kan vara ett stöd för skolans personal i arbetet med att 

skapa förutsättningar för upplevd delaktighet för alla elever. Eftersom här sägs 

att upplevelse av delaktighet är subjektiv och föränderlig över tid dras 

slutsatsen är det inte möjligt att ha en ”mall” för hur en tillgänglig skolmiljö 

ska se ut. Hänsyn måste tas till individens upplevelse och behov och det måste 

finnas ett dynamiskt förhållningssätt till miljön. Den måste kunna förändras 

över tid, utifrån KASAM begreppet och ett livsperspektiv på barnets behov. 

Individen måste uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att 

förstå sitt sammanhang och må bra vilket ses som en förutsättning för upplevd 

delaktighet här och nu. Eftersom KASAM kan ses som en förutsättning för 

lärande i enlighet med ett sociokulturellt perspektiv, kan det i vissa fall finnas 

behov av att träna delaktighet i en mycket anpassad miljö för att vidga denna 

när så är möjligt utifrån elevens upplevelse av KASAM. Då möter man barnet i 

dess proximala utvecklingszon för att med rätt verktyg möjliggöra nästa 

utvecklingssteg. 

 

Sammanfattningsvis kan konkluderas att arbete med elevers delaktighet och 

inflytande i skolans alla skolformer bör ha som mål att ge alla 

samhällsmedborgare förutsättningar till ett så rikt och autonomt liv som 

möjligt. I detta inkluderas individens medbestämmande som en avgörande 

del. Med detta menas att arbete med elevinflytande syftar till elevers 

delaktighet, förmåga att ta ansvar och möjligheter att ta plats i samhället. 

Elevinflytande kan på så sätt bli ett redskap för att ge kunskap om rättigheter 

och skyldigheter som är förutsättningar för delaktighet i samhället och 

egenbestämmande över det egna livet. Skolan som kunskapsarena kan, i den 

mening begreppet används här, vara ett synsätt som stödjer individen i att 

tillägna sig kunskap som gör samhället tillgängligt i livsperspektiv, utifrån 

egna förutsättningar. Det kan ses i ett sociokulturellt perspektiv där miljön och 

det omgivande sammanhanget är avgörande för hur kunskapsutveckling sker. 

 

Pendelrörelsen i figur 8 tonar fram som närmast avgörande för att barnet eller 

eleven ska bli sedd, respekterad och få sina behov tillgodosedda. Barn och 
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elever har både behov av omsorg och utbildning. Detta är en demokratisk 

rättighet och samtidigt en nödvändighet för att principerna i 

barnkonventionen ska kunna anses vara tillgodosedda. Om ovanstående 

förutsättningar finns möjliggörs att individen kan uppleva en känsla av 

sammanhang, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilket är 

demokratiska rättigheter för varje samhällsmedborgare att åtnjuta. En skola för 

alla är en viktig kunskapande arena för att nå det målet. 
 

Avslutande reflektioner 

Som nämndes i början av uppsatsen  hörs sällan röster från dem som arbetar i 

särskilda undervisningssammanhang särskilt högt i den allmänna 

skoldebatten. Dessa verksamheter utgör heller inte som regel exempel i skrifter 

från Skolverket och Skolinspektionen när det handlar om att beskriva skolan i 

allmänhet. Verksamheter som särskola, specialskola, sameskola omfattas och 

ingår i målgruppen men omnämns eller beskrivs inte genom exempel i 

texterna. Det gör att de erfarenheter och kunskap som finns bland de 

verksamma i de särskilda skolsammanhangen inte sprids. Det har varit en 

ambition med denna studie att sprida goda exempel och kunskap. Flera av de 

slutsatser som dragits kan antas gälla för skolan generellt. På så vis har det 

särskilda fått en röst värd att lyssna till. Om skolan inte lyssnar till det som inte 

upplevs vara det generella, det normala, hur är det då med resten av samhället 

i detta hänseende? Skolan ska utifrån sina styrdokument förbereda för ett 

samhälle där alla ska kunna delta aktivt utifrån sina förutsättningar, finna sin 

unika egenart och ge sitt bästa i ansvarig frihet (Lgr11, lgrsä11, Lgrsam11, 

Lgrspec11, Gy2011, Gysä13). 

 

Genom styrdokumenten förväntas skolan förbereda för det samhälle som 

väntar eleverna som vuxna. Men hur ser då detta samhälle ut? Hur väl rustar 

skolan elever, att  utifrån vars och ens förutsättningar, leva så autonoma liv 

som möjligt; få rättigheter och ta ansvar? Skolan synes ofta förbereda elever för 

ett utopiskt samhälle där alla ska ha så likvärdiga kunskaper som möjligt och 

då lyfts framförallt akademiska kunskaper fram. I praktiken kan frågan ställas 

vad en elev ska med kunskap i att ”rabbla” multiplikationstabellerna utantill, 

när han eller hon inte kan använda sina kunskaper för att gå och handla. Har 

skolan då tränat rätt saker? Har man tränat saker rätt? När eleverna väl lämnar 

skolan har de ofta inte fått tillräckliga erfarenheter för att själva hävda sin vilja, 

sina förmågor och sina rättigheter. Denna fundering gäller för alla elever men 

blir än allvarligare när det gäller individer som har grundläggande svårigheter 

att själva tala för sig.  

 

De frågor som ställs ovan grundas på tankvärda erfarenheter, åsikter och 

kunskap som finns hos de i studien medverkande pedagogerna och 

skolledarna. De utför ett arbete som ofta inte får så stor uppmärksamhet. 

Genom att lyssna till dessa professionella får det särskilda en egen röst och 
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fokus flyttas från rådande normalitetsnorm. Den är värd att lyssna till och lära 

av.  

 

Fortsatt forskning 

Studiens slutsatser kretsar runt inkluderingens dilemma. Det framförs flitigt 

idéer om skola som är baserade på ett normativt sätt att tänka i politisk, 

ideologisk och massmedial mening. En diskussion kring normalitet har berörts 

i det projekt som studien vilar på och skulle vara intressant att gå in djupare på 

i en fortsatt studie. Det går inte att objektivt fastställa det normala eftersom det 

är kultur-, individ- och situationsberoende. Är det då överhuvudtaget relevant 

att diskutera normalitetsbegreppet när det gäller skola och elever med 

funktionsnedsättning? Svaret måste bli ja eftersom den dominerande 

diskursen för skolan i mycket följer en idé om normalitet (se tex. Isaksson, 

2009). Idén om det normala kan vara öppen eller dold. Här kommer vi in på 

inkluderingens dilemma. Så länge det finns en normalitetsnorm i skolan så är 

verklig inkludering, som bygger på olikhet som norm, en utopi. Utifrån detta 

sätt att se är en slutsats ur denna studie att begreppet inkluderande 

förhållningssätt bättre beskriver ett förhållningssätt som kan öka 

förutsättningarna för delaktighet. Ett inkluderande förhållningssätt lämnar 

utrymme för hänsyn till individen och dennes behov av ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. Miljön spelar roll. Om den är utformad efter en - öppen 

eller dold - normalitetsnorm är verklig inkludering inte möjlig att uppnå. Ett 

inkluderande förhållningssätt gör tillgänglighetsbegreppet mer intressant än 

inkluderingsbegreppet för skolans verksamhet. En tillgänglig skolmiljö 

betyder att fysisk, social och pedagogisk miljö tas hänsyn till och planeras för, 

med avsikten att individen ska nå så långt som möjligt i sitt lärande. Dessa 

tankar är väckta men inte utvecklade i denna studie, här finns ett vidare 

forskningsintresse. 

 

Till sist  

Det goda samtalet har nämnts återkommande i det här arbetet som en 

framkomlig väg för att höja medvetenheten om perspektiv, förbättra 

samarbetet mellan de vuxna och höja den professionella diskussionen i skolan. 

Vid ett samarbete präglat av respekt och lyhördhet kan samhällets 

övergripande uppdrag att ge förutsättningar för alla medborgare att leva goda 

och meningsfulla liv ges utrymme även i skolan. Skolan kan på så sätt vara ett 

av flera verktyg i samhällsbygget, både för den enskilda individen och för 

kollektivet. Med det sättet att resonera är skolans arbete både förutsättningar 

för - och syfte med - delaktighet.  
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BILAGA 1: Intervjuguide – 
fokusgrupper pedagoger 

Inledning med påminnelse om vår problemformulering: Hur ser relationen 

mellan elevinflytande- delaktighet- sammanhang och kunskapsmålen ut i 

särskilda skolsammanhang såsom särskola och särskilda 

undervisningsgrupper? Vilka arbetssätt och vilket innehåll befrämjar 

elevinflytande med mål att stärka elevernas möjligheter att delta i samhället? 

Information om tre teman som jag valt att utgå från; pedagogiska arbetssätt, 

lärandemiljö och kunskapsuppdrag De tre temata är hämtade från det 

elevinflytandeprojekt som gett upphov till denna undersökning och 

underliggande frågeställningar är sprungna ur material som redan samlats in i 

form av anteckningar vid gruppdiskussioner samt från diskussionsforum på 

internet (inom undersökningsgruppen) samt ur de begrepp som ligger till 

grund för problemformuleringen. 
 

Pedagogiska arbetssätt 

Reflektera kring och ge om möjligt exempel på: 

den vuxne som redskap  

fingertoppskänsla 

medvetandegöra  

förhållningssätt  

Individualisering 

 

Lärandemiljö 

Reflektera kring och ge om möjligt exempel på: 

Integrering 

Inkludering 

Deltagande 

Delaktighet 

Tillgänglighet 

 

Kunskapsuppdrag 

Reflektera kring och ge om möjligt exempel på: 

Kunskaps utveckling 

”Växandets glädje” 

Kommunikation 

Motivation 

”Utifrån vars och ens förutsättningar” 
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BILAGA 2: Intervjuguide - 
fokusgrupper skolledare 
Inledning med påminnelse om vår problemformulering: Hur ser relationen 

mellan elevinflytande- delaktighet- sammanhang och kunskapsmålen ut i 

särskilda skolsammanhang såsom särskola och särskilda 

undervisningsgrupper? Vilka arbetssätt och vilket innehåll befrämjar 

elevinflytande med mål att stärka elevernas möjligheter att delta i samhället? 

Information om tre teman som jag valt att utgå från; pedagogiska arbetssätt, 

lärandemiljö och kunskapsuppdrag De tre temata är hämtade från det 

elevinflytandeprojekt som gett upphov till denna undersökning och 

underliggande frågeställningar är sprungna ur material som redan samlats in i 

form av anteckningar vid gruppdiskussioner samt från diskussionsforum på 

internet (inom undersökningsgruppen) samt ur de begrepp som ligger till 

grund för problemformuleringen. 

 

Pedagogiska arbetssätt 

Reflektera kring och ge om möjligt exempel på: 

Pedagogiskt ledarskap 

medvetandegöra  

förhållningssätt  

Individualisering 

Självständighet 

 

Lärandemiljö 

Reflektera kring och ge om möjligt exempel på: 

Integrering 

Inkludering 

Deltagande 

Delaktighet 

Tillgänglighet 

 

Kunskapsuppdrag 

Reflektera kring och ge om möjligt exempel på: 

Kunskaps utveckling 

”Växandets glädje” (Lgr11) 

Kommunikation 

Motivation 

”Utifrån vars och ens förutsättningar” 
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BILAGA 3: Inkätfrågor 
 

Hej! 

Besvara frågorna nedan genom att fylla i dina svar direkt under frågan 

(använd gärna annan färg!) och maila dem tillbaka till 

anna.sjolander@miun.se senast 130215. 

 

Det är frivilligt att delta, dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och det 

kommer inte att gå att utläsa vem som svarat vad i det färdiga resultatet.  

 

Tack för din medverkan! 

Anna Sjölander 
 

Inkätfrågor 
1. Vilken är din yrkesroll (exempelvis pedagog, elevassistent, rektor, studie- 

och yrkesvägledare…)?  

 

2. Vilken utbildning har du? 

 

3. Upplever du att formuleringarna i skolag och läroplan stödjer eller hindrar 

arbetet med elevers inflytande och delaktighet i skolan? Motivera ditt svar. 

 

4. Vilka kunskaper anser du är viktigast för elever att få med sig från skolan? 

Varför? 

 

5. Vad anser du, utifrån din yrkesroll, vara ditt viktigaste bidrag till elevers 

utveckling (berätta även vilken din yrkesroll är!)? 

 

6. Hur ser du på andras påverkan på det arbete som bedrivs i skolan 

(föräldrar, politiker, media etc.)? Motivera! 

 

7. Beskriv kortfattat hur du tycker att skolan på allra bästa sätt, i den bästa av 

världar, kan stödja varje elev utifrån dess förutsättningar, för att ”finna sin 

unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet” (Lgr11/Lgr sä11/Lsam11/Lgy11). 

 

Slutligen… 
I vilken utsträckning anser du att projektet har bidragit till att (markera med färg 

det påstående som stämmer bäst med din uppfattning): 

 

mailto:anna.sjolander@miun.se
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Jag har förbättrat mitt arbete med delaktighets- och inflytandefrågor i mitt 

arbete med elever 

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Vet ej 

mycket bra bra ganska bra dåligt mycket dåligt 

 

Idag, mer än tidigare, diskuterar jag delaktighets- och inflytandefrågor med 

mina kollegor  

 

Stämmer  Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer Vet ej 

mycket bra bra ganska bra dåligt mycket dåligt 

 

Idag, mer än tidigare, diskuterar jag delaktighets- och inflytandefrågor med 

min chef  

 
Stämmer  Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer Vet ej 

mycket bra bra ganska bra dåligt mycket dåligt 
 

Tack! 
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Bilaga 4: Samtycke 
 

 

Till att delta i studie kring elevinflytande och delaktighet i särskola och 

särskilda undervisningsgrupper 

 

 

 Studien syftar till att belysa elevers inflytande och delaktighet i särskola 

och särskilda undervisningsgrupper. 

 

 Som deltagare i studien medger du att den information du lämnar kan 

komma att användas i forskningssyfte. 

 

 All information kommer att behandlas konfidentiellt och det kommer 

inte att vara möjligt att urskilja vem som sagt vad i materialet. 

 

 Det är frivilligt att delta och du har möjlighet att när som helst avbryta 

ditt deltagande. 

 

 Du har rätt att ta del av de anteckningar jag gör av samtal, intervjuer 

och observationer. 

 

 

Studien följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, www.vr.se 
 

 

 

 

Anna Sjölander 

http://www.vr.se/

