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Pedagogers förutsättningar för att skapa delaktighet i skolan för elever med funktionshinder 
 
 
2007_______________________________________________ Antal sidor: 35_____ 
Delaktighet anser vi är ett viktigt begrepp för att kunna skapa bra förutsättningar för jämlikhet 
och inflytande för elever med funktionshinder inom skolan. Hur delaktighet kan skapas för 
dessa elever påverkas av samspelet med andra och av miljön i omgivningen. Att vara delaktig 
är att vara respekterad i sin omgivning och detta kan höja självkänslan. Detta kan i sin tur 
skapa en positiv utveckling för dessa elever, som gör att det är de som individer och inte 
funktionshindret i sig som är det huvudsakliga. 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger i skolans verksamhet uppfattar att de 
kan skapa förutsättningar för delaktighet för elever med funktionshinder utifrån vad 
Läroplanen 94 skriver om delaktighet och hur delaktigheten fungerar för dessa elever i 
jämförelse med elever utan funktionshinder. De metoder vi har använt är intervju och 
observation, där observationerna ska ses som ett komplement till intervjuerna. Vårt resultat är 
att pedagogerna upplever att de har möjlighet att skapa förutsättningar för delaktighet i 
skolans verksamhet för elever med funktionshinder. Verktyg för dem till detta är vilja till 
samarbete i arbetslaget, egen erfarenhet och utbildning och att anpassa undervisningen. De 
tror dock att förutsättningarna skulle kunna vara bättre med rätt stöd i verksamheten som till 
exempel mindre elevgrupper och fler pedagoger. I jämförelse med elever utan funktionshinder 
anser de att elever med funktionshinder har samma möjlighet till inflytande i verksamheten. 
Funktionshindret i sig kan dock göra att de syns och uppmärksammas mer av pedagogerna. I 
våra observationer upplevde vi att elever med funktionshinder var mer delaktiga i sitt samspel 
i vuxenstyrda aktiviteter än i fri lek och vi tror därför att det i fri lek kan behövas mer stöd av 
pedagogerna.  
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Nyckelord: Delaktighet, funktionshinder, kamratkultur, systemteori, ICF, språk som 
kommunikation, styrdokument Lpo 94 ___________________________________________ 
 
 
 



 
Förord 
Vi har genom denna C-uppsats försökt att få insikt om pedagogers möjligheter till att skapa 
förutsättningar för delaktighet för elever med funktionshinder i skolans verksamhet. Detta 
utifrån vad styrdokumentet Läroplanen 94 skriver om begreppet delaktighet i betydelsen 
inflytande. Genom att ge pedagoger möjligheter till att skapa förutsättningar för delaktighet 
för elever med funktionshinder, tror vi att de kan ha potential till att utveckla tillit till sin 
förmåga, vilket kan stärka deras självförtroende. Det är viktigt för elever med 
funktionshinder, då funktionshindret i sig kan vara ett hinder för dem i verksamheten inom 
skolan.   
 
Vi vill tacka pedagoger och elever på de olika skolorna som vi var och gjorde vår 
undersökning på, för utan er hade vi inte kunnat skriva den här uppsatsen. 
 
Vi vill även tacka våra familjer för allt stöd som vi fått under resans gång.  
 
Tack vill vi även ge till dem som hjälpt oss på Mälardalens Högskola i Västerås/Eskilstuna. 
  
 
Anette Anderstedt och Mona Hiréd-Tedsjö  
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1 
1 Inledning/bakgrund 
 
 
I vårt fördjupningsarbete från kursen Specialpedagogik B 2, vt-06, gjorde vi en undersökning 
om pedagogers förutsättningar för att skapa delaktighet för förskolebarn med funktionshinder. 
Vi kom fram till att pedagogerna på förskolan försöker skapa delaktighet för dessa barn med 
de resurser som finns tillgängliga. Vi vill därför i denna C-uppsats undersöka om pedagogers 
förutsättningar för att skapa delaktighet även finns för elever med funktionshinder i skolans 
verksamhet och hur de skapar dessa förutsättningar utifrån vad styrdokumentet Läroplanen 94 
skriver om begreppet delaktighet i betydelsen inflytande. Vi vill också undersöka om 
delaktigheten är likvärdig eller annorlunda för elever med funktionshinder, än för elever utan 
funktionshinder.  
 
 I skolan finns elever med funktionshinder. Vi undrar hur delaktiga dessa elever är i skolan? 
Det behövs kompetenta pedagoger för att se till annorlundaskapet i skolan och för att kunna 
synliggöra varje elevs möjlighet till delaktighet i verksamheten. För elever med 
funktionshinder är det dessutom viktigt att miljön anpassas i den verksamhet som de befinner 
sig i, för att funktionshindret i sig inte ska påverkas negativt. Funktionsnedsättning finns hos 
elever med funktionshinder, men funktionshindret i sig kan uppstå i samspelet med den 
omgivande miljön i skolans verksamhet. Vi anser därför att begreppet delaktighet berör 
pedagoger inom skolans verksamhet, då det kan göra det möjligt för dem att skapa 
förutsättningar för att ge elever med funktionshinder möjlighet att nå inflytande och samspel i 
skolans verksamhet. Det är centrala delar i utvecklandet av tillit och självförtroende för dessa 
elever.   
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2 Problemformulering och syfte 
 
 
Fokus i detta arbete är elever med funktionshinders delaktighet. Våra funderingar är hur 
elever med funktionshinder är delaktiga i skolans verksamhet och om pedagogerna anser sig 
ha möjlighet att aktivt verka för att dessa elever ska vara delaktiga. Vår problemformulering 
är: Vilka förutsättningar finns för pedagoger i skolan för att skapa delaktighet för elever med 
funktionshinder utifrån vad Läroplanen 94 (Lpo 94) skriver om delaktighet? Syftet är att 
undersöka hur verksamma pedagoger uppfattar att de kan skapa förutsättningar för elever med 
funktionshinder och dess delaktighet i skolans verksamhet utifrån Lpo 94 och hur 
delaktigheten fungerar för dessa elever i jämförelse med elever utan funktionshinder. Följande 
forskningsfrågor har hjälpt oss att fånga syftet:  
 

• Vad har pedagogerna i skolan för uppfattning om begreppen delaktighet och 
funktionshinder? 

• Vad anser pedagogerna om sina möjligheter att skapa förutsättningar för delaktighet 
för elever med funktionshinder i skolans verksamhet? 

• Hur skapar pedagogerna delaktighet för elever med funktionshinder och för elever 
utan funktionshinder i skolan? 

• Vad har elever med funktionshinder för inflytande/påverkan i skolans verksamhet? 
 
Den första forskningsfrågan har vi valt utifrån att vi vill få förståelse för vad pedagogerna har 
för uppfattning om begreppen delaktighet och funktionshinder. Detta då det är viktigt för oss 
att höra pedagogernas tolkning av dessa begrepp, eftersom denna C-uppsats bygger på 
delaktighet och funktionshinder, samt för att pedagogerna ska ha förståelse för de två 
kommande forskningsfrågorna. Den sista forskningsfrågan har vi valt då det är den aspekt av 
delaktighetsbegreppet som Lpo 94 skriver om.    
 
 
 
3 Litteraturgenomgång och teoretiska utgångspunkter 
 
 
I den litteratursökning vi gjort redovisar vi inte hela kunskapsfältet då forskningen inom vårt 
valda område är omfattande. Vi har därför gjort begränsningar och koncentrerat oss på svensk 
forskning från det senaste årtiondet med fokus på delaktighet utifrån samspel och miljöns 
betydelse för elever med funktionshinder, samt vad styrdokumentet Lpo 94 skriver om 
delaktighet utifrån inflytande. Detta då Lpo 94 är det styrdokument som skolan styrs närmast 
av i sin verksamhet. Övrigt som tas upp här är systemteoretiska utgångspunkter och ICF och 
förutom detta visar litteraturgenomgången att det finns ytterligare centrala begrepp att särskilt 
uppmärksamma, så som kamratkultur, funktionshinder samt språk och kommunikation.  
 
3.1 Delaktighet 
 
Delaktighet anser vi är ett viktigt begrepp för att kunna skapa bra förutsättningar för jämlikhet 
och inflytande för elever med funktionshinder inom skolan. Hur delaktighet kan skapas för 
dem påverkas av samspelet med andra och av miljön i omgivningen. Att vara delaktig är att 
vara respekterad som individ i sin omgivning och detta kan höja individens självkänsla. Med 
förhöjd självkänsla vågar individen testa sina gränser och blir inte lika rädd för att misslyckas. 
Vi tror att detta i sin tur kan skapa en positiv utveckling för individen som gör att det är  
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individen och inte funktionshindret som är det väsentliga. Almqvist, Eriksson och Granlund 
(2004) skriver om att begreppet delaktighet består av fyra delar vilka är: Känslan/upplevelsen 
av engagemang, motivation och agerande, sammanhangets upplevda betingelser och nischers 
sociala och fysiska karaktäristika samt miljöns förutsättningar att erbjuda nischer. Av dessa 
väljer vi att ta fasta på motivation och agerande samt miljöns förutsättningar att erbjuda 
nischer, vilket vi avser att identifiera i vår undersökning. De övriga innebär att det är 
individen själv som måste uttala sig om det eller annan närstående person, vilket inte berör 
denna undersökning.  
 
Almqvist, Eriksson och Granlund (2004) anser att delaktighet är ett flertydigt begrepp som 
omfattar upplevelser av engagemang och motivation, samspel med omvärlden i nischer och 
förutsättningar i miljön samt aktivt agerande. Ingen av dessa delar kan var för sig förklara 
individens mått av delaktighet. För att mäta en individs delaktighet är det i första hand 
individens upplevelse och agerande som utgör delaktighet. I denna process är samspel och 
miljö förutsättningar för delaktighet. Bedömningar av delaktighet görs därför i relation till det 
samspel som är möjligt i den miljö som är aktuell. Då delaktighetsbegreppet består av en 
upplevelsekomponent är det svårt att som utomstående observatör bedöma en individs 
delaktighet genom att enbart observera dennes beteende i en viss situation, eftersom det 
endast är individen själv som kan berätta om upplevelsen av delaktighet. Då det gäller riktigt 
små barn och/eller individer med grava funktionshinder är det inte alltid möjligt för dem 
själva att bedöma sin delaktighet. I det läget kan andra personer som känner individen väl 
hjälpa till att göra en värdering av hur aktivt engagerad individen är i olika situationer. 
De olika beståndsdelarna av delaktighetsbegreppet kan hänföras till en tidsram där 
nusituationen för en individ är i centrum och detta kan i sin tur relateras till vad som hänt 
tidigare och vad som kan ske i framtiden. En individs agerande i nusituationen påverkas av 
den kunskapsbas och de färdigheter och av de mål som denne har för sitt agerande. Individen 
har lättare att nå olika mål för delaktighet genom att skapa konkreta kortsiktiga delmål, än om 
enbart långsiktiga mål sätts upp. Viktigt är också individens agerande i nusituationen som 
påverkas av samspelet med andra och miljön i omgivningen. Hur samspelet för individen 
fungerar kan bero på vilket funktionshinder denne har. Enligt Bronfenbrenners nischteori 
(1999) i Almqvist et. al samspelar en individ med sin omvärld genom den tolkning som denne 
gör av sin omgivning och dess sammanhang, där individens tidigare erfarenheter har stor 
betydelse för hur detta sker. Individen skapar delvis sin egen miljö genom att söka upp 
nischer som passar och undviker det som inte passar. För att upptäcka nya nischer som kan 
vara utvecklande för individen är det viktigt att se till vad miljön har att erbjuda. Vi tycker att 
pedagogerna har en central roll i detta i skolans verksamhet.  
 
I Tideman (2004) står det att delaktighet kan ses synonymt med ambitionen att uppnå 
likvärdiga levnadsvillkor för individer med och utan funktionshinder och en strävan efter att 
individer med funktionshinder ska leva tillsammans med andra människor i samhället. Ett 
annat sätt att fastställa delaktighet för individer med funktionshinder är att ta den 
genomsnittlige medborgarens levnadsvillkor som utgångspunkt och delaktighet är därmed 
uppnådd när funktionshindrade har likvärdiga levnadsvillkor som jämnåriga utan 
funktionshinder. Genom att ha ett synsätt som detta kan skillnader och likheter belysas, vilket 
genom olika reformer kan leda till ökad delaktighet för funktionshindrade. Delaktighet 
innebär dock inte att alla alltid ska behandlas lika, till exempel så måste en individ som har 
större stödbehov få särbehandling för att vardagen ska fungera. Däremot bör det strävas efter 
att alla ska kunna få ta del av välståndet i samhället. 
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Enligt Janson, Nordström och Thunstam (2006) är delaktighet en fråga om individens 
medborgarrätt och medborgarskap. Där den individuella förmågan att i olika sammanhang 
kunna ta del av olika delar i verksamheten starkt hör samman med grundläggande sociala 
förhållanden för individen. Janson et.al skriver att ”Delaktighet avser involvering i en 
livssituation, vilket måste bedömas utifrån en persons upplevelse och samspel i situationen 
och ej genom bedömningen av en förmåga” (Socialstyrelsen, citerad av Björck-Åkesson & 
Granlund, 2004, s. 43). Delaktighet står därför för två olika aspekter med olika innebörder och 
erfarenhetsmässigt skilda konsekvenser. Den ena är en subjektiv upplevelse av situationen 
och den andra är ett objektivt samspel i situationen. Björck-Åkesson och Granlund ser också 
till skillnaden mellan en individs perspektiv på sin egen upplevelse i olika situationer och en 
oberoende observatörs iakttagelser av individens samspel i olika förhållanden.  
 
Janson, Nordström och Thunstam (2006) refererar till Molin som utvecklar tankar om 
delaktighetsbegreppet och skiljer mellan förutsättningar för och former av delaktighet. Till 
former av delaktighet tas det upp sex olika aspekter som aktivitet, formell och informell 
tillhörighet, engagemang, autonomi, interaktion och makt. Förutsättningarna för delaktighet 
delas i vilja till delaktighet och förmåga till delaktighet och utifrån tillgänglighet och tillfälle 
till delaktighet i verksamheten. De skiljer mellan tre objektiva aspekter på delaktighet som 
tillhörighet, samhandling och tillgänglighet samt tre subjektiva delaktighetsaspekter som 
engagemang, acceptans och autonomi. För en inkluderande förskola och skola måste både 
dessa objektiva och subjektiva aspekter vara tillgodosedda för att kunna tala om full 
delaktighet för individen. ”Delaktighet föreligger när individen, på basis av eget val, kan gå 
in i engagerad och av medaktörena accepterad samhandling på en arena, vars tillgänglighet 
inte begränsas av fysiska och sociala barriärer” 
( Janson, Nordström och Thunstam (2006) s.4). 
 
I CHILD vid Mälardalens Högskola ingår flera forskningsgrupper däribland en 
forskningsgrupp bestående av Professor Mats Granlund, forskningsassistent Lilly Eriksson 
samt D- och C-studenter i psykologi och pedagogik vid Mälardalens Högskola. De har ett 
pågående delprojekt om delaktighet som är benämnt Delaktighet i skolaktiviteter – en 
jämförelse av barn med och utan funktionshinder. Bakgrund till detta delprojekt är att 
delaktighet är ett ofta använt begrepp i debatter som handlar om skolan och skolans 
möjligheter att ge alla elever en bra undervisning i en bra skolmiljö. Forskning har hittills 
klarlagt situationen för delaktighet och inflytande i skolan för antingen barn utan 
funktionshinder eller med funktionshinder. Hur delaktighet upplevs i skolsituationer har inte 
jämförts förut när det gäller dessa elever och syftet med ovanstående projekt är därför att se 
till delaktighet och faktorer som är relaterade till delaktighet och att jämföra dessa grupper 
med hänsyn till delaktighet. De hänvisar till tidigare forskning som visar om grupper med 
olika funktionshinder jämförs hittas endast få skillnader som kan förklaras med avseende på 
elevernas typ och grad av funktionshinder. Detta gör att planering och genomförande av 
åtgärder i en bestämd indelning av elever inte är meningsfull, då det gäller att öka 
delaktigheten i skolan för dessa elever. Om skillnader bevisas kan det betyda att andra 
faktorer än elevernas biologiska skador medverkar till hur delaktighet upplevs i skolans 
aktiviteter och dessa faktorer kan härledas till det sätt på vilket elever med funktionshinder 
bemöts. Elever med funktionshinder upplever samspel med lärare och kamrater och sin egen 
självupplevelse som individ som starka skäl till hur de känner sig delaktiga i skolaktiviteter. 
Det är dock inte klarlagt inom forskningen än hur detta skiljer sig åt i jämförelse med elever 
med och utan funktionshinder. Den preliminära analysen av delprojektet, Delaktighet i 
skolaktiviteter – en jämförelse av barn med och utan funktionshinder, visar att delaktigheten i 
skolaktivteter är lägre för elever med funktionshinder än för elever utan funktionshinder.  
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Skillnaderna syns framförallt i ”fria” inte lärarledda aktiviteter och detta verkar öka med 
åldern. I lärarledd undervisning upplever dock elever med funktionshinder större delaktighet.  
 
3.2 Kamratkultur 
 
Janson, Nordström och Thunstam (2006) skriver om den vertikala vuxenstyrda lär- och 
omsorgskulturen och den horisontella barn/elevstyrda kamratkulturen. Den vuxenstyrda 
vertikala omsorgskulturen styrs av kontroll, beroende och starka maktmedel, som t.ex. straff, 
belöning, och berövande av kärlek och trygghet. Det barn/elevstyrda horisontella 
kamratkulturen styrs av relativ jämlikhet i makt, inflytande och reglerat med förhållandevis  
svaga medel, som t.ex. övertalning, argumentation och undandragande av vänskap och 
medkänsla. Det horisontella kamratsamspelet har stor betydelse som stimulans för individens 
utveckling och socialisering. Barn/elever med funktionshinder har tillträde till och delaktighet 
i förskolans/skolans kamratkulturer, men det är inte helt enkelt då ofta föräldrar och andra 
vuxna har en alltför styrande påverkan. Det är således genom egen förmåga att bekräfta och 
bidra till den gemensamt förestådda kulturen och genom eget handlade som individen kan 
accepteras i gemenskapen. För att bli accepterad som vän i en kamratkultur krävs det att 
individen är socialt kompetent och förstår regler, normer och innebörden i andras handlingar, 
samt visar känslor, är lekbenägen och kan kommunicera med omgivningen. Individer som 
inte accepteras i kamratkulturen visar oförmåga till effektiv kommunikation och positivt 
samspel och väcker andra barns/elevers protester genom sitt handlingssätt och blir därför mer 
eller mindre utstötta i gemenskapen med kamraterna. De är därför inte ointresserade av 
kamratrelationer, utan även barn/elever med grava funktionshinder har vilja till delaktighet i 
kamratkulturen. Janson et. al refererar till Wolfberg som beskriver att kamratrelationer inte 
bara är en fråga om vad individen själv ”har med sig” som erfarenhet och förmåga utan också 
om situationens aktivitetserbjudanden och möjligheter. Janson et.al hänvisar också till 
Guralnick som skriver om bristande social kompetens som kan innebära oförmåga till att 
reglera känslomässiga uttryck och att kunna ta del av social information. Detta kan leda till 
isolering för individen, därför är det viktigt att se till samspel i ett bredare 
utvecklingsekologiskt perspektiv, så att insatsen samordnas med familj, skola och samhället i 
stort. 
 
Ett antal studier som redovisas i Janson, Nordström och Thunstam (2006) visar att oavsett 
orsak till funktionsnedsättning så är samspelet med kamrater undermåligt. Trots det är det ofta 
en positiv och accepterande inställning till samspel, men det är också ojämlikt och vertikalt. 
Det är de icke funktionshindrade som dominerar villkoren för samspel och delaktighet genom 
att ge direktiv, organisera och bestämma över de med funktionshinder. Studier visar med 
skolgårdsobservationer att elever med funktionshinder håller sig för sig själva och därför 
förekommer nästan inte spontant samspel överhuvudtaget. I integrerade miljöer kan mindre 
synliga funktionshinder vara mer handikappande än mer omfattande funktionshinder 
beroende på brist på anpassning. 
 
3.3 Sammanfattning av delaktighet 
 
I den här sammanfattningen sammanställer vi olika definitioner och förutsättningar för hur 
delaktighet skapas och positiva och negativa konsekvenser av detta, då delaktighet som 
begrepp är kärnan i vår studie. Vi anser att delaktighet är ett viktigt begrepp för att kunna 
skapa bra förutsättningar för jämlikhet och inflytande för elever med funktionshinder inom 
skolan. Hur delaktighet kan skapas för dessa påverkas av samspelet med andra och av miljön i 
omgivningen. Att vara delaktig är att vara respekterad som individ i sin omgivning och detta 
höjer dennes självkänsla. Med förhöjd självkänsla vågar de som individer testa sina gränser  
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och blir inte lika rädda för att misslyckas. Detta gör att det är eleverna som individer som är 
det viktigaste och inte funktionshindret i sig.  
 
Delaktighet kan ses på olika sätt, till exempel som Tideman (2004) skriver att alla individer 
har rätt till likvärdiga levnadsvillkor, samt att få ta del av välståndet i samhället. Ibland finns 
det dock undantag som måste göras utifrån delaktighet för individer som har ett större 
stödbehov, för att de ska få vardagen att fungera. För att mäta en individs delaktighet är det i 
första hand individens upplevelse och agerande som utgör delaktighet menar Almqvist, 
Eriksson och Granlund (2004). I denna process är samspel och miljö förutsättningar för 
delaktighet. Bedömningar av delaktighet görs därför i relation till det samspel som är möjligt i  
den miljö som är aktuell. Då delaktighetsbegreppet består av en upplevelsekomponent är det 
omöjligt att som utomstående observatör bedöma en individs delaktighet genom att enbart 
observera dennes beteende i en viss situation, eftersom det endast är individen själv som kan 
berätta om upplevelsen av delaktighet. Individens agerande i nusituationen påverkas av 
samspelet med andra och miljön i omgivningen och hur detta fungerar kan bero på vilket 
funktionshinder individen har. Detta beskrivs i Bronfenbrenners nischteori (1999) i Almqvist 
et al. (2004) som att individens samspelar med sin omvärld genom den tolkning som denne 
gör av sin omgivning och dess sammanhang och individens tidigare erfarenheter har stor 
betydelse för hur detta sker.  
 
Janson, Nordström och Thunstam (2006) skriver om den vertikala vuxenstyrda lär- och 
omsorgskulturen och den horisontella barn/elevstyrda kamratkulturen. Det barn/elevstyrda 
horisontella kamratkulturen styrs av relativ jämlikhet i makt, inflytande och reglerat med 
förhållandevis svaga medel. För att bli accepterad som vän i en kamratkultur krävs det bland 
annat att individen är socialt kompetent. Individer som inte accepteras i kamratkulturen visar 
oförmåga till effektiv kommunikation och positivt samspel och blir därför mer eller mindre 
utstötta i gemenskapen med kamraterna. Enligt Granlund och Eriksson, en forskningsgrupp 
inom CHILD, behöver delaktighet i skolaktiviteter jämföras för elever med och utan 
funktionshinder. Om skillnader dem emellan kan bevisas kan det betyda att andra faktorer än 
elevernas biologiska skador medverkar till hur delaktighet upplevs i skolans aktiviteter.  
 
3.4 Styrdokument, Lpo 94 
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 
Vi har valt att enbart inrikta oss på Läroplanen 94 som styrdokument i denna C-uppsats, trots 
att vi är medvetna om att det finns andra dokument som också styr skolan. Detta för att Lpo 
94 är det dokument som närmast ska styra pedagogernas syn på verksamheten och vara ett 
rättesnöre för dem i samarbetet med alla elever, bland annat utifrån hur begreppet delaktighet 
beskrivs.    
 
Skolans värdegrund och uppdrag 
I Lpo 94 beskrivs skolans värdegrund och uppdrag och att skolan ska se till demokratins 
grund. De värden som skolan skall levandegöra och förmedla är bland annat att se till alla 
människors lika värde, att det finns solidaritet för svaga och utsatta, individens frihet och 
integritet samt att inte bli utsatt för någon form av kränkning. Skolan har till uppgift att se till 
att varje enskild elev finner sin speciella egenart och att de igenom detta kan delta som 
medborgare i samhället, genom att stå för det de gör i ansvarig frihet. Skolan ska skapa 
förståelse och empati för andra individer och omsorg om individens välmående och  
utveckling ska märkas i verksamheten. ”Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller  
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funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och annan 
kränkande behandling skall aktivt motverkas. (Lpo 94, s.3).  
 
I läroplanen skrivs att det ställs höga krav på människors förståelse av den kulturella 
mångfalden, då vi idag har ett internationellt samhälle med en växande rörlighet över 
nationsgränserna. ”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet 
ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva 
sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både 
har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. ” (Lpo 
94 s.4).  
 
Vidare framhålls det att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Lpo 94 s.4). För de 
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen har skolan ett 
särskilt ansvar, därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Det skrivs också att 
”undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 
aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. 
Genom att delta i planeringar och utvärderingar av den dagliga undervisningen och få välja 
kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande 
och ansvar” (Lpo 94 s. 5). Skolan har också i uppdrag att utveckla elevernas kunnande i att 
kritiskt undersöka fakta och olika förhållanden och att förstå konsekvenserna av vad de söker 
och finner. Till det är språk, lärande och identitetsutveckling nära sammankopplade och 
genom att ha möjligheter till att samtala, läsa och skriva skall varje elev utveckla sina 
potentialer till att kommunicera och får därmed tilltro till sin språkliga förmåga.  
 
Mål och riktlinjer 
Lpo 94 anger att det är viktigt att utveckla elevernas känsla för solidaritet, samhörighet och 
ansvar för andra människor, även utanför den närmaste gruppen och att skolans verksamhet 
präglas av solidaritet mellan människor. För att utveckla elevernas kunskaper ska skolan bidra 
till en välbalanserad utveckling för dem, där utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska stå i 
centrum för undervisningen. Läraren ska arbeta för att undervisningen är balanserad och 
innehållsrik. Några mål som skolan ska sträva mot är bland annat att varje elev … ”utvecklar 
tillit till sin egen förmåga… lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra… utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att 
vårda sitt språk”… (Lpo 94 s. 9). 
  
I läroplanen står det att skolan ska uppmärksamma och hjälpa elever med behov av särskilt 
stöd och verka för att det i skolan finns en god miljö för utveckling och lärande. Läraren ska 
utgå från varje enskild individs förutsättningar, behov och erfarenheter och tänkande, samt 
stärka elevens vilja till att lära och dess tillit till den egna förmågan. Läraren ska också 
handleda, stimulera och ge särskilt stöd till elever med svårigheter. Även genomföra och 
organisera arbetet så att de utvecklas efter sina förutsättningar och stimuleras till att använda 
och utveckla hela sin förmåga, samt får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.  
 
Alla elever omfattas av de demokratiska grunderna som att kunna påverka, ta ansvar och vara 
delaktig. Elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling förutsätter att de tar ett allt större 
ansvar för det egna arbetet och skolmiljön. Läroplanen anger att som riktlinje ska alla som 
arbetar i skolan ”främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den  
sociala, kulturella och fysiska skolmiljön”. Läraren ska … ”se till att alla elever oberoende 
av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,  
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sexuell läggning eller funktionshinder får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och 
mognad”… ” Förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och 
skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle” (Lpo 94 s.13-14). Lpo 94 beskriver även 
vad som är rektorns ansvar, bland annat har rektorn på skolan, inom vissa ramar, ett särskilt 
ansvar för att skolans arbetsformer utvecklas så att elevernas inflytande främjas. Denne ska 
också se till att resursfördelning och stödåtgärder anpassas till elevers utveckling som läraren 
har gjort en bedömning av innan, samt se till att personalen får den kompetensutbildning som 
krävs för att de ska kunna göra ett professionellt arbete i verksamheten.   
 
3.5 En systemteoretisk utgångspunkt 
 
Systemteorin som referensram hjälper oss att få ett helhetsperspektiv på hur delaktiga elever i 
skolan är i sin miljö. Enligt figur 1 s. 9 som visar Bronfenbrenners systemteoretiska modell 
utifrån barnets perspektiv, kan vi få hjälp med att förstå hur faktorer på de olika nivåerna 
samspelar och påverkar varandra. De nivåer som vi finner intressantast att fördjupa oss i är, 
mikro- och makrosystemen. Mikrosystemet är den närmiljö som barnen befinner sig i då de 
vistas i skolan och därför anser vi att det är viktigt att studera denna miljö utifrån begreppet 
delaktighet, för att se samspel och förhållningssätt mellan elev-pedagog och elev-elev. Med 
observation som kompletterande metod kan vi studera detta samspel i skolans verksamhet. 
Genom makrosystemet kan vi få fram vad styrdokumentet Läroplanen 94 säger om 
delaktighet och hur den påverkar och styr verksamheten i skolan. Med intervju av pedagoger 
som metod kan vi få ta del av deras syn på hur faktorer på mikro- och makrosystemen 
fungerar var för sig och hur de kan påverka varandra. I detta arbete går vi inte in på meso- och 
exosystemet då vi inte ser till kopplingen i elevens närmiljö, som t.ex. mellan hem och skola, 
vilket mesosystemet beskriver. När det gäller exosystemet som tar upp faktorer som finns 
utanför elevens närmiljö, som till exempel föräldrarnas arbetsvillkor och sociala närverk, så 
finner vi inte det relevant för denna undersökning. 
 
Öquist (2003) skriver om istället för att koncentrera all uppmärksamhet till det individuella 
bör vi se till vad som finns runtomkring individen och i dennes miljö. Att tänka 
systemteoretiskt eller systemiskt, är att se världen i helheter där allt hänger ihop och ingen del 
är viktigare än någon annan.  
 
Björklid och Fischbein (1996) refererar till Urie Bronfenbrenner som utvecklat en 
systemteoretisk modell utifrån barnets perspektiv, den utvecklingsekologiska modellen. Barns                                                                                                  
utveckling ses som en funktion av samspel mellan individ och miljö. Det är därför av stor 
betydelse att se barns utveckling och uppväxtmiljö som en helhet och likaså det sociala 
nätverket som t.ex. skola, fritidshem, släkt och grannar. Utöver den omedelbara närmiljön 
som finns i barns närhet lägger man till mer avlägsna övergripande miljöstrukturer ända upp 
på samhällsnivå. Förhållandena på dessa avlägsna nivåer påverkar även de den verklighet 
barnet möter i sin vardag och får därmed betydelse för barnets utveckling. Bronfenbrenner 
betraktar därför miljön som en sammansättning av strukturer, vilka sträcker sig från 
mikrosystemet, genom meso- och exosystemet till makrosystemet. 
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Nedanstående figur 1 visar förhållandet inom det utvecklingsekologiska systemet där olika 
miljöer på olika nivåer samspelar med varandra och med barnet.  

                              
Figur 1. Den ekologiska strukturen i miljön, Andersson 1992 i Björklid och Fischbein (1996) 
s.89. 

 

• Mikrosystemet är barns närmiljö som består av familj, släkt och kamratgruppen etc. 
Genom leken skapas förståelse och kunskap om denna miljö. Vuxnas förhållningssätt 
är viktiga för att uppnå ömsesidig respekt mellan barn och vuxna, vilket skapar 
förutsättning för barns moralutveckling 

• Mesosystem består av de relationer som utvecklas mellan olika närmiljöer. De är hem, 
förskola, fritidshem och skola etc. Det är av stor betydelse för barns utveckling att det 
finns bra kontakt mellan dessa olika närmiljöer, eftersom barn inte enbart utvecklas i 
en miljö utan genom alla miljöer som de kommer i kontakt med   

• Exosystem är de faktorer som finns utanför barnets närmiljö och som påverkar barn 
indirekt genom t.ex. kommunens ekonomi, boendemiljön, föräldrarnas arbetsvillkor, 
sociala nätverk och massmedia etc. Det är viktigt att barn får erfarenhet av dessa 
miljöer för att successivt få erfarenhet och kunna påverka samhället vid behov. Detta 
för att kunna värna om och ta till vara på sina demokratiska rättigheter som individ 

• Makrosystem är den översta nivån i systemet som omfattar övergripande, ekonomiska, 
ideologiska och politiska förhållanden, t.ex. skolans mål och regelsystem                                                                                                                       

 
3.6 ICF 
 
Då vårt syfte är att undersöka hur delaktighet skapas för elever med funktionshinder i skolan 
och hur delaktigheten fungerar för dessa elever i jämförelse med elever utan funktionshinder, 
så anser vi att ICF är ett bra verktyg för oss för att kunna förstå vad en elev med 
funktionshinder förväntas klara av för aktiviteter för att känna sig delaktig. ICF är en 
referensram som tar upp och beskriver funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa där 
individens kroppsfunktioner, aktiviteter och delaktighet skildras. Där anges också olikheter på 
kroppsnivå och funktionsnedsättningar vilket kan ge aktivitetsbegränsningar och 
delaktighetsinskränkningar för individen. Detta kopplar vi till vårt problemområde som  
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behandlar elever med funktionshinder och deras delaktighet i skolan. Därför har vi utifrån 
ICF: s barnversion som bl.a. beskriver aktiviteter och delaktighet valt ut fyra punkter. Dessa 
är att lära genom lek, tillägna sig språk, genomföra daglig rutin och att behärska sitt eget 
beteende. Vi tror att de här punkterna kan vara till hjälp för oss vid vår observation som 
metod inom skolan.  
 
ICF är en klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Funktionstillstånd 
beskriver begreppen kroppsfunktioner, aktiviteter och delaktighet, vilket skildrar hur man som 
individ fungerar på kroppslig, personlig och social nivå. Funktionshinder beskriver olikheter  
på kroppsnivå och funktionsnedsättningar och detta ger aktivitetsbegränsningar och 
delaktighetsinskränkningar för individen. Omgivningsfaktorer beskriver såväl underlättande 
som hindrande faktorer. Hälsa framställs nu mer som hälsotillstånd än som tidigare 
konsekvenser av sjukdom. Individens funktionstillstånd kan ses som ett samspel mellan 
hälsotillstånd och omgivning. ICF har även prövats då det gäller användbarheten för barn och 
ungdom (Möller och Nyman, 2003). Enligt en svensk översättning av ICF: s version för barn 
och ungdom som finns publicerad på Socialstyrelsens hemsida från 2004, 
http://www.sos.se/epc/klassifi/icf_cy.htm, finns det en lista över olika punkter att tillgå vid 
behov av kartläggning för barn och ungdomar med funktionshinder som härrör runt aktivitet 
och delaktighet, till exempel att lära genom lek, att tillägna sig språk, att genomföra daglig 
rutin och att behärska sitt eget beteende. Dessa valda punkter har vi anknytit till i vår 
observation.  
 
I Socialstyrelsens kortversion av ICF (2003), står skrivet att ICF är en klassifikation som 
används för att tillämpas på olika aspekter av hälsa och som har utvecklats av WHO 
(Världshälsoorganisationen).  ICF erbjuder en möjlighet att beskriva en profil av personers 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa inom flera domäner. Enligt Socialstyrelsen 2003, 
s. 10-11, beskrivs ICF: s syften på följande sätt: 

• Att ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade 
tillstånd, deras konsekvenser och bestämningsfaktorer 

• Att skapa ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd i 
syfte att förbättra kommunikation mellan olika användare såsom hälso- och 
sjukvårdspersonal, forskare, politiker och allmänhet inklusive människor med 
funktionshinder 

• Att möjliggöra jämförelser av data mellan länder, mellan olika delar av hälso- och 
sjukvården, service- och tjänsteverksamheter samt över tid 

• Att skapa ett systematiskt kodschema för hälsoinformationssystem 
 

Björck-Åkesson och Granlund (2004) skriver att ICF som klassifikationssystem väntas bli 
antaget i alla länder världen över för att användas som ett verktyg för att nå delaktighet och 
hälsa. ICF lägger fokus på funktion och inte på diagnos. Viktigt är den omgivande miljöns 
roll och att man lyfter fram individens aktivitet och delaktighet, därför ligger fokus på det 
fungerande och inte på avvikelse. Individens livssituation i vardagen är viktig för 
delaktighetens dimension, så därför går det inte att bedöma en individs delaktighet utan att 
individen själv bedömer sin upplevelse och delaktighet. ICF bygger på en ”biopsykosocial” 
modell som innehåller både medicinska och sociala aspekter. I en medicinsk modell bedöms 
den fysiska hälsan och i den sociala modellen bedöms relationer i sociala sammanhang. 
Viktigt är att en bedömning bygger på aktivitet, då det i ICF är ett sätt för att sammanföra de 
medicinska och sociala modellerna för att kunna beskriva funktionshinder. Alla individer är i 
olika situationer begränsade av vilka aktiviteter de kan utföra eller av sitt intresse i olika 
stadier i livet. Beroende av hur samhället väljer att fördela sina resurser så avgör det i 
praktiken vilka individer som blir funktionshindrade. Funktionshinder innebär att individens  
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delaktighet begränsas genom att samhället inte erbjuder de resurser som är nödvändiga för ett 
tillfredsställande fungerande. Funktionshinder ska därför ses som en kontinuerlig process och 
som ett samspel mellan olika faktorer än som ett stabilt tillstånd. Interaktion eller samspel 
mellan olika faktorer i ICF beskrivs i figur 2, se nedan. Den visar att funktionshinder och 
funktionstillstånd ses som en aktiv interaktion mellan person- och omgivningsfaktorer och 
hälsotillstånd. Enligt Björck-Åkesson och Granlund (2004) kan det sammanfattningsvis 
beskrivas enligt följande:  
Kroppsfunktioner och kroppstrukturer som visar hur personen fungerar fysiskt och mentalt 

• Aktivitet som visar hur personen utför dagliga aktiviteter 
• Delaktighet som visar personens upplevelse av involvering i livssituationer 
• Omgivningsfaktorer som visar vilken fysisk och social miljö och förutsättningar och 

omständigheter som omger personen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Tolkning av interaktioner mellan komponenterna i ICF i Björck-Åkesson och 
Granlund (2004) s. 34  
 
3.7 Från handikapp till funktionshinder  
 
Här har vi valt att ge en kort historik kring utvecklingen hur begreppet handikapp till 
funktionshinder används, för att få en viss förståelse för hur samhället har sett och ser på 
individer med funktionshinder. Detta utan direkt koppling till vårt resultat.  
 
Möller (2005) skriver att ordet lytt är ett gammalt uttryck för vanför vilket i sin tur ersattes 
med invalid som jämfördes med arbetsoduglighet. Invalid ersattes därefter med handikappad. 
Handikappsbegreppet är ett lånord från engelskans handicap som kommer av hand in cap 
(handen i mössan). Från början var handicap ett hasardspel men har därefter på engelska 
använts i sportsammanhang t.ex. i golf. I yttrandet till den svenska offentliga utredningen 
Social omvårdnad av handikappade 1964, användes för första gången begreppet handikapp 
om funktionshinder, vilket betraktades som psykiska och fysiska personliga egenskaper som 
medförde komplikationer i vardagssituationer. Personer som själva hade 
funktionsnedsättningar hävdade i samhällsdebatter att det i stället handlade om miljön och 
dess handikappande egenskaper. Det resulterade i att man i Sverige under 1970-talet kom att 
betrakta ett handikapp som en relation mellan skada och omgivning. Att vara handikappad 
sågs därför inte längre som en individuell egenskap utan som en skada som på grund av  
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faktorer i individens omgivning ledde till svårigheter för den drabbade. Vi fick därmed ett 
handikappbegrepp i Sverige som innefattar omgivningens betydelse för individens 
möjligheter att fungera normalt.  
 
Möller (2005) menar att begreppet funktionshinder har sedan 1990-talet använts som en 
generell ersättning för ordet handikapp och det används numera för att beskriva någon 
kroppslig nedsättning, delaktighetsinskränkning och aktivitetsbegränsning. Den övergripande  
målsättningen med handikappolitiken i Sverige och internationellt för individer med 
funktionshinder, är att dessa ska kunna leva ett normalt liv i gemenskap med andra. Detta 
grundas i en människosyn som bl.a. skrivs i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter om att 
alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Nu in på 2000-talet strävar 
Sverige efter en samhällsgemenskap med mångfald som grund, där människor med 
funktionshinder är fullt delaktiga i samhällslivet och där det råder jämlikhet i levnadsvillkor 
för människor med funktionshinder. Det ska med andra ord skapas förutsättningar för 
självbestämmande och självständighet även för funktionshindrade. Tideman (2000) skriver 
om att funktionshindrade fortfarande har sämre livsvillkor än normalbefolkningen inom alla 
levnadsområden, trots förbättrade omständigheter under 1900-talets andra hälft. Inställningen 
till handikapp har dock förändrats i positiv riktning i välfärdssamhället.  
 
Stokkom och Kebbon (2000) skriver om det miljörelativa handikappbegreppet, vilket innebär 
att handikapp ses som en relation mellan miljön och individen, d.v.s. funktionsnedsättningen 
finns hos individen men handikappet uppkommer i samspelet mellan individen och den 
omgivande miljön. Det finns dock individer som har så omfattande funktionsnedsättningar att 
de är handikappade i många situationer och därför behöver mycket stöd, service och 
hjälpmedel för att kunna fungera och leva ett gott liv. Detta gör att individen på grund av 
psykisk eller fysisk funktionsnedsättning har varaktig och betydande besvär i det dagliga 
livet. ”Handikapp uppstår vid mötet mellan en person som har en skada eller sjukdom och en 
bristfällighet i en miljö eller en verksamhet som gör miljön eller verksamheten svårtillgänglig 
eller otillgänglig för honom” SOU 1 980:16 s.36, Stokkom et. al. 
 
Folkesson och Kollberg (2000) anser att enligt Världshälsoorganisationen (WHO) klassas en 
människas olika begränsningar på följande sätt: En skada avser organ eller kroppsdel som 
nära knyter an till den traditionella sjukdomsklassifikationen. Funktionsnedsättning redogör 
för konsekvenserna av skada på individnivå, vilket relateras till vad som anses normalt för 
individer i allmänhet. Handikapp till sist är följderna av skada eller funktionsnedsättning i  
förhållande till omgivningens förväntningar och krav. Detta synsätt innebär att den skada eller 
sjukdom som är orsak till en funktionsnedsättning finns hos individen oavsett de 
omständigheter som finns runtomkring, medan konsekvenserna av detta får skiftande  
betydelse under olika perioder i livet. Det innebär att nivån av handikappet påverkas av 
omgivningens sätt att bemöta en individ med funktionsnedsättning och hur en individ blir 
bemött påverkar hela individens utveckling både känslomässigt, intellektuellt och socialt. De 
erfarenheter som individen med funktionsnedsättning får av bemötande under sin uppväxt 
lägger grunden till hur denne uppfattar sig själv som individ. För en positiv utveckling 
behöver individen ha en egen bra självbild. 
 
Grönvik (2005) säger att begreppet funktionshinder definieras på fyra olika sätt. Den ena är 
den diagnos- och/eller funktionsförmågebaserade avgränsningen som innebär att man ser till 
den enskildes funktionsförmåga eller nedsättningar i funktionsförmåga. Den kan förstås som 
en kombination av funktionsförmåga och diagnosförekomst. Kritik har riktats mot denna 
definition av funktionshinder då den inte tar hänsyn till det sociala sammanhanget kring 
individen, vilket är betydelsefullt för vilka begränsningar ett funktionshinder innebär. Om inte  
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hänsyn tas till den sociala miljön så blir individen bärare av problemet och inte omgivningen 
och dess brister. Den andra definitionen är den omgivningsbaserade avgränsningen. Den 
utvecklades genom kritik som framförts mot den diagnos- och/eller 
funktionsförmågebaserade avgränsningen. Den kom att kallas för den sociala modellen och 
den fastställer funktionshindret som en otillgänglig eller oanpassad miljö i vid bemärkelse.  
 
Därigenom görs en skillnad mellan den individuella kroppen och den bristfälliga miljön, där 
funktionshindret inte knyts till den enskilda individen. En tredje definition är avgränsning 
genom både sociala och individuella dimensioner. Den har sitt ursprung i det relativa 
handikappbegreppet, från 1970-talet, som innebär att handikapp är något som uppstår i mötet 
mellan en individ och en omgivning. Då allt mer hänsyn togs till omgivningens betydelse för 
individens funktionshinder, så uppstod den miljörelativa handikappdefinitionen. Den innebär 
att en individ kan ha en funktionsnedsättning, en sjukdom eller en skada som innebär en 
nedsättning av någon kroppslig funktion, men det är inte detsamma som ett handikapp. Det är 
först i förhållande till en oåtkomlig omgivning som ett handikapp uppstår. Därför är ett 
handikapp inte en egenskap hos en individ och heller inte en beskrivning av omgivningen, 
utan en skildring av ett möte mellan en bristande miljö och en individ med 
funktionsnedsättning. Detta innebär att en individ kan vara handikappad i en situation, men 
inte i en annan. Se nedanstående figur 3. 
 
 
Domän 

 
Fokus 

 
1.Kroppsstrukturer/kroppsfunktioner 

 
Hur fungerar personen fysiskt och psykiskt? 

 
2. Aktivitet 

 
Hur klarar personen de vardagliga rutiner? 

 
3. Delaktighet 

 
Hur involverad är personen i sin livssituation? 

 
4. Omgivningsfaktorer 

 
Vilken fysisk och social miljö omger personen? 

  
Figur 3. Omgivningens betydelse för individens hälsa.  
ICF i Björck-Åkesson, E. (2003)  
 
3.8 Språk och kommunikation 
 
Vi anser att språk och kommunikation har betydelse i skapandet av delaktighet för elever med 
funktionshinder i skolans verksamhet, då språket bland annat kan ha en avgörande betydelse 
när det gäller samspel för dessa elever. De kan befinna sig i utsatta situationer på grund av sitt 
funktionshinder och kan därför behöva språket som förstärkning för att kunna kommunicera 
med sin omgivning.  
 
Vygotskij (2001) talar om att språkets främsta användning är den kommunikativa funktionen, 
då språket har stor betydelse för social samvaro, uttalanden och förståelse. Kommunikation 
som inte sker med hjälp av språket eller något annat system av tecken eller metod för 
kommunikation kan bli mycket primitiv och begränsad och bör inte kallas för kommunikation 
utan för smitta. ”En uppskrämd gåskarl som får syn på en fara och med ett skrik får hela 
flocken att lyfta informerar inte bara flocken om vad han sett, utan smittar den också med sin 
skräck” Vygotskij, s.39. Lika otänkbart som det är med kommunikation utan tecken, lika 
otänkbart är det med kommunikation utan betydelse. För att kunna förmedla erfarenhet eller 
innehåll i medvetandet till en annan människa krävs det generalisering, det vill säga 
kommunikation förutsätter detta liksom utveckling av ordets betydelse och för att kunna nå en  
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sådan kommunikation krävs att människan med hjälp av tänkandet återspeglar verkligheten på 
ett generaliserat vis. Tänkande och språk är nära sammankopplade med varandra men de är 
ändå inte identiska, utan förhållandet är komplext och etableras under barnets utveckling. 
 
Strandberg (2006) refererar utifrån Vygotskijs perspektiv på barnets utveckling att det inte 
handlar om individ, mognad och förutbestämda stadier, utan att det handlar om interaktioner, 
aktiviteter och den proximala utvecklingszonen. De utmaningar som finns i den värld som 
barnet lever i utvecklar dess språkliga och sociala kompetens, därför är samspel med andra 
alltid viktigt i lärosituationer. Vid interaktion med andra kan barnet använda en begreppsvärld 
som denne ännu inte har ”vad barnet kan göra med hjälp av assistens idag, kommer hon [han] 
att vara kapabel att göra själv i morgon” (Vygotskij, 1978, s 87, Strandbergs översättning, s. 150). 
Då det handlar om barnets utvecklingszon enligt Vygotskij, betonas vikten av 
sammanstrålning då det är frågan om språk och praktisk aktivitet, att det underlättas genom 
instruktion och imitation och att barn i lek uppfinner metoder som tar dem vidare till nya 
nivåer.  
 
Strandberg (2006) skriver om att samspel grundlägger intellekt och att språket har en viktig 
roll i detta, för att det är genom språkliga samspel som barnet kan förvärva det sociala 
verktyget som kallas språk. Dessa språkliga verktyg formas om till instrument för tänkande 
och för det krävs sociala interaktioner. Språket har till en början en kommunikativ och social 
funktion för att därefter nå en individuell och intellektuell funktion. Genom att uppmuntra  
barnets interaktion i detta, uppnås språkliga verktyg som barnet steg för steg omformar till sitt 
eget tänkande.  
 
Svensson (1998) anser att språket gör att vi får kontakt med andra människor och att det är 
viktigt för människans hela utveckling. Kommunikation är att dela något med någon. Det kan 
avse behov, tankar, önskningar, upplevelse, känslor och information. För att kommunikation 
ska fungera på ett bra sätt krävs det samspel mellan individerna. I huvudsak har därför språket 
en social funktion, men är dessutom en viktig del när det gäller den kognitiva förmågan, 
eftersom det påverkar tänkandet. Språket ger också möjligheter till att koda föremål och 
företeelser och underlättar för minnet och uppmärksammar omgivningen. Det fungerar 
dessutom som gruppsammanhållande och är en viktig del av identitetsutvecklingen för 
människan.  
 
 
 
4 Metod/genomförande 
 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie då undersökningen handlar om uppfattningar hos en 
mindre grupp pedagoger och deras synsätt på begreppet delaktighet utifrån Lpo 94. Vi har 
inte använt oss av kvantitativ studie, till exempel enkätundersökningar, då vi framför allt vill 
tydliggöra innebörd av begrepp och pedagogernas syn på sina möjligheter att skapa 
delaktighet för elever med funktionshinder i skolan.  
 
Merriam (1994) skriver att en undersökning, speciellt den som är kvalitativt inriktad är en bra 
metod för att tolka och förstå observationer av pedagogiska processer och särdrag. Kvalitativa 
studier fokuserar på innebörd och sammanhang och kräver ett datainsamlingsinstrument som 
är känsligt i mening och betydelse, då information samlas in och analyseras. Detta grundas på 
möten mellan människor och då uppgiften är att observera, intervjua och analysera andra 
människor.  
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4.1 Intervjuer 
 
Vår huvudsakliga metod är intervjuer med pedagoger i skolan. Vi har valt denna metod då 
det är ett sätt för att få reda på information av de som befinner sig i verksamheten. Ytterligare 
ett skäl till att vi har valt en kvalitativ ansats med intervjuer är att vi kan ställa följdfrågor och 
söka förtydliganden på de frågor som vi vill ha svar på utifrån vårt problemområde och då vi 
som intervjuare får direkt kontakt med pedagogerna. Vi har använt oss av delvis 
strukturerade frågor vid intervjutillfällena och intervjuat pedagoger inom skolan. Detta för att 
det är intressant att få kännedom om hur de som pedagoger har möjlighet att skapa 
förutsättningar för delaktighet för elever med funktionshinder utifrån Lpo 94. Intervjuerna 
kompletteras med observationer.  
  

Merriam (1994) skriver att intervjuer är den väsentligaste källan då det gäller att få fram 
kvalitativa data som kan skapa förståelse av det område som undersöks. Då det kanske är det 
enda sättet att ta reda på vad någon tänker på och vad någon vet. I en delvis strukturerad 
intervju vill intervjuaren få viss information från alla respondenter och dessa intervjuer styrs 
av ett antal frågor eller frågeställningar som ska utforskas. Ett bra samspel mellan intervjuare 
och respondent är en förutsättning för att få bra innehåll i intervjumaterialet. Samspelet är 
beroende av forskarens förmåga att ställa frågor och dennes förhållningssätt till respondenten. 
I och med direkt kontakt mellan intervjuare och respondent, så finns det möjlighet att få 
förtydliganden på eventuella oklarheter och man kan också göra en bedömning och värdering 
av den information som man får (Guba & Lincoln, 1981 i Merriam 1994). 
 
4.2 Observationer 
 
Som komplement till intervjuerna har vi gjort observationer inom skolan. Detta för att vi ska 
kunna få en uppfattning om hur pedagogerna genom aktiviteter gör för att nå delaktighet 
genom samspel för elever med funktionshinder och för elever utan funktionshinder inom 
skolans verksamhet, samt hur samspelet verkar vara mellan elev-elev. Samspel anser vi kan 
vara en del av en process för att kunna nå delaktighet. Vi har använt deltagande observationer 
och utgått från egna anteckningar. Där möjlighet har funnits har vi gjort fältundersökningarna 
tillsammans, för att få ännu ett perspektiv och ett djup på det vi vill undersöka, då vi som två 
olika individer kan uppleva och tolka samma situationer på olika sätt. 
 
Merriam (1994) skriver att observationer är en bra metod som komplement till intervjuer vid 
fallundersökningar. Detta för att intervjuer genomförs på ställen som passar syftet med 
intervjun, medan den deltagande observationen sker ute på fältet. Dessutom är den intervju 
man genomför andrahandsdata medan observationen är försthandsdata, det vill säga hur man 
som observatör upplever det som studeras. Ytterligare en fördel med observation som metod 
är att man som observatör kan upptäcka det som kan ha blivit till rutin i verksamheten och på 
så sätt få en större förståelse som observatör av det som sker. Observatören får omedelbart 
inblick i det som händer vid observationen och kan då utnyttja sin kunskap och erfarenhet vid 
tolkningen av det som observerats, i stället för att enbart lita till vad intervjuerna ger. 
Observationer är också bra då man vill studera beteenden där det kan vara svårt att inhämta 
information direkt av respondenten. 
 
4.3 Urval 
 
Vi ville från början göra vår undersökning inom förskoleklasser och dess verksamhet inom 
grundskolan, detta som en uppföljning av vårt fördjupningsarbete från kursen  
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Specialpedagogik B 2 vt-06. Vi ville göra undersökningen i så låg årskurs som möjligt, då vi 
anser att det är viktigt att skapa förutsättningar för delaktighet i skolan så tidigt som möjligt. 
Vi började med att ringa till olika förskoleklasser på olika skolor och frågade om vi kunde få 
intervjua pedagogerna och göra observationer i verksamheten. Tidsbrist för pedagogerna 
gjorde att de på några förskoleklasser inte hade möjlighet att ta emot oss. Tillslut fick vi 
genom egna kontakter inom skolan, förslag på några pedagoger som kunde ha tid och som 
eventuellt kunde vara intresserade av att vara med i vår undersökning. Vi tog kontakt med 
dessa och kunde därefter börja vår undersökning.  
 
Vi gjorde intervjuerna på tre olika skolor, två förskoleklasser och två skolklasser i årskurs 3. 
Urvalsguppen bestod av tre förskollärare, två fritidspedagoger och två lärare. De sju 
intervjutillfällena genomfördes på respektive skolor. Vi delade upp intervjuerna mellan oss 
och var på olika skolor, men vid ett intervjutillfälle var vi på samma skola och gjorde varsin 
intervju. Varje intervju tog i snitt 25 minuter. Vi har gjort sammanlagt fem observationer i 
samma grupper i de tre olika skolorna där vi gjorde intervjuerna. Vi delade dem mellan oss, 
men vid ett observationstillfälle var vi på samma skola och gjorde varsin observation 
samtidigt. Vid de fem observationerna var vi med som observatörer under förmiddagen där 
pedagogerna undervisade. Vi ville observera vilka möjligheter pedagogerna hade för att skapa 
förutsättningar för delaktighet, det vill säga påverkan och inflytande utifrån Lpo 94, för elever 
med funktionshinder men även för elever utan funktionshinder och se deras samspel med 
varandra.  
 
4.4 Genomförande 
 
Vid varje intervjutillfälle använde vi oss av diktafon som hjälpmedel och därefter 
transkriberade och skrev vi rent varje intervju. För att underlätta bearbetningen och analysen 
av intervjufrågorna kategoriserade vi dessa under de fyra begreppen: innebörd, skapa, påverka 
och jämförelse. Dessa begrepp utgår från våra forskningsfrågor. Därefter analyserade vi och 
sammanställde pedagogernas svar på varje intervjufråga under respektive begrepp. Nästa steg 
var att analysera och förstå resultatet relaterat till litteraturgenomgång och teoretiska 
utgångspunkter, (se punkt 3 Litteraturgenomgång och teoretiska utgångspunkter). 
 
Vi observerade olika elever vid varje observationstillfälle och deras samspel med varandra 
och vi var medvetna om att det fanns elever med funktionshinder i de olika grupperna. Vi 
observerade även samspelet mellan elev-pedagog, då pedagogerna har en viktig roll i att 
skapa förutsättningar för delaktighet. Vi ville ha samma utgångspunkt för observationerna då 
det gäller begreppet delaktighet utifrån samspel och därför använde vi oss av ICF: s 
klassifikation då det gäller aktivitet och delaktighet. De kategorier som vi valde att observera 
var att lära genom lek, att tillägna sig språk, att genomföra daglig rutin och att behärska sitt 
eget beteende. Vi observerade dessa passivt och kontinuerligt i samspelet i verksamheten 
under korta stunder vid varje observationstillfälle. Det vi såg skrev vi ner med hjälp av papper 
och penna. Efter avslutade observationer skrevs dessa rent för att bearbetas utifrån valda 
kategorier utifrån ICF:s klassifikation, för att därefter analyseras som komplement till 
intervjuerna.  
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5 Forskningsetiska principer 
 
 
Enligt forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning 
(http://www.vr.se/humsam), är det viktigt att forskning bara får godkännas om den kan 
genomföras med respekt för att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid ska  
beaktas vid etikprövningen, liksom respekt för människovärdet i sig. Företräde för 
människors välfärd är viktigare än samhällets och vetenskapens behov.  
 
Denscombe (2004) skriver att en grundregel för forskare är att erkänna deltagarnas rättigheter 
och intressen. Deltagarna ska därför inte påverkas på ett negativt sätt genom att de deltar i  
forskning. Viktigt är därför att undvika stress och obehag, att hantera data konfidentiellt, att 
skydda identiteter genom att ge anonymitet och att undvika olämpligt intrång. En annan  
forskningsetisk princip är samtycke som ibland måste vara skriftligt, dvs. deltagarna måste 
skriva på en försäkran om att de har fått information om forskningen och att de är medvetna 
om sitt deltagande och beredda att samarbeta. Då det gäller samtycke där barn är involverade i 
forskning så krävs samtycke från förälder eller vårdnadshavare. Vi har i vår undersökning 
tagit hänsyn till forskningsetiska principer som informations- och samtyckeskravet samt 
konfidentialitets- och nyttjandekravet.  Vi skrev dels ett missivbrev och ett informationsbrev 
som vi skickade till pedagogerna. ( se bilaga 4 och 5).  
 
 
 
6 Resultatet av intervjuerna 
 
 
Resultatet av intervjuerna redovisas med utgångspunkt från följande begrepp, innebörd, 
skapa, påverka och jämförelse. Avslutningsvis har vi ytterligare ett område som vi har valt att 
redovisa under rubriken pedagogernas tillägg och detta ”tillägg” presenteras som ett eget 
avsnitt utan koppling till forskningsfrågorna. Vi anser det ändå viktigt att belysa 
pedagogernas fria ord. 
 
Innebörd 
Här redovisas pedagogernas uppfattning om innebörden av begreppen delaktighet och 
funktionshinder.  Att kunna påverka sin situation är betydelsefullt då det gäller delaktighet för 
flera av pedagogerna i undersökningsgruppen. Andra påpekar att visa sitt intresse, att vara 
nyfiken och frågvis också är viktiga aspekter för delaktigheten, liksom samspel med gruppen 
och att barnen tillåts vara delaktiga på sitt sätt. 
 
Pedagogerna menar att innebörden av begreppet delaktighet varierar. Delaktighet kan handla 
om att kunna påverka sin situation och genom påverkan har man något att säga till om och får 
vara med i gemenskapen på sina villkor, det innebär även att få vara med och planera 
verksamheten. Ytterligare sätt är att visa intresse och vilja att vara med, att vara nyfiken och 
frågvis och att ha en egen ”inre motor” vilket påverkar delaktigheten i gruppen i positiv 
riktning. Barnen är delaktiga på sitt sätt och olika sätt ska kunna vara 
accepterade.”Delaktighet för mig betyder att man är del av en del av en grupp man delar en 
känsla av en grupp, att man har ett samspel med grupp i lek i klassrumssituation och 
samspelet tycker jag är inklusion då! Det tycker jag är delaktighet” (Citat av pedagog 4). 
  
I studien framkommer olika uppfattningar om begreppet funktionshinder. Några i 
undersökningsgruppen ser funktionshinder som att det kan behövas viss anpassning och  



18 
hjälpmedel för att kompensera funktionshindret. En del anser att funktionshinder är lika med 
barn som har diagnos, men det finns även de som har funktionshinder utan att vara 
diagnostiserade. Ett flertal i undersökningsgruppen anser att funktionshinder är relaterat till 
den omgivning som elever befinner sig i och att funktionshindret kan uppstå i en del 
situationer och inte i andra.  
 
Pedagogerna talar om att funktionshinder innebär att det är fysiska och/eller psykiska hinder 
som kan behöva viss anpassning med hjälpmedel av olika slag för att kompensera det  
funktionshinder man har. Funktionshinder kan avse barn som har fått diagnos och som kanske 
har uppenbara fysiska handikapp av olika slag, men det finns även de som inte har 
diagnostiserat funktionshinder, som till exempel socialt funktionshinder. Att skapa delaktighet 
är lättare att nå för elever med fysiskt funktionshinder, för funktionshindret är mer påtagligt, 
än för elever med socialt funktionshinder. Funktionshinder är relaterat till den omgivning som 
man befinner sig i och vilket förhållande man har till omgivningen. I vissa situationer kan 
man vara funktionshindrad fast man inte är det i andra.”Funktionshinder är egentligen 
någonting som alla har mer eller mindre tycker jag, det finns ju alltid situationer där man 
inte fungerar optimalt, då blir det ett hinder i den funktionen” (Citat av pedagog 5). 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att innebörden av begreppet delaktighet kan handla om att 
kunna påverka sin situation, samspela med gruppen, gemenskap på sina villkor, intresse och 
vilja, nyfikenhet och frågvishet, att ha en egen ”inre motor” och olika sätt ska vara  
accepterade. Då det handlar om funktionshinder framträder följande begrepp: fysiska och 
/eller psykiska hinder, anpassning, diagnos, inte diagnos, sociala funktionshinder, 
funktionshinder  relaterade till den omgivning man befinner sig i och vilket förhållande man 
har till den och att vara funktionshindrad i viss situation men inte i en annan. 
 
Skapa 
De flesta i undersökningsgruppen anser att utveckla tillit till sin förmåga är en viktig färdighet 
för elever med funktionshinder att uppnå utifrån Lpo 94 då det gäller delaktighet. Några i 
undersökningsgruppen nämner att språk och kommunikation är viktigt att arbeta med för att 
dessa elever ska uppnå sin tillit. Andra anser att lära sig att utforska och arbeta tillsammans 
med andra och självständigt, gör att de vågar utmana sig själva och växer som individ och det 
skapar tillit och ger en stärkt självbild.  
 
Pedagogerna anser att tillit är viktigt för elever med funktionshinder att uppnå. De anser att 
det räcker med det lilla individen kan och det räcker bara denne står för det själv och litar på 
att det här kan jag. Språk och kommunikation är viktigt för tillit till egen förmåga. Att 
samspela med andra bygger på att man har tillit till sin egen förmåga. En annan viktig aspekt 
för elever med funktionshinder är att lära sig utforska och arbeta tillsammans med andra och 
självständigt, så vågar eleven utmana sig själv i olika situationer och växer som individ. Detta 
skapar tillit till den egna förmågan och ger en stärkt självbild. ”… i dagens tempo som vi lever 
i så är tilliten till sin egen förmåga otroligt låg generellt sett hos alla, både barn och vuxna, 
men om man lär sig att utforska och man lär sig att arbeta både självständigt och tillsammans 
med andra… då får jag ju en större tillit till min egen förmåga…” (Citat av pedagog 5). 
 
I studien framkommer att skapa förutsättningar för delaktighet handlar om pedagogernas egen 
vilja, egen erfarenhet och utbildning, även om elevs dagsform och om assistent finns på plats 
för denne. Det är positiva aspekter då det gäller att skapa delaktighet för elever med 
funktionshinder. Negativa aspekter är för stora barngrupper och för få pedagoger, samt för lite 
tid för planering av verksamheten i förhållande till att krav och mål ökas för att kunna skapa 
förutsättningar för delaktighet.  
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Pedagogerna menar att har man vilja till samarbete som personal i arbetslaget, så är det lättare 
att få tid och utrymme till att skapa förutsättningar för delaktighet, för elever med 
funktionshinder genom att fördela resurserna och hjälpas åt. Egen erfarenhet genom att ha 
arbetat med olika funktionshinder och/eller vad man har för utbildning som personal är andra 
aspekter. Det är viktigt att se till dagsformen för elev med funktionshinder och om assistent 
finns på plats. I och med att barngrupperna idag är större än vad det var förr, så har 
förutsättningarna minskat för att skapa delaktighet för elever med funktionshinder som  
personal. Det blir bara värre och värre för att kunna skapa delaktighet då tid som finns till 
förfogande för planering av verksamheten bara krymper, samtidigt som kraven och målen för 
vad som ska göras ökas. Det är mer och mer mål som ska levas upp till, men verktygen för 
detta saknas ibland och då måste prioriteringar göras i verksamheten. Som pedagog finns 
viljan till att göra så mycket mer. …” vid krissituationen, mycket personal borta och sånt där, 
oftast är det ju då de elever som har lite svårigheter på alla nivåer som får stryka på foten, 
för då sätter man ett högre tak, höjs liksom den ribban… har man då lite svårt med språket 
eller har lite svårt med förståelse eller går lite långsamt, då kan det bli mer påtagligt att det 
är ett litet irritationsmoment och lite störande och då kan det bli ett hinder, men det är ju 
egentligen inte barnen eller personen ifråga utan det är ju problem som skolan har” 
(Pedagog 5).  
 
I studien visas att pedagogerna upplever att intresse och empati finns hos vissa elever utan 
funktionshinder för att skapa delaktighet för elever med funktionshinder. De upplever dock att 
elever utan funktionshinder har lättare att hjälpa elever med tydligt funktionshinder, då de 
märks och syns mer. En negativ aspekt som pedagogerna upplever är att elever utan 
funktionshinder tappar intresset för att hjälpa till, ju äldre elever med funktionshinder blir. 
 
Pedagogerna anger att intresse för att skapa delaktighet finns hos elever utan funktionshinder, 
då vissa är väldigt empatiska och vill hjälpa elever med funktionshinder. Det är skillnad på 
yngre och äldre elever då risk finns för att intresset för att hjälpa de elever med 
funktionshinder ”rasar” ju äldre eleverna blir. Det är lättare att hjälpa en elev med ett tydligt 
funktionshinder, som dessutom svarar på hjälpen och ger respons utifrån sina förutsättningar. 
Kompisar runt omkring kan vara till hjälp för att tolka elever med funktionshinder.  …”dom 
hjälper gärna dom här barnen för att det är ju så att dom märks och dom syns och då hjälper 
man gärna det som en kompis… inte att dom tar över… det är mer en pushning eller en 
hjälp” (Pedagog 1).   
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att förutsättningar för att kunna skapa delaktighet för 
elever med funktionshinder handlar om: utveckla tillit till den egna förmågan, lära sig att 
utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra, språk- och kommunikation, 
stärkt självbild, vilja till samarbete som personal i arbetslaget, egen erfarenhet, utbildning, 
elevs dagsform, tillgång till assistent, stora barngrupper och få pedagoger, lite tid för 
planering av verksamheten, krav och mål ökas. Intresse och empati finns hos vissa elever utan 
funktionshinder för att hjälpa elever med funktionshinder. Det är lättare för elever utan 
funktionshinder att hjälpa elever med tydligt funktionshinder som märks och syns mer, men 
intresset för att hjälpa till minskar ju äldre elever med funktionshinder blir.  
 
Påverka 
Utifrån Lpo 94 handlar påverka om inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll och pedagogerna anser att de skulle kunna uppnå målet bättre om 
mer tid till planering och kommunikation med andra i arbetslaget skulle finnas. I förhållande 
till stora elevgrupper och för få pedagoger är det främst elever med funktionshinder som 
drabbas, då de behöver mer tid och hjälp av sin omgivning. Pedagogerna har ändå ett  
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tänkande om inflytande genom att anpassa sig och sin undervisning efter elevens dagsform 
och ser det som en utmaning att hitta arbetssätt därefter. Det underlättar som pedagog att vara 
lyhörd och lyssna på elever med funktionshinder liksom på övriga elever, vilket skapar 
trygghet. När det gäller elever med funktionshinder är möjligheten att kunna påverka 
verksamheten lika för dem som för övriga elever, i förhållande till deras utvecklingsnivå och 
ålder. Pedagogerna anser därför att funktionshindret i sig inte är det viktigaste för elevens 
inflytande. Pedagogerna anser att de skulle uppnå Lpo 94:s mål bättre än vad de gör, när det 
gäller inflytande på arbetssätt och undervisningens innehåll för elever med funktionshinder, 
om de hade mer tid till planering och kommunikation med andra i arbetslaget. De upplever att 
de gör så gott de kan, men oftast är det resurser i form av personal som saknas. Det är ofta för 
få vuxna i förhållande till stora barngrupper, speciellt där det finns elever med 
funktionshinder som behöver mer tid och hjälp av någon vuxen. Då det gäller inflytande på 
arbetsformer och undervisningens innehåll för de funktionshindrade, är möjligheten för dem 
att påverka lika som för alla elever. Funktionshindret i sig är inte det viktigaste för elevens 
inflytande. Då det gäller elever med funktionshinder som behöver tydligt vuxenstöd finns ett 
tänkande om inflytande hela tiden och de som pedagog måste anpassa undervisningens 
innehåll och arbetssätt efter elevers dagsform. Pedagogerna tycker att det är en utmaning att 
hitta arbetssätt för elever med funktionshinder för att de ska känna att de är med i 
gemenskapen i gruppen så att de lär sig i skolan. De anser att det är viktigt att anpassa sig som 
pedagog och vara lyhörd och lyssna på elever med funktionshinder, så att de känner sig trygga 
och kan tillgodose sig undervisningen. Elever med funktionshinder får vara med och påverka 
innehållet i verksamheten i förhållande till deras utvecklingsnivå och ålder. ”I den dagliga 
verksamheten så försöker vi i möjligaste mån att dom kan välja ibland, då om dom t.ex. vill 
leka ute eller inne vissa gånger” (Pedagog 2). 
 
I studien framkommer att elever med funktionshinder har likvärdiga möjligheter att påverka 
verksamheten för att nå delaktighet och inflytande som övriga elever i sin vardag i skolan. Det 
har de med hänsyn till sin barnaspekt och sina förutsättningar och inte utifrån sitt 
funktionshinder. Då pedagogerna anser att elever med funktionshinder ska ha lika mycket 
inflytande som övriga elever, krävs det mer planering av verksamheten och en anpassad 
undervisning. Elever med språkliga problem och de som är utåtagerande kan märkas mer och 
påkalla pedagogernas uppmärksamhet mera än övriga elever.  
 
Pedagogerna anser att elever med funktionshinder kräver att man alltid har dem med sig då 
man planerar verksamheten, till exempel att de får vara med och jobba i en mindre jobbgrupp 
för att kunna få extrastöd och hjälp av personal. Elever med funktionshinder har samma 
möjlighet att påverka som alla andra och det har de utifrån sin barnaspekt och inte från sitt 
funktionshinder. Elever med funktionshinder är delaktiga utifrån så mycket de klarar av i sin 
vardag och kan påverka sin skolgång efter sina förutsättningar. De märks ofta och påkallar 
pedagogens uppmärksamhet och vill ha och behöver mer hjälp och stöttning. Det är oftast 
barn som inte går undan, det kan vara barn som är utåtagerande och oroliga eller barn med 
språkliga problem. Barn med olika språksvårigheter i gruppen, som till exempel ljud och 
begrepp gör att det måste tränas mer på det i verksamheten, vilket skapar inflytande på 
vardagsplaneringen… ”dom ska väl ha minst lika mycket inflytande som alla andra… så 
tycker jag att dom har det i och med att vi har anpassat en del av undervisningen efter dom… 
om det är någonting som dom har kommit till tals med och göra, alltså någonting som dom 
vill göra, för det kan jag inte säga att det alltid är, utan det är ju nåt som vi som har sett att 
dom behöver. Dom är fortfarande som jag känner ganska små i den här åldern, så att det 
mesta ska egentligen ha att göra med och leka och må bra här” (Pedagog 3).  
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I studien visas att språk har betydelse för elever med funktionshinder när det handlar om att 
påverka och ha inflytande i verksamheten för att nå delaktighet. Språk och kommunikation är 
viktigt för att kunna förmedla sig och göra sig förstådd i sin omgivning. Ett begränsat språk 
kan därför sätta gränser för elever med funktionshinder när det gäller att nå delaktighet och få 
utrymme i grupp, då det kan ge känsla av att vara orättvisst behandlad och utanför i 
gemenskapen. Ett inte utvecklat språk gör även att det kan vara svårare att beskriva känslor 
och det kan i samspel med andra elever skapa problem i umgänget. Att ha förmågan till social 
kompetens kan ändå göra att elever med funktionshinder blir accepterade i gruppen trots sina 
språksvårigheter.  
 
Pedagogerna talar om att språk är jätteviktigt, för att förmedla sig och tala om vad man vill 
och att man genom språket kommer framåt. Språk är kommunikation och kommunikation kan 
vara ett inte talat språk, men är naturligtvis enklare som ett talat språk. Det talade språket 
försöker vi utveckla så mycket vi kan och ibland med hjälp av teckenkommunikation om vi 
bedömer att det behövs. Då det gäller att vara delaktig i leken, så är det inte bara språk som 
sätter gränser utan även kroppsspråk och elevens bakgrund. Pedagogerna arbetar med språk 
och språklekar i stort sett varje dag, då det är av betydelse att göra sig förstådd. Elever som 
har svårt att uttrycka sig får inte samma utrymme i en grupp. De som kan behärska språket 
och prata tar över, men det kan också vara så att elever som inte har språket till fullo, men 
som har socialkompetens, ändå blir accepterade i gruppen. Det kan vara svårt att beskriva 
känslor om man inte har ett utvecklat språk och det kan i samspel med andra elever skapa 
problem i umgänget. Språk har stor betydelse för att inte bli missförstådd och känna sig 
orättvisst behandlad och utanför. … ”avdramatiserar man den här rädslan att säga fel, på så 
sätt får man en bättre känsla och då känner man sig mer delaktig, då spelar det ingen roll om 
jag säger fel ibland eller ifall jag läspar, eller inte kan säga v eller t” (Pedagog 5). 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagogerna anser att elever med funktionshinder kan 
påverka lika mycket som övriga elever, men i förhållande till sin utvecklingsnivå och ålder, 
att undervisningens innehåll och arbetssätt anpassas efter funktionshindrad elevs dagsform, att 
det är en utmaning att hitta arbetssätt och att vara lyhörd och lyssna utifrån barnaspekt och 
inte funktionshinder. Resurser i form av pedagoger behövs, mer tid till planeringar och mer 
tid för kommunikation med andra i arbetslaget önskas. Funktionshindrade elever märks och 
påkallar mer uppmärksamhet. Språkliga problem. Utåtagerande elev. Viktigt med språk som 
kommunikation. 
 
Jämförelse  
Här redovisas pedagogernas uppfattningar om hur förutsättningar för delaktighet kan skapas 
för elever med funktionshinder i jämförelse med elever utan funktionshinder. En del 
pedagoger upplever att elever med funktionshinder kan få mer uppmärksamhet av dem, på 
grund av att de syns mer och att funktionshindret kräver det. Andra anser att inflytande i 
gruppen varken är mer eller mindre för elever med funktionshinder än för någon annan elev, 
då de upplever att det inte är rättvist att elever med funktionshinder skulle kunna önska och 
påverka vardagslivet mer i verksamheten än elever utan funktionshinder. Funktionshindret i 
sig måste dock kunna påverka omgivningen för att miljön ska kunna bli uthärdlig för elever 
med funktionshinder. Faktorer som kan påverka delaktighet negativt i verksamheten för 
elever med funktionshinder är deras ålder och vuxna i omgivningen.  
 
Pedagog 1 säger att ”Ibland så kan man tycka att det är dom funktionshindrade som kan få 
mer delaktighet för att man kanske bryr sig om… de andra kan man bara låta gå, dom andra 
barnen, dom klarar sig lite själva och dom kanske inte är lika delaktiga då, utan det blir dom 
här barnen som behöver lite mer extra stöd, vård och stöttning, som blir mer delaktiga. Man  
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tar med dom i vissa saker. Kom och hjälp till med den här saken eller följ med och gör det 
här … man fångar upp dom på något vis” (Pedagog 1). Pedagogerna menar att elever med 
funktionshinder uppnår mer delaktighet än andra då de syns mer och uppmärksammas mer, 
men inflytandet i själva gruppen är varken mer eller mindre än för någon annan elev. Varken 
mer eller mindre hänsyn tas till önskningar i vardagen för elever med funktionshinder. Det är 
inte rättvist att de på något vis skulle kunna önska och påverka vardagslivet mer än de utan  
funktionshinder. Elever med funktionshinder måste dock kunna påverka sin miljö där 
funktionshindret i sig gör att situationen blir outhärdlig. Funktionshindret i sig avgör hur 
delaktiga elever med funktionshinder är. Åldern påverkar delaktigheten för elever med 
funktionshinder, ju lägre ålder desto mer delaktighet och ju högre ålder desto mindre 
delaktighet. Det är många gånger de vuxna i omgivningen som påverkar delaktigheten 
negativt för elever med funktionshinder, genom att göra deras funktionshinder större än vad 
det är.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagogerna anser att elever med funktionshinder kan 
få mer delaktighet i form av uppmärksamhet än övriga elever för att de syns mer och 
funktionshindret kräver det. Inflytandet i gruppen är dock varken mer eller mindre för elever 
med funktionshinder än för elever utan funktionshinder. Funktionshindret i sig måste dock 
kunna påverka miljön. Ålder och vuxna i omgivningen kan vara negativa faktorer för 
skapandet av delaktighet för elever med funktionshinder.  
  
Pedagogernas tillägg 
Här redovisas pedagogernas osorterade tillägg utan koppling till forskningsfrågorna.  
 
Det framkommer att det är viktigt att elever med funktionshinder finns med i skolans 
verksamhet. Det måste dock finnas möjligheter att få resurser till verksamheten för att kunna 
göra ett bra arbete och för att helheten ska kunna bli bra. Pedagogerna anser att det saknas tid, 
utrymme och pengar för att tillgodose alla behov. De talar även om att samspel är viktigt och 
det är ett givande och tagande som de måste vara lyhörda inför. Integrering kan vara bra till 
en viss del, men det viktigaste är att elever med funktionshinder mår bra. För elever med flera 
funktionshinder kan särskolan vara ett bra alternativ med dess pedagogik. Ämnesintegrering 
är ett sätt för att få in kunskap i vardagen, som kan underlätta undervisningen för elever med 
funktionshinder. Viktigt är att se hela individen och inte bara funktionshindret i sig.  Några 
pedagoger upplever att utbildning och verklighet inte alltid stämmer överens.  
 
Pedagogerna menar att det är viktigt att elever med funktionshinder finns med i grupperna och 
att de inte tas undan från dem. De anser att de måste ha möjlighet att få resurser för att kunna 
göra ett bra arbete för elever med funktionshinder, samt för elever utan funktionshinder så att 
helheten blir bra. Det är viktigt att det blir en trygg och bra start för eleverna i skolan, så 
därför ger de det mesta till de yngsta så gott vi kan. Det saknas tyvärr tid och utrymme för att 
tillgodose alla behoven. Det pedagogerna gör är att fördela resurserna i de grupperna som 
finns, men det räcker ändå inte till ibland, då det är pengarna som styr. Man kan integrera till 
viss del men inte om det blir på bekostnad av eleven. Särskolan och dess pedagogik kan 
ibland vara ett bättre alternativ för elever med flera funktionshinder. Där finns det personal 
med den kompetens som behövs, man har tiden, rätt utrustning och material för dessa elever. 
Att jobba ämnesintegrerat är ett sätt för att få in kunskapen in i vardagen. Att gå ifrån det 
fyrkantiga klassrummet och den ”tråkiga läroboken” och istället variera undervisningen, kan 
underlätta inlärningen för elever med funktionshinder. Liknande diagnoser behöver inte 
innebära att elever med funktionshinder ska utvecklas lika, utan att det är viktigt att se till hela 
individen och inte bara funktionshindret. I en utbildning får man en bild av att allting ska vara 
så normalt, men verkligheten visar en helt annan bild som till exempel resursbrist och annat.  
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Samspel är viktig och det är ett givande och tagande som man som personal måste vara lyhörd 
inför. ”Man får vara väldigt så att säga försiktig med hur man bestämmer att barn ska vara 
med eller inte vara med och liksom fundera, resonera med dom och man kan sätta upp vissa 
regler för hur man ska bära sig åt…” (Pedagog 2). 
 
Sammanfattningsvis visar pedagogernas osorterade tillägg att det är viktigt att elever med 
funktionshinder finns med i verksamheten och att det ska finnas möjligheter till att få resurser 
för att helheten ska bli bra. Det saknas dock tid, utrymme och pengar för att tillgodose alla 
behov. Samspel är viktigt. Integrering är bra till viss del och särskolan och dess pedagogik 
kan vara ett bättre alternativ för elever med flera funktionshinder. Ämnesintegrering är 
positivt för inlärning. Viktigt att se hela individen och inte bara funktionshindret. 
 
6.1 Sammanfattning av resultatet av intervjuerna 
 
Sammanfattningen redovisas under respektive begrepp och med våra forskningsfrågor.  
 
Innebörd 
Vad har pedagogerna i skolan för uppfattning om begreppet delaktighet och funktionshinder? 
Delaktighet kan handla om att kunna påverka sin situation och genom detta har elever bland 
annat möjlighet att få vara med och planera verksamheten. Delaktighet är också att kunna 
samspela i en grupp och känna gemenskap på sina villkor, då olika sätt ska vara accepterade. 
Eget intresse och vilja, nyfikenhet och frågvishet, samt att ha en egen ”inre motor” är faktorer 
som påverkar elevers delaktighet i positiv riktning. Funktionshinder innebär fysiska och/eller 
psykiska hinder, vilket kan kräva anpassning för att kompensera elevers funktionshinder. 
Funktionshindrade kan ha diagnos eller inte. Sociala funktionshinder kan vara exempel på att  
Inte ha diagnos. Funktionshinder är relaterade till den omgivning elever befinner sig i och 
vilket förhållande de har till den och de kan vara funktionshindrade i viss situation men inte i 
en annan.  
 
Skapa  
Vad anser pedagogerna om sina möjligheter att skapa förutsättningar för delaktighet för 
elever med funktionshinder i skolans verksamhet?  
Pedagogerna anser att för elever med funktionshinder är en viktig färdighet att uppnå utifrån 
Lpo 94 då det gäller delaktighet, att de utvecklar tillit till sin egen förmåga och att de lär sig 
att utforska och arbetar självständigt och tillsammans med andra, samt att de har ett 
fungerande språk och kan kommunicera med andra. Dessa faktorer har stor betydelse för att 
elever med funktionshinder ska uppnå en stärkt självbild och nå känslan av delaktighet i 
verksamheten. Det pedagogerna anser som positiva möjligheter för att skapa förutsättningar 
för delaktighet för elever med funktionshinder, är att ha vilja till samarbete som personal i 
arbetslaget, egen erfarenhet, utbildning, elevers dagsform och tillgång till assistent. Däremot 
är för stora barngrupper i förhållande till för få pedagoger, för lite tid för planering av 
verksamheten och att krav och mål ökas är synpunkter som påverkar skapandet av delaktighet 
negativt. Pedagogerna tycker att intresse och empati finns hos vissa elever utan 
funktionshinder när det handlar om att hjälpa elever med funktionshinder. De uppfattar dock 
att det är lättare för elever utan funktionshinder att hjälpa elever med tydligt funktionshinder, 
som märks och syns mer, men intresset för detta minskar ju äldre elever med 
funktionshindrade blir. 
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Påverka  
Vad har elever med funktionshinder för inflytande/påverkan i skolans verksamhet? 
Utifrån Lpo 94 anser pedagogerna att elever med funktionshinder kan påverka och ha 
inflytande i skolans verksamhet lika mycket som övriga elever, men i förhållande till sin 
utvecklingsnivå och ålder. Pedagogerna behöver därför anpassa undervisningens innehåll och 
arbetssätt efter dagsformen för elever med funktionshinder och de anser att det är en utmaning 
att hitta arbetssätt. Som pedagoger bör de vara lyhörda och lyssna på eleverna och det gör de 
utifrån deras barnaspekt och inte med tanke på deras funktionshinder. Negativa faktorer för 
påverkan/inflytande för elever med funktionshinder kan vara att resurser i form av pedagoger 
saknas, att det saknas tid till planeringar och tid för kommunikation med andra i arbetslaget. 
Elever med funktionshinder märks och påkallar mer uppmärksamhet av pedagogerna. Det kan 
vara elever som har språkliga problem och/eller utåtagerande elever. Det är viktigt att arbeta 
med språk som kommunikation för elever med funktionshinder för det ger 
påverkan/inflytande i skolans verksamhet. 
 
Jämförelse 
Hur skapar pedagogerna delaktighet för elever med funktionshinder och för elever utan 
funktionshinder i skolan? 
I jämförelse med hur pedagoger kan skapa delaktighet för elever med funktionshinder och för 
elever utan funktionshinder konstaterar de att elever med funktionshinder får mer delaktighet i 
form av uppmärksamhet än övriga elever, då de syns mer och funktionshindret kräver det. 
Inflytande i gruppen är varken mer eller mindre för elever med funktionshinder än för elever 
utan funktionshinder. Funktionshindret i sig måste dock kunna påverka miljön. Faktorer som 
kan vara negativa för elever med funktionshinder när det handlar om att skapa delaktighet, 
anser pedagogerna är deras ålder och vuxna i omgivningen som kan göra funktionshindret 
större än vad det är. 
 
 
 
7 Analys av resultatet av intervjuerna 
 
 
Med stöd av teoretiska utgångspunkter och litteraturgenomgången analyseras här resultatet.  
 
Innebörd 
Vad har pedagogerna i skolan för uppfattning om begreppet delaktighet och funktionshinder? 
Begreppet delaktighet kan betyda att påverka sin situation och genom att kunna påverka har 
eleverna möjlighet att få vara med och planera verksamheten. Almqvist, Eriksson och 
Granlund (2004) skriver att delaktighet är ett flertydigt begrepp som omfattar upplevelser av 
engagemang och motivation, samspel med omvärlden i nischer och förutsättningar i miljön 
samt aktivt agerande. Ingen av dessa delar kan var för sig förklara individens mått av 
delaktighet. Pedagogerna menar att som elev visa sitt intresse, sin vilja, vara nyfiken och 
frågvis, samt att ha en ”inre motor” är faktorer som påverkar elevens delaktighet i en positiv 
riktning. Att känna delaktighet är en förutsättning för ett fungerande samspel i en grupp. Detta 
anknytes till Janson, Nordström och Thunstam (2006), de refererar till Molin som skriver att 
förutsättningarna för delaktighet delas i vilja till delaktighet och förmåga till delaktighet och 
utifrån tillgänglighet och tillfälle till delaktighet i verksamheten.  
 
Pedagogerna talar om att alla barn har rätt att vara delaktiga på sitt sätt och olika sätt ska vara 
accepterade. Detta finner vi belägg för i Tideman (2004), som skriver utifrån FN:s 
standarregler att alla individer har rätt till likvärdiga levnadsvillkor, samt att få ta del av  
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välståndet i samhället. Lpo 94 beskriver att de värden som skolan skall levandegöra och 
förmedla är bland annat att se till alla människors lika värde, att det finns solidaritet för svaga 
och utsatta, individens frihet och integritet samt att inte bli utsatt för någon form av 
kränkning. Skolan ska skapa förståelse och empati för andra individer och omsorg om 
individens välmående och utveckling ska märkas i verksamheten. ”Ingen skall i skolan 
utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. 
Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt 
motverkas.(Lpo94,s.3). Dessutom skriver Lpo 94 att skolan ska uppmärksamma och hjälpa  
elever med behov av särskilt stöd och verka för att det i skolan finns en god miljö för 
utveckling och lärande. Alla elever omfattas av de demokratiska grunderna som att kunna 
påverka, ta ansvar och vara delaktig. Janson, Nordström och Thunstam (2006) skriver 
följande ”Delaktighet föreligger när individen, på basis av eget val, kan gå in i engagerad 
och av medaktörena accepterad samhandling på en arena, vars tillgänglighet inte begränsas 
av fysiska och sociala barriärer”(s.4).  
 
Pedagogerna anser att begreppet funktionshinder innebär både fysiska och psykiska hinder, 
vilket kan innebära att det kan finnas en diagnos och för vissa elever kan detta medföra att det 
behövs viss anpassning för att kompensera elevers funktionshinder. Det finns även de som 
inte har någon diagnos, som till exempel sociala funktionshinder. Elever med sociala 
funktionshinder upplevs av pedagogerna som svårare att ge stöd och hjälp. Pedagogerna 
menar också att funktionshinder är relaterat till den omgivning som elever befinner sig i och 
vilket förhållande de har till omgivningen, för i vissa situationer kan de vara 
funktionshindrade fast inte i andra. Björck-Åkesson och Granlund (2004) skriver att ICF 
lägger fokus på funktion och inte på diagnos. Viktigt är den omgivande miljöns roll och att 
man lyfter fram individens aktivitet och delaktighet, därför ligger fokus på det fungerande och 
inte på avvikelse. Öquist (2003) anser att för att koncentrera all uppmärksamhet till det 
individuella, så bör vi istället se till vad som finns runtomkring individen och i dennes miljö. 
Att tänka systemteoretiskt eller systemiskt, är att se världen i helheter där allt hänger ihop och 
ingen del är viktigare än någon annan.  Björklid och Fischbein (1996) refererar till 
Bronnfenbrenners utvecklingsekologiska modell som beskriver att barns utveckling ska ses 
som en del av samspelet mellan individ och miljö, där olika nivåer från närmiljön till mer 
avlägsna nivåer har stor betydelse för barnets utveckling. Stokkom och Kebbon (2000) skriver 
om det miljörelativa handikappbegreppet, vilket är en relation mellan miljön och individen, 
d.v.s. funktionsnedsättningen finns hos individen men funktionshindret uppstår i samspelet 
mellan individ och omgivande miljö. Även Grönvik (2005) skriver om den miljörelativa 
handikappdefinitionen.  
 
Skapa 
Vad anser pedagogerna om sina möjligheter att skapa förutsättningar för delaktighet för 
elever med funktionshinder i skolans verksamhet? 
Pedagogerna anser att en viktig färdighet som elever med funktionshinder bör uppnå utifrån 
Lpo 94 då det gäller delaktighet är att utveckla tillit till sin egen förmåga för att kunna 
samspela med andra. En annan viktig aspekt att uppnå för eleverna är att lära sig att utforska 
och arbeta självständigt och tillsammans med andra. Vågar de utmana sig själva i olika 
situationer så växer de och det skapar tillit till den egna förmågan och ger en stärkt självbild. 
Folkesson och Kollberg (2000) skriver att nivån av funktionshindret påverkas av 
omgivningens sätt att bemöta en individ med funktionsnedsättning och hur en individ blir 
bemött påverkar hela individens utveckling både känslomässigt, intellektuellt och socialt. Lpo 
94 skriver att ett av skolans uppdrag är att utveckla elevernas förmåga till att kritiskt granska 
fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av vad de söker och finner och till det hör  
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språk, lärande och identitetsutveckling. Genom att få möjlighet till att samtala, läsa och skriva 
ska varje elev utveckla sina förmågor till att kommunicera och får därmed tilltro till sitt 
språkliga kunnande. För att utveckla kunskaper ska skolan också bidra till elevernas 
utveckling, där utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska vara en grund för undervisningen.  
 
Pedagogerna talar om att ha ett språk och att kunna kommunicera är viktigt för elevernas tillit 
till den egna förmågan och finns den så utvecklas andra förmågor också. Detta finner vi 
belägg för i Strandberg (2006) som skriver om att språkligt samspel grundlägger intellekt och 
genom detta samspel erhålls språket som socialt redskap. Svensson (1998) skriver att  
kommunikation är att dela något med någon och språket har en viktig del i detta, vilket gör att 
kontakt skapas med andra människor och det är en viktig del för individens 
identitetsutveckling. 
 
Pedagogerna menar att för att kunna ha förutsättningar till att skapa delaktighet för elever med 
funktionshinder är deras egen vilja viktig, samt egen erfarenhet och utbildning. Dessutom kan 
elever utan funktionshinder vara till hjälp och stöd i gruppen. Ytterligare en förutsättning för 
att kunna skapa delaktighet kan vara hur dagsformen är för elever med funktionshinder och 
om assistent finns på plats. Tyvärr anser pedagogerna att den tid som finns för planering av 
verksamheten bara krymper samtidigt som kraven och målen för vad som ska göras ökas och 
det ihop med stora elevgrupper i skolan kan göra att förutsättningar för att skapa delaktighet 
minskar för elever med funktionshinder. Rektorns ansvar enligt Lpo 94 är bland annat att 
denne ska se till att resursfördelning och stödåtgärder anpassas till elevers utveckling och att 
pedagogerna får den kompetensutbildning som krävs för verksamheten. Björck-Åkesson och 
Granlund (2004) skriver att alla individer är i olika situationer begränsade av vilka aktiviteter 
de kan utföra eller av sitt intresse i olika stadier i livet och beroende av hur samhället väljer att 
fördela sina resurser så avgör det i praktiken vilka individer som blir funktionshindrade. 
 
Pedagogerna anger att intresse och empati finns för att skapa delaktighet för elever med 
funktionshinder bland elever utan funktionshinder, dock kan det i vissa fall bero på 
funktionshindret i sig. Det är lättare för en elev utan funktionshinder att hjälpa en elev med ett 
tydligt funktionshinder och som dessutom kanske svarar på hjälpen och ger respons utifrån 
sina förutsättningar. Janson, Nordström och Thunstam (2006) skriver om det horisontella 
kamratsamspelet som har stor betydelse som stimulans för individens utveckling och 
socialisering. För att bli accepterad som vän i en kamratkultur krävs det att individen är 
socialt kompetent, att förstå regler, normer och innebörden i andras handlingar, visa känslor, 
vara lekbenägen och kunna kommunicera med omgivningen.  
 
Påverka 
Vad har elever med funktionshinder för inflytande/påverkan i skolans verksamhet? 
Lpo94 skriver att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling”.(s.4) Lpo 94 skriver vidare att för 
de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen har skolan ett 
särskilt ansvar, därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Där står också skrivet 
om riktlinjer som alla i skolan ska arbeta för, bland annat ska den främja elevernas förmågor 
och se till att de har vilja till ansvar och inflytande över skolmiljön. Läraren ska därför se till 
att alla elever, även elever med funktionshinder får ett reellt inflytande på arbetsätt, 
arbetsformer och undervisningens innehåll och att inflytandet ökar i högre ålder och 
utveckling. De ska också förbereda eleverna för delaktighet och medansvar som står för ett 
demokratiskt samhälle. Pedagogerna anser att när det gäller inflytande så är möjligheten för 
elever med funktionshinder att kunna påverka lika mycket som för elever utan  



27 
funktionshinder, dock i förhållande till deras utvecklingsnivå och ålder. Elever med 
funktionshinder som behöver tydligt vuxenstöd kräver att undervisningsinnehåll och 
arbetssätt måste anpassas efter deras dagsform. Om de hade mer tid till planering och 
kommunikation med andra i arbetslaget, anser de att de bättre skulle kunna nå upp till 
Lpo94:s mål. Vidare menar de att funktionshindret i sig inte är det viktigaste för elevernas 
inflytande, men det är en utmaning att hitta arbetssätt som fungerar för dessa elever, samt att 
det är viktigt att anpassa sig som pedagog och vara lyhörd och lyssna på elever med 
funktionshinder.  
 
Pedagogerna anger att ha elever med funktionshinder i gruppen kräver att man alltid har dem 
med sig när man planerar verksamheten. De kan behöva ha extra hjälp och stöd av dem och 
de kan även vara i behov av att arbeta i mindre grupper. Elever som har olika 
språksvårigheter, som till exempel ljud och begrepp, gör att det måste tränas mer på språket i 
verksamheten och det skapar inflytande på vardagsplaneringen. Lpo 94 skriver att genom att 
ha möjligheter till att samtala, läsa och skriva ska varje elev utveckla sina förmågor till att 
kommunicera och därmed få tilltro till sitt språkliga kunnande. Vygotskij (2001) skriver att 
språkets främsta användning är den kommunikativa funktionen, då språket har stor betydelse  
för social samvaro, uttalanden och förståelse. Enligt Vygotskijs perspektiv på barnets 
utveckling handlar det inte om individ, mognad och förutbestämda stadier, utan om handlar 
interaktioner, aktiviteter och utvecklingszonen (Strandberg 2006). Pedagogerna tycker att för 
nå delaktighet är språket viktigt för att förmedla sig och tala om vad man vill, likaså att man 
genom språket kommer framåt. Språk är kommunikation och det försöker pedagogerna 
utveckla så mycket de kan för eleverna. För att vara delaktig i leken så är det inte bara språk 
som sätter gränser utan även kroppsspråk och elevens bakgrund. Pedagogerna arbetar med 
språk och språklekar i stort sett varje dag och vid behov förstärks språket med hjälp av 
teckenkommunikation. Språk har stor betydelse för att inte bli missförstådd och känna sig 
orättvisst behandlad och utanför. Elever som har svårt att uttrycka sig, men som har social 
kompetens, har ändå chans att bli accepterade av sina klasskamrater. Janson, Nordström och 
Thunstam (2006) skriver om att ha brister i social kompetens kan innebära oförmåga till att 
reglera känslomässiga uttryck och att kunna ta del av social information. Detta kan leda till 
isolering för individen, därför är det viktigt att se till samspel i ett bredare 
utvecklingsekologiskt perspektiv, så att insatsen samordnas med familj, skola och samhället i 
stort  
 
Jämförelse 
Hur skapar pedagogerna delaktighet för elever med funktionshinder och för elever utan 
funktionshinder i skolan? 
En del pedagoger upplever att elever med funktionshinder kan nå mer delaktighet i form av 
uppmärksamhet än övriga elever i skolan, då de syns mer och funktionshindret kräver det. 
Andra pedagoger anser att för elever med funktionshinder är inflytandet i gruppen varken mer 
eller mindre. De måste dock kunna påverka sin miljö, där funktionshindret i sig gör att 
situationen annars blir outhärdlig. Granlund och Eriksson, som inom CHILD skriver i ett 
pågående delprojekt Delaktighet i skolaktiviteter – en jämförelse av barn med och utan 
funktionshinder, att de har konstaterat att forskning hittills har haft fokus på situationer för 
delaktighet och inflytande i skolan för antingen barn utan funktionshinder eller med 
funktionshinder. De anser därför att delaktighet i skolans verksamhet behöver jämföras för 
elever med och utan funktionshinder. Den preliminära analysen av delprojektet, visar att 
delaktigheten i skolaktivteter är lägre för elever med funktionshinder än för elever utan 
funktionshinder. Skillnaderna syns framförallt i ”fria” inte lärarledda aktiviteter och detta 
verkar öka med åldern. I lärarledd undervisning upplever dock elever med funktionshinder 
större delaktighet.  
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8 Diskussion av resultatet av intervjuerna 
 
 
Vårt syfte med detta arbete har varit att undersöka vilka förutsättningar pedagogerna har för 
att skapa delaktighet för elever med funktionshinder i skolan och hur delaktigheten fungerar 
för dessa elever i jämförelse med elever utan funktionshinder. I denna diskussion ska vi därför 
diskutera vårt arbete och finna dess röda tråd.  
 
Pedagogerna i denna studie diskuterar och definierar innebörden av begreppet delaktighet och 
funktionshinder. De tycker att delaktighet kan vara att kunna påverka sin situation och genom 
att kunna påverka har eleverna möjlighet att få vara med och planera verksamheten. Det 
bekräftas av Almqvist, Eriksson och Granlund (2004) som skriver att alla elever ska kunna 
vara delaktiga på sitt sätt och alla ska vara accepterade för den individ som de är. Lpo 94 som 
styrdokument reglerar skolans verksamhet och det som skrivs omfattar även elever med 
funktionshinder. Där skrivs det bland annat att läraren skall utgå från varje enskild elevs 
förutsättningar och det tycker vi stärker vår bild om hur viktigt det är för alla elever att uppnå 
delaktighet i skolans verksamhet. Vi tror dock att elever med funktionshinder kan ha svårare 
att uppnå delaktighet och kan behöva stöd av omgivningen, då de har funktionshindret i sig 
som kan göra att de inte har samma förutsättningar som elever utan funktionshinder.   
 
Om innebörden av begreppet funktionshinder diskuterar pedagogerna och talar om både 
elever med fysiska och psykiska funktionshinder. De talar också om att funktionshinder är 
relaterat till den miljö som elever befinner sig i och vilket förhållande de har till omgivningen, 
för i vissa situationer kan de vara funktionshindrade fast inte andra. Detta bekräftas av 
Björck-Åkesson och Granlund (2004) som skriver om den omgivande miljöns roll för 
individer med funktionshinder och att fokus ska vara på det fungerande och inte på det 
avvikande. Även Björklid och Fischbein (1996) som refererar till Bronnfenbrenners 
utvecklingsekologiska modell beskriver att barns utveckling ska ses som en del av 
interaktionen mellan individ och miljö. Det anser vi bekräftar hur viktigt det är att inte bara se 
till elevers funktionshinder, utan att även se till den omgivande miljön som de befinner sig i 
och hur den påverkar deras delaktighet i vardagen.  
 
Pedagogerna anser att förutsättningar för delaktighet utifrån Lpo 94 för elever med 
funktionshinder i skolans verksamhet, bland annat handlar om att utveckla tillit till sin egen 
förmåga. Vi tror att det är en bra förutsättning för att våga och vilja samspela med andra och 
nå delaktighet. Pedagogerna talar också om hur viktigt det är för eleverna att utforska och 
arbeta självständigt och tillsammans med andra. Folkesson och Kollberg (2000) skriver om att 
nivån av funktionshindret påverkas av omgivningens sätt att bemöta en individ med 
funktionshinder och hur en individ blir bemött. Detta påverkar hela individens utveckling 
både känslomässigt, intellektuellt och socialt. Vi anser därför att det är viktigt att skolan ger 
pedagogerna möjligheter till att skapa förutsättningar för att utveckla elevernas tillit till den 
egna förmågan, detta då det kan skapa ett bra självförtroende och en egen bra självbild för 
eleverna. Det är viktigt för alla elever i skolan att få uppnå och för elever med funktionshinder 
kan det vara ännu mer betydelsefullt, då funktionshindret i sig kan vara ett hinder för samspel 
med andra elever för att nå delaktighet. Pedagogerna talar också om att ha ett språk och att 
kunna kommunicera är viktigt för elevernas tillit till den egna förmågan och finns den så 
utvecklas andra förmågor också. Strandberg (2006) bekräftar detta och skriver att samspel 
grundlägger intellekt och att språket har en viktig roll i detta, för att det är genom språkliga 
samspel som barnet kan förvärva det sociala verktyg som kallas språk. För elever med 
funktionshinder kan ett fungerande språk vara ett viktigt verktyg för att nå delaktighet med 
omgivningen, då funktionshindret i sig kan vara ett hinder för att enkelt samspela med andra.  



29 
Pedagogerna menar för att ha förutsättningar för att skapa delaktighet för elever med 
funktionshinder kan det handla om vilja, egen erfarenhet samt utbildning. De påpekar att finns 
det vilja till samarbete i arbetslaget är det lättare att få tid och utrymme till att skapa 
förutsättningar för delaktighet, men om inte dessa förutsättningar finns är det ofta elever med 
funktionshinder som blir drabbade. Vi tror då att arbetssituationen kan bli ansträngd för 
pedagogerna och ett exempel på detta kan vara om det finns en assistent till en elev med 
funktionshinder och om denne plötsligt inte finns på plats och inte ersätts av någon annan. Då 
finns det kanske inte tillräckligt med tid för den uppmärksamhet som denne elev kan behöva 
och funktionshindret i sig kan då bli till ett hinder. Pedagogerna talar även om att likväl kan 
stora elevgrupper vara ett hinder för elever med funktionshinder, vi tror då att det kan bli 
alltför oroligt för dem och det kanske gör att de lätt försvinner i mängden. Att ha vilja, egen 
erfarenhet och utbildning är därför viktiga aspekter i förhållande till hur pedagoger fungerar i 
verksamheten tillsammans med elever, men kanske ännu viktigare tillsammans med elever 
med funktionshinder. Detta för att elever med funktionshinder ofta kan kräva en annan 
förståelse och medkänsla än övriga elever och kan behöva mer stöd av pedagogerna. Om detta 
inte kan tillgodoses kan det göra att det kan vara svårare att nå delaktighet för elever med 
funktionshinder i skolans verksamhet.  
 
Pedagogerna talar om att vilja till att skapa delaktighet för elever med funktionshinder finns 
hos elever utan funktionshinder. De talar också om att ju äldre elever med funktionshinder 
blir, finns det risk för att intresset minskar för att hjälpa dem, samt att det kan vara lättare för 
en elev utan funktionshinder att hjälpa en elev med ett tydligt funktionshinder och som 
dessutom kanske svarar på hjälpen och ger respons utifrån sina förutsättningar.  Janson, 
Nordström och Thunstam (2006) skriver om kamratsamspelets betydelse. Oavsett orsak till 
funktionsnedsättning är samspelet med kamrater dåligt, men ofta med en positiv och 
godtagbar inställning till samspel. Det är trots allt elever med funktionshinder som bestämmer 
villkoren för samspel och delaktighet. Vi anser att det är positivt att elever utan 
funktionshinder har intresse för att skapa delaktighet för elever med funktionshinder, men att 
det kan vara lättare för dem att hjälpa elever med tydligt funktionshinder. Detta då det är mer 
konkret och förståligt med ett fysiskt funktionshinder som syns, än ett psykiskt som inte syns 
lika tydligt. Ålder på elever med funktionshinder kan vara en annan bidragande orsak till att 
det är svårare för elever utan funktionshinder att skapa delaktighet för elever med 
funktionshinder, då ett tidigare gemensamt intresse kan ha minskat.  
 
Pedagogerna anser att då det gäller elever med funktionshinder som behöver tydligt 
vuxenstöd finns det ett tänkande om inflytande hela tiden, där arbetssätt och 
undervisningsinnehåll måste anpassas efter deras dagsform. Vi uppfattar att pedagogerna har 
vilja och förståelse för att se till elever med funktionshinder och deras behov när det gäller att 
kunna påverka och ha inflytande i verksamheten. De måste dock ta hänsyn till deras 
utvecklingsnivå och ålder och vara lyhörda och lyssna på dem. Funktionshindret i sig är inte 
det viktigaste när det gäller att ha inflytande i skolans verksamhet för elever med 
funktionshinder, utan pedagogerna anser att det är en utmaning att hitta arbetssätt till dessa 
elever så att det fungerar för dem. De har dock svårt att få tid till planering och dialoger med 
de andra i arbetslaget, vilket gör att de anser sig ha svårare att nå Lpo 94: s mål om att 
undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Vi tror därför att det 
behövs skapas mer tid i verksamheten i skolan för pedagogerna, för att de ska ha en chans till 
att nå sina ambitioner till hur de vill arbeta med elever i stort och särskilt med elever med 
funktionshinder. Detta för att pedagogerna ska kunna ha förutsättningar för att skapa 
delaktighet för elever med funktionshinder i skolans verksamhet. 
 
 



30 
Pedagogerna talar också om språket och dess betydelse för att nå delaktighet. De anser att 
språket är mycket viktigt för att kunna förmedla sig med omgivningen och de arbetar med det 
så mycket som det finns möjlighet till det. De talar också om att språk har stor betydelse för 
att inte bli missförstådd och att känna sig orättvisst behandlad och utanför. Har inte elever ett 
utvecklat språk kan det vara svårt att beskriva känslor och det kan i samspel med andra elever 
skapa problem i umgänget. Detta bekräftas av Vygotskij (2001) som skriver att språkets 
främsta användning är den kommunikativa funktionen, då språket har stor betydelse för social 
samvaro, uttalanden och förståelse. Vi tycker att det är bra att pedagogerna har förståelse för 
att språket är ett viktigt kommunikationsmedel för att elever ska kunna förmedla sig med 
omgivningen och att det är positivt att de har det med sig i lärosituationerna i skolan. Detta då 
språket har stor betydelse för elevernas identitetsutveckling och för att nå delaktighet.  Det 
kan vara till fördel för elever med funktionshinder om de har ett språk som 
kommunikationsmedel, detta för att ett fungerande språk kan underlätta för dem i 
verksamheten i skolan, då funktionshindret i sig kan vara ett hinder.  
 
Pedagogerna har gett olika syn på hur delaktighet skapas för elever med och utan 
funktionshinder i skolans verksamhet. Några anser att elever med funktionshinder kan nå mer 
delaktighet än elever utan funktionshinder, då funktionshindret i sig syns mer och kan kräva 
mer uppmärksamhet av pedagogerna. Andra pedagoger tycker att elever med funktionshinder 
varken har mer eller mindre inflytande genom att kunna påverka verksamheten än elever utan 
funktionshinder. Dock anser de att om funktionshindret i sig gör att situationen för elever med 
funktionshinder blir outhärdlig, så måste de kunna påverka sin miljö så att de kan fungera i 
skolans verksamhet. Andra faktorer som kan påverka till att nå delaktighet negativt för elever 
med funktionshinder är deras ålder och hur vuxna i deras omgivning ser på funktionshindret i 
sig. Vi tror som många pedagoger att det är viktigt att ta hänsyn till funktionshindret i sig för 
att verksamheten i skolan ska kunna fungera för elever med funktionshinder. Detta då de har 
funktionshindret som ett hinder och behöver mer uppmärksamhet av pedagogerna för att nå 
delaktighet i verksamheten i skolan. Det är viktigt att vuxna i omgivningen inte har 
förutfattade meningar om funktionshindret i sig för elever med funktionshinder, för att inte 
göra funktionshindret i sig större än vad det är. Det är dokumenterat enligt Granlund och 
Eriksson, som inom CHILD skriver i ett pågående delprojekt Delaktighet i skolaktiviteter – en 
jämförelse av barn med och utan funktionshinder, att det finns en skillnad i delaktighet i 
främst fria inte lärarledda skolaktiviteter mellan elever med funktionshinder och elever utan 
funktionshinder. Därför tror vi att det kan finnas en del att utveckla inom detta område, för att 
elever med funktionshinder ska ha bättre förutsättningar för att nå delaktighet inom skolans 
verksamhet.   
 
 
 
9 Resultatet av observationerna 
 
 
Vi har observerat hur elever med funktionshinder och elever utan funktionshinder når 
delaktighet genom samspel i den närmiljö som eleverna befinner sig i, i skolans verksamhet. 
Vi försökte att i våra observationer se samspelet mellan pedagog-elev samt elev-elev i olika 
aktiviteter/fri lek. Vi har gjort observationerna i samma grupper i de olika skolorna, som där 
vi gjorde intervjuerna. Vi utgick från ICF: s klassifikation då det gäller aktivitet och 
delaktighet, det vill säga att lära genom lek, att tillägna sig språk, att genomföra daglig rutin 
och att behärska sitt eget beteende. Vid studiet av detta har även pedagogerna haft en viktig 
roll i sitt samspel med eleverna i verksamheten.  
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Att lära genom lek 
I vuxenstyrd aktivitet tolkar vi det som att det är lättare för elever med funktionshinder att nå 
delaktighet genom samspel än i fri lek. För elever utan funktionshinder kunde vi se att de 
verkade nå delaktighet genom samspel på liknade sätt i vuxenstyrd aktivitet och på enklare 
sätt i fri lek, för i vuxenstyrd aktivitet styr pedagogen leken så att alla som vill tillåts vara med 
på sina villkor. I fri lek såg vi hur elever med funktionshinder lekte själva bredvid sina 
kamrater, men vi har också observerat att de kan tillåtas att vara med på sina villkor genom att 
vara med en stund, avvika, för att lite senare kunna komma tillbaka och leka igen. Vid fri lek 
utomhus observerade vi att elever med funktionshinder gick från den ena gruppen till den 
andra, utan att uppehålla sig vid någon gruppering någon längre stund.  
 
Att tillägna sig språk 
Pedagogerna verkar arbeta målmedvetet med språkutveckling för elever med funktionshinder 
och för elever utan funktionshinder i olika aktiviteter, till exempel morgonsamlingar, där alla 
elever tillåts vara med på sina egna villkor. Detta då pedagogerna verkade vara lyhörda och 
tog sig tid att lyssna på eleverna. Det fanns dock elever med funktionshinder som verkade ha 
ett välutvecklat språk, det vill säga ett användbart verbalt språk att kommunicera med, men 
som ändå inte var med på samma villkor i gemenskapen med de andra eleverna. Språkliga 
aktiviteter kan ibland vara svåra att genomföra med för få pedagoger och aktiviteter kan 
därför bli inställda på grund av detta.  
 
Att genomföra daglig rutin 
Morgonsamlingar var en daglig vuxenstyrd rutin som vi observerade där pedagogerna bland 
annat gick igenom dagens aktiviteter. Det var en aktivitet där alla elever, med eller utan 
funktionshinder, kunde nå delaktighet utifrån sina förutsättningar och alla fick säga sin 
mening om det som diskuterades. En annan daglig rutin som vi såg var fruktstunden, också 
den hölls av pedagogerna. 
 
Att behärska sitt eget beteende 
Elever utan funktionshinder verkade hjälpa elever med funktionshinder tillrätta vid 
morgonsamlingar genom att förtydliga vad de sa. Vi såg inte att någon speciell elev inte 
kunde behärska sitt beteende, utan både elever med och utan funktionshinder kunde vara 
koncentrerade en stund under morgonsamlingen, för att efter en stund inte orka lyssna lika  
aktivt och gruppen blev därför orolig. Pedagogerna kunde dock i de avseendena fånga upp 
eleverna igen och de kunde fortsätta med samlingen.  
 
9.1 Sammanfattning av resultatet av observationerna 
 
Då det gäller att nå delaktighet genom samspel för elever med funktionshinder har 
observationerna visat att dessa elever har lättare att uppnå detta i vuxenstyrd aktivitet än i fri 
lek. I fri lek kunde vi se att elever med funktionshinder var med och lekte vid sidan om, vid 
nåt tillfälle kunde vi se att de fick vara med på sina villkor. Elever utan funktionshinder 
verkade nå delaktighet genom samspel på liknade sätt som elever med funktionshinder i 
vuxenstyrd aktivitet och på enklare sätt i fri lek. När det gäller att tillägna sig språk arbetar 
pedagogerna målmedvetet med språkutveckling för alla elever utifrån deras egna villkor. Att 
ha ett välutvecklat språk för elever med funktionshinder verkade inte alltid räcka för att få 
vara med i gemenskapen med kamraterna. Morgonsamlingar är ett exempel på dagliga 
vuxenstyrda aktiviteter där alla elever kan ha möjlighet att nå delaktighet utifrån sina 
förutsättningar och där elever utan funktionshinder verkade stödja elever med funktionshinder 
genom att förtydliga språket.  
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10 Analys av resultatet av observationerna 
 
 
Med stöd av teoretiska utgångspunkter och litteraturgenomgången analyseras här resultatet av 
observationerna.  
 
Att lära genom lek 
Vi har observerat att i vuxenstyrd aktivitet är det lättare för elever med funktionshinder att nå 
delaktighet genom samspel än i fri lek. Elever utan funktionshinder verkade nå delaktighet 
genom samspel på liknade sätt i vuxenstyrd aktivitet och på enklare sätt i fri lek. Utifrån 
Granlund och Eriksson, som inom CHILD skriver i ett pågående delprojekt Delaktighet i 
skolaktiviteter – en jämförelse av barn med och utan funktionshinder, är delaktigheten i 
skolans verksamhet lägre för elever med funktionshinder än jämfört med elever utan 
funktionshinder. Skillnaderna syns framförallt i ”fria” inte lärarledda aktiviteter och detta 
verkar öka med åldern. I lärarledd undervisning upplever dock elever med funktionshinder 
större delaktighet. Om kamratkultur skriver Janson, Nordström och Thunstam (2006) att det 
finns två olika sätt att se på detta. Den ena är den vertikala och vuxenstyrda lär- och 
omsorgskulturen och den andra horisontella och barn/elevstyrda kamratkulturen. Den 
vuxenstyrda vertikala omsorgskulturen styrs av kontroll, beroende och starka maktmedel, som 
till exempel straff, belöning, och berövande av kärlek och trygghet. Det barn/elevstyrda 
horisontella kamratkulturen styrs av relativ jämlikhet i makt, inflytande och reglerat med 
förhållandevis svaga medel, som till exempel övertalning, argumentation och undandragande 
av vänskap och medkänsla. För att bli accepterad som vän i en kamratkultur krävs det att 
individen är socialt kompetent, förstår regler, normer och innebörden i andras handlingar, 
visar känslor, är lekbenägen och kan kommunicera med omgivningen.  
 
Att tillägna sig språk 
Under observationerna såg vi att pedagogerna arbetade målmedvetet med språkutveckling för 
alla elever. Vi upptäckte att det fanns elever med funktionshinder som verkade ha ett 
välutvecklat språk, men som ändå inte tycktes vara med i gemenskapen utifrån sina  
förutsättningar med de andra eleverna. Strandberg (2006) skriver om att samspel grundlägger 
intellekt och att språket har en viktig roll i detta, för att det är genom språkliga samspel som 
barnet kan förvärva det sociala verktyg som kallas språk. Dessa språkliga verktyg formas om 
till instrument för tänkande och för det krävs sociala interaktioner. Språket har till en början 
en kommunikativ och social funktion för att därefter nå en individuell och intellektuell 
funktion. Genom att uppmuntra barnets interaktion i detta, uppnås språkliga verktyg som 
barnet steg för steg omformar till sitt eget tänkande.  
 
Att genomföra daglig rutin  
Då vi observerade vuxenstyrda rutiner som morgonsamling och fruktstund såg vi att det var 
aktiviteter där alla elever tycktes nå delaktighet utifrån sina förutsättningar, men Almqvist, 
Eriksson och Granlund (2004) skriver att för att mäta en individs delaktighet är det i första 
hand individens upplevelse och agerande som utgör delaktighet. I denna process är samspel 
och miljö förutsättningar för delaktighet. Bedömningar av delaktighet görs därför i relation till 
det samspel som är möjligt i den miljö som är aktuell. Då delaktighetsbegreppet består av en 
upplevelsekomponent är det omöjligt att som utomstående observatör bedöma en individs 
delaktighet genom att enbart observera dennes beteende i en viss situation, eftersom det 
endast är individen själv som kan berätta om upplevelsen av delaktighet  
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Att behärska sitt eget beteende 
Vid observationerna kunde vi se att elever utan funktionshinder hjälpte elever med 
funktionshinder vid morgonsamlingar genom att förtydliga språket. Vi tror att det delvis kan 
ha samband med att pedagogerna arbetar målmedvetet med språkutveckling för alla elever. 
Svensson (1998) skriver att språket gör att vi får kontakt med andra människor och att det är 
viktigt för människans hela utveckling. Kommunikation är att dela något med någon och det 
kan avse behov, tankar, önskningar, upplevelse, känslor och information. För att 
kommunikation ska fungera på ett bra sätt krävs det samspel mellan individerna. I huvudsak 
har därför språket en social funktion, men är dessutom en viktig del när det gäller den 
kognitiva förmågan, eftersom det påverkar tänkandet. Det fungerar dessutom som 
gruppsammanhållande och är en viktig del av identitetsutvecklingen för människan. 
 
 
 
11 Diskussion av resultatet av observationerna 
 
 
Vi upplever att det kan vara lättare för elever med funktionshinder att nå delaktighet genom 
samspel i vuxenstyrd aktivitet än i fri lek, då det är pedagoger som styr upp sådan aktivitet. I 
fri lek tror vi att det är svårare att nå delaktighet för dem då funktionshindret i sig kan vara ett 
hinder för ett fungerande samspel. Elever med funktionshinder kan därför behöva 
pedagogernas stöd och uppmuntran för att bättre nå kamrater i fri lek. För elever utan 
funktionshinder tror vi att de har bättre förutsättningar i vuxenstyrd aktivitet och även i fri lek 
att nå delaktighet genom samspel, då de inte har funktionshinder i sig som kan vara ett hinder 
för dem. Det bekräftas av Granlund och Eriksson, som inom CHILD skriver i ett pågående 
delprojekt Delaktighet i skolaktiviteter – en jämförelse av barn med och utan funktionshinder, 
liksom av Janson, Nordström och Thunstam (2006) som skriver om den vuxenstyrda vertikala 
lär- och omsorgskulturen och om den horisontella barn/elevstyrda kamratkulturen. För att bli 
accepterad som vän i en kamratkultur behöver individen vara socialt kompetent, kunna förstå 
regler, kunna visa känslor, vara lekbenägen, förstå norm och innebörd av andras handlingar 
samt kunna kommunicera med omgivningen. Vi anser att språket har stor betydelse för alla 
elever, men elever med funktionshinder kan behöva använda språket som ett verktyg för att 
kompensera sitt funktionshinder. Det kan dock vara så att elever med funktionshinder kan ha 
ett fungerande språk, men ändå inte tillåtas vara med i gemenskapen på sina villkor, då de 
kanske till exempel har en mindre välutvecklad social kompetens. Vi tror att det behövs både 
ett fungerande språk och social kompetens för att vara accepterad kamrat, då det ena eller det 
andra inte ensamt räcker till. Strandberg (2006) skriver om språkets viktiga roll som socialt 
verktyg och att samspel har stor betydelse i detta. Vi anser att det därför är viktigt att arbeta 
medvetet med språk i undervisning för att lättare kunna nå delaktighet genom samspel med 
andra.  
 
Vi upplevde att elever med funktionshinder liksom elever utan funktionshinder var delaktiga 
utifrån sina förutsättningar i vuxenstyrda aktiviteter som till exempel morgonsamling och 
fruktstund. Enligt Almqvist, Eriksson och Granlund (2004) består delaktighetsbegreppet av en 
upplevelsekomponent och det är omöjligt att som utomstående observatör bedöma en individs 
delaktighet genom att enbart observera dennes beteende i en viss situation, eftersom det 
endast är individen själv som kan berätta om upplevelsen av delaktighet. Detta gör att vi kan 
ha haft upplevelsen av att elever med funktionshinder kunde nå delaktighet genom samspel, 
men för att säkert veta skulle vi ha behövt intervjuat dem också. Det är positivt att det finns 
ett samspel mellan elever med och utan funktionshinder vid morgonsamlingar och att de har  
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intresse av att vilja hjälpa elever med funktionshinder med att förtydliga språket. Det kan 
delvis ha att göra med att pedagogerna arbetar målmedvetet med språk för alla elever, för som  
Svensson (1998) skriver språket har i huvudsak en social funktion, men är dessutom en viktig 
del när det gäller den kognitiva förmågan, eftersom det påverkar tänkandet. Det fungerar 
dessutom som gruppsammanhållande och är en viktig del av identitetsutvecklingen för 
människan. Vi tror att detta arbetssätt kan göra att delaktighet nås och förstärks i samspel med 
elever utan funktionshinder för elever med funktionshinder, då det kan stärka deras självbild 
och självkänsla.  
 
 
 
12 Avslutande reflektioner 
 
 
Med stöd av de två metoder som vi har använt oss av i detta arbete, ska vi nu återge vad de 
har gett oss och vad vi fått för svar på vår problemformulering och vårt syfte samt 
kommentera dess tillförlitlighet och trovärdighet.  
 
Alla pedagoger har ett samhällsansvar enligt Lpo 94 i att ge elever med funktionshinder de 
bästa förutsättningarna i skolan för att kunna klara sig själva i samhället. När det gäller 
intervjuerna som metod har vi upplevelsen av att pedagogerna har förståelse för hur de kan 
arbeta pedagogiskt i verksamheten för att kunna skapa förutsättningar för delaktighet för 
elever med funktionshinder i skolan. Ett sätt att nå detta kan vara att pedagogerna genom 
medvetet pedagogiskt arbete hjälper dessa elever att utveckla språket. Detta för att de 
förhoppningsvis ska kunna nå stärkt självbild och bra självförtroende. Det kan vara viktigt för 
elever med funktionshinder att uppnå, då funktionshindret i sig annars kan vara ett hinder för 
dem i skolans verksamhet. Det är i detta sammanhang även betydelsefullt att se till 
omgivningen, det vill säga miljöns inverkan på elevers funktionshinder. Det är därför viktigt 
att anpassa miljön till de behov som de har, då det är individens förutsättningar och inte 
funktionshindret som ska vara i fokus i verksamheten.    
 
Att ha egen motivation och att vilja finns är viktiga drivkrafter för att elever med 
funktionshinder ska ha bättre förutsättningar för att utvecklas vidare. Dessvärre upplever 
pedagogerna att de ibland inte har de rätta förutsättningarna för att kunna skapa delaktighet 
för elever med funktionshinder, då det kan saknas tid för planering och att det i vissa 
situationer inte finns tillräckligt med resurser i form av pedagoger och ekonomiska medel. 
Med bra samarbete i arbetslaget och vilja till att få verksamheten att fungera, anser 
pedagogerna ändå att det kan vara tillräckligt för att kunna skapa delaktighet för elever med 
funktionshinder. Dessutom kan utbildning och egen erfarenhet vara värdefulla verktyg i dessa 
sammanhang. När det gäller jämförelse för att nå delaktighet har pedagogerna olika 
uppfattningar. Några anser att elever med funktionshinder kan uppnå mer delaktighet på 
grund av funktionshindret i sig, då det kan kräva mer uppmärksamhet av pedagogerna. När 
det gäller inflytande i verksamheten anser en del pedagoger att det är lika som för alla elever. 
Funktionshindret i sig måste ändå kunna påverka verksamheten, för att situationen inte ska bli 
outhärdlig för elever med funktionshinder. Pedagogerna ser även att det finns en viss 
öppenhet till att elever utan funktionshinder hjälper elever med funktionshinder. Fysiska 
funktionshinder är dock lättare att ha förståelse för, men engagemanget minskar ju äldre 
elever med funktionshinder blir. Efter att vi har genomfört detta arbete har vi fått förståelse 
för att det behövs mer resurser av olika slag i skolans verksamhet, än vad som finns idag. 
Detta för att pedagogerna bättre ska kunna uppnå Lpo 94:s mål om delaktighet utifrån 
inflytande. Även elever med funktionshinder har rätt till att nå delaktighet i skolans  
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verksamhet. Utifrån vad många av pedagogerna har sagt tycker vi att de verkar ha vilja till att 
skapa förutsättningar för detta för dessa elever, men har inte alltid verktygen för detta. De  
försöker ändå att anpassa undervisningens innehåll efter de behov som elever med 
funktionshinder kan ha. 
 
Observationerna som metod tycker vi har varit ett bra komplement till intervjuerna, då vi har 
kunnat se exempel på vad pedagogerna har svarat på i intervjuerna. De tycker i intervjuerna 
att de kan skapa delaktighet utifrån Lpo 94 genom inflytande för alla elever, om det ges 
förutsättningar och möjlighet till det i verksamheten. Vi kunde under observationerna se att 
pedagogerna försökte göra det i olika dagliga rutiner. Det upplevde vi fungerade bäst i 
vuxenstyrda aktiviteter, som till exempel medveten språkstimulans. Detta då det förmodligen 
är lättare för elever med funktionshinder att nå delaktighet genom samspel i vuxenstyrda 
aktiviteter. I fri lek upplevde vi att de hade svårare att nå detta. Därför tror vi att det 
fortfarande kan finnas en del för pedagogerna att utveckla i fri lek för att elever med 
funktionshinder ännu bättre ska kunna uppnå delaktighet i skolans verksamhet. Vi har i denna 
undersökning fått insikt om att pedagogerna har tänkande kring delaktighet, trots att vi anser 
att Lpo 94 inte är så tydlig i sin skrivning då det gäller detta.   
 
Arbetets tillförlitlighet och trovärdighet anser vi är godtagbar trots att det är en liten kvalitativ 
undersökning, då pedagogernas svar i mycket överensstämmer med den litteraturgenomgång 
som vi har gjort. Om vi skulle fördjupa oss ytterligare i detta arbete skulle det vara intressant 
att även intervjua alla elever för att få deras syn på hur de kan nå delaktighet i verksamheten i 
skolan, då det inte kan uppnås genom observationer. En annan ytterligare tänkbar fördjupning 
skulle kunna vara att göra återkommande observationer för att få en mer rättvisande bild av 
verksamheten i skolan. Det skulle också vara intressant att se i genusperspektiv på hur elever 
med funktionshinder når delaktighet i skolans verksamhet, det vill säga vilket kön som får 
mest uppmärksamhet av pedagogerna. Fler aspekter skulle kunna vara att ytterligare fördjupa 
sig i vad språket har för betydelse för elever med funktionshinder och deras delaktighet i 
verksamheten i skolan. Det skulle även vara tänkbart utifrån begreppet delaktighet, att vidare 
undersöka pedagogernas tankar om integrering och inkludering samt särskolans betydelse i 
det sammanhanget. Till sist skulle det vara möjligt att utvidga forskning om förutsättningar 
för att skapa delaktighet när det gäller jämförelse mellan elever med och utan funktionshinder, 
då det ännu är ett relativt outforskat område.  
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Bilaga 1 Forskningsfrågor 
 
 
Våra forskningsfrågor: 
 

• Vad har pedagogerna i skolan för uppfattning om begreppen delaktighet och 
funktionshinder? 

• Vad anser pedagogerna om sina möjligheter att skapa förutsättningar för delaktighet 
för funktionshindrade elever i skolans verksamhet?  

• Hur skapar pedagogerna delaktighet för funktionshindrade elever och för elever utan 
funktionshinder i skolan? 

• Vad har funktionshindrade elever för inflytande/påverkan i skolans verksamhet?  
 
 
Våra forskningsfrågor sorterade under respektive begrepp, innebörd, 
skapa, påverka och jämförelse: 
 
Under begreppet innebörd har vi sorterat forskningsfrågan: 

• Vad har pedagogerna i skolan för uppfattning om begreppen delaktighet och 
funktionshinder? 

 
Under begreppet skapa har vi sorterat forskningsfrågorna: 

• Vad anser pedagogerna om sina möjligheter att skapa förutsättningar för delaktighet 
för funktionshindrade elever i skolans verksamhet?  

 
 
Under begreppet påverka har vi sorterat forskningsfrågan: 

• Vad har funktionshindrade elever för inflytande/påverkan i skolans verksamhet?  
 
Under begreppet jämförelse har vi sorterat samma forskningsfråga som under kategori skapa 

• Hur skapar pedagogerna delaktighet för funktionshindrade elever och för elever utan 
funktionshinder i skolan?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 Intervjufrågor 
 
Dessa frågor ställdes till pedagogerna som respondenter och de anknöts till begreppen 
delaktighet och funktionshinder och deras förutsättningar för att skapa delaktighet i skolan för 
elever med funktionshinder. 
 

• Vad betyder begreppet delaktighet för dig? 
• Hur definierar du begreppet funktionshinder?   
• I Lpo94 står det att, ”läraren skall se till att alla elever oberoende av social bakgrund 

och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionshinder får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och 
mognad” Lpo94 s. 13. Hur arbetar ni för att uppnå det målet när det gäller 
funktionshindrade elever?  

• Vilka förutsättningar har du som personal för att skapa delaktighet för 
funktionshindrade elever?  

• Hur mycket inflytande/påverkan har funktionshindrade elever i verksamheten?  
• Vilket av dessa tre mål utifrån Lpo 94 s.9 anser du är det viktigaste som en 

funktionshindrad elev bör uppnå? 
            Utveckla tillit till sin egen förmåga  
            Lära sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra  

Utveckla ett rikt och nyanserat språk samt förstå betydelsen av att vårda sitt språk  
• Vad har elevens språk för betydelse för känslan av delaktighet? 
• Hur fungerar delaktighet för funktionshindrade elever i jämförelse med elever utan 

funktionshinder? 
• Upplever du att elever utan funktionshinder skapar delaktighet för elever med 

funktionshinder?  
• Har du något mer som du vill tillägga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 Intervjufrågor indelade i olika kategorier 
 
 
Innebörd 

• Vad betyder begreppet delaktighet för dig? 
• Hur definierar du begreppet funktionshinder?  

 
Skapa 

• Vilket av dessa tre mål utifrån Lpo 94 s.9 anser du är det viktigaste som en 
funktionshindrad elev bör uppnå? 

           Utveckla tillit till sin egen förmåga  
           Lära sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra  
          Utveckla ett rikt och nyanserat språk samt förstå betydelsen av att vårda sitt språk 

• Vilka förutsättningar har du som personal för att skapa delaktighet för 
funktionshindrade elever?  

• Upplever du att elever utan funktionshinder skapar delaktighet för elever med 
funktionshinder?  

 
Påverka 

• I Lpo94 står det att, ”läraren skall se till att alla elever oberoende av social bakgrund 
och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionshinder får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och 
mognad” Lpo94 s. 13. Hur arbetar ni för att uppnå det målet när det gäller 
funktionshindrade elever?  

• Hur mycket inflytande/påverkan har funktionshindrade elever i verksamheten?  
• Vad har elevens språk för betydelse för känslan av delaktighet? 

 
Jämförelse 

• Hur fungerar delaktighet för funktionshindrade elever i jämförelse med elever utan 
funktionshinder? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4 Missivbrev 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Mälardalens högskola i Västerås, som heter Anette Anderstedt och 
Mona Hiréd-Tedsjö. Vi läser Specialpedagogik C och den här terminen ska vi göra en c-
uppsats som ska handla om funktionshindrade barns delaktighet i förskoleklassen.  
 
Vi skulle vilja komma till er skola för att göra en observation när det gäller funktionshindrade 
barns delaktighet inom förskoleklassen. Vi skulle även vilja intervjua den personal som 
arbetar inom verksamheten. Vårt syfte med observationen är att få en bild av hur delaktighet 
skapas mellan barn-personal och barn-barn när det gäller funktionshindrade barn. 
Observationerna skriver vi ner med hjälp av papper och penna direkt efter. Detta material 
kommer att förvaras inlåst i skåp under processens gång för att sedan förstöras. 
 
Vid intervjutillfället skulle vi vilja höra vad ni personal i förskoleklasser har för uppfattning 
om funktionshindrade barns delaktighet. Är det någon skillnad på om man är 
funktionshindrad eller inte funktionshindrad för att känna sig delaktig i förskoleklassen?   
Här kan ni ge oss er bild av hur man som personal har möjlighet att skapa delaktighet för 
dessa barn i er verksamhet. Intervjuerna kommer att spelas in på band, detta för att vi lättare 
ska kunna gå tillbaka och lyssna när vi sedan gör vår analys. Dessa intervjuer kommer att vara 
helt anonyma, vi kommer att använda kodnamn på de vi intervjuar och på förskoleklassen. Vi 
kommer dessutom att förvara materialet inlåst i skåp under processens gång för att sedan 
förstöra banden.  
 
Självklart kan ni avbryta Ert deltagande när ni vill, då är det bara att kontakta oss. Resultatet 
från den här studien kommer bara att användas i studiesyfte. Vill ni sedan ta del av 
studieresultatet kan ni berätta det för oss vid intervjutillfället.  
 
 
Tack för er medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
Anette Anderstedt mobil: 073-097 07 96 
Mona Hiréd-Tedsjö mobil: 076-816 36 45 
 
 
 
Mälardalens högskola 
Institution för samhälls- och beteendevetenskap 
Specialpedagogik C 
Handledare: Tina Hellblom-Thibblin 
Tfn.021/101398 alt. 0709 409728 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 5 Informationsbrev till föräldrar 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Mälardalens högskola i Västerås som läser specialpedagogik C, vi 
heter Anette Anderstedt och Mona Hiréd-Tedsjö. Vi ska den här terminen skriva en C-uppsats 
som kommer att handla om funktionshindrade barns delaktighet i förskolklass. Vi kommer att 
göra en observation i er förskoleklass för att få en bild av hur delaktighet skapas för 
funktionshindrade barn. I samband med det kommer vi att intervjua personalen för att höra 
hur deras uppfattning om hur delaktighet skapas för dessa barn i verksamheten.  
 
Vid observationstillfället kommer vi att använda oss av endast papper och penna, men om det 
ändå är någon eller några av er som inte vill att ert barn ska finnas med i observationen så 
meddela det till personalen. Allt kommer att vara anonymt och vi kommer att kod 
förskolklassen och materialet kommer att förvaras inlåst i ett skåp under processens gång för 
att sedan förstöras. Resultatet från den här studien kommer bara att användas i studiesyfte. 
 
Vi avser att besöka er skola för att göra observation, vecka… 
Med vänliga hälsningar 
Anette Anderstedt och Mona Hiréd-Tedsjö.  
 


