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Sammanfattning: 

Syftet med den här kvalitativa studien har varit att undersöka hur personal i grundsärskolan ser på 

elevers delaktighet i undervisningen och hur de arbetar med elevers rätt till delaktighet i 

planering och genomförande av aktiviteter för lärande i grundsärskolan. I studien har vi också 

tittat närmare på hur detta formuleras i personalens tal om elevers delaktighet och huruvida det 

språkliga uttryck och formuleringar som framkommit har kunnat föras till vad som kännetecknar 

empowermentpedagogiken. Undersökningen har baserats på fokusgruppsintervjuer med totalt 11 

deltagare som träffats i två mindre grupper vid respektive två tillfällen. Som stöd för analysen har 

ett sociokulturellt perspektiv använts som teoretisk referensram. Resultatet visar att förklaringar 

av delaktighet sker utifrån språk och kommunikation, utifrån relationella förutsättningar och till 

sist utifrån ett påstående om att inflytande är delaktighet. I samtalen kombineras dessa tankar 

eller behandlas var för sig i en rörlighet som ändå visar att de på något sätt är förbundna med 

varandra. Det är också tydligt bland personalen att målet med delaktigheten är elevernas lärande 

för självständighet i och efter skolan. 

 

Nyckelord: Delaktighet, empowerment, fokusgruppsintervjuer, grundsärskola, kvalitativ studie, 

personal i grundsärskolan, sociokulturellt perspektiv. 

 



2 

 



3 

Innehållsförteckning 

1.Inledning 5 

1.1 Empowerment 6 

1.2 Utvecklingsstörning ersatt med begreppet intellektuell funktionsnedsättning 7 

1.3 Delaktighet 8 

2. Bakgrund 10 

2.1 Grundsärskolan ur ett historiskt perspektiv 10 

2.2 Grundsärskolans läroplan och organisation 12 

2.3 Demokrati i skolan 12 

2.4 Tidigare forskning och internationella studier 12 

2.5 Teoretisk referensram 17 

2.6 Empowerment kopplat till elevhälsa 19 

2.7 Syfte och frågeställningar 20 

3. Metod 21 

3.1 Urval 21 

3.2 Datainsamling 22 

3.3 Genomförande 23 

3.4 Dataanalys 24 

3.5 Kvalitetskriterier 24 

3.6 Etiska överväganden 25 

3.7 Arbetsfördelning 25 

4. Resultat 26 

4.1 Hur ser personal i grundsärskolan på elevers delaktighet i undervisningen? 27 

4.2 Hur arbetar personal i grundsärskolan med elevers rätt till delaktighet i planering och genomförande 
för lärande? 29 

4.3 Hur talar personal i grundsärskolan om elevers delaktighet? 31 

4.4  Hur uttrycker sig personal i grundsärskolan om begreppet empowerment? 32 

4.5 Reflektion över analys 33 

Sammanfattning av resultat 34 

5. Diskussion 34 

5.1 Metoddiskussion 35 

5.2 Resultatdiskussion 37 

5.3 Hur ser personal i grundsärskolan på elevers delaktighet i undervisningen? 38 

5.4 Hur arbetar personal i grundsärskolan med elevers rätt till delaktighet i planering och 
genomförande för lärande? 39 

5.5 Hur talar personal i grundsärskolan om elevers delaktighet? 39 

5.6 Hur uttrycker sig personal i grundsärskolan om begreppet empowerment? 40 

Slutsatser 41 

Referenslista 42 

Bilaga 1-2 45 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

1.Inledning 

 

Makt och medel är två begrepp som kan relateras till lärande och skolmiljöer. 

Salamancadeklarationen (Unesco, 2006) handlar om tillgänglighet för delaktighet och i World 

Health Organizations (WHO, 2003) överenskommelser står det om individens rätt till kontroll 

och påverkan över sin egen hälsa. I Barnkonventionens artikel nummer 12 står att: 

 

Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till 

barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. (Unicef, 2009) 

 

Överenskommelserna gäller inom all reglerad skolverksamhet oavsett skolform. Den här 

uppsatsen har fokus på elevers möjlighet till att vara delaktiga i grundsärskolans vardagsarbete 

och att undersöka skolmiljöer för elever i grundsärskola, vår skolmiljö. 

När det handlar om att erbjuda en undervisningsmiljö som kan underlätta och stimulera till 

lärande för elever i grundsärskolan kan utmaningen vara komplicerad. När behöver lärare styra 

mer och när kan läraren släppa på kontrollen av elevers lärande? Alla elever har rätt till att ta del 

av och ha inflytande över sin skolgång och lärandesituation, detta enligt de demokratiska 

principerna som anges i Läroplan för grundsärskolan (Skolverket, 2011a) och Läroplan för 

grundskolan (Skolverket, 2011b). I läroplanerna framgår att varje elev ska kunna påverka, ta 

ansvar för, vara delaktig och ha inflytande över sin egen utbildning. Detta omfattar även alla 

elever i grundsärskolan, oavsett funktionsvariation. Elevers förutsättningar och behov ser väldigt 

olika ut men skolan och bemötande i undervisningen ska anpassas i största möjliga mån till just 

de elever som läraren möter. I grundsärskolan kan uppgiften att som personal läsa av elevers 

dagsform och förutsättningar och att hantera anpassning bli en utmanande uppgift att hantera. Å 

ena sidan ska eleverna inte ställas inför för höga krav och andra sidan inte ställas inför för låga 

förväntningar relaterat till elevernas förmåga. Vår erfarenhet som lärare i grundsärskolan handlar 

om att utmana lagom är ett ständigt närvarande dilemma som vi som personal i grundsärskolan 

måste förhålla sig till. 

Vi som genomfört den här studien är två lärare som undervisar elever i grundsärskolan. I de 

verksamheter vi befinner oss finns elever som läser både skolämnen och det som benämns som  

ämnesområden. Tillsammans med elevassistenter och fritidspedagoger är vårt uppdrag att utifrån 

läroplan och kursplan utveckla våra elevers kunskaper i största möjliga mån. Under vår sista 
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termin på speciallärarprogrammet har vi nu i det här arbetet valt att intressera oss för faktorer 

som kan ha betydelse för våra elevers känsla av delaktighet i grundsärskolan och att kunna ha 

kontroll över det egna lärandet. I vår yrkesroll som lärare i grundsärskolan möter vi elever som 

har olika grad av intellektuell funktionsnedsättning. Det ställer särskilda krav på oss lärare och på 

den undervisning och den skolmiljö som vi ska erbjuda för eleverna. Hur ska vi skapa 

undervisningsaktiviteter som eleverna själva ska kunna känna sig delaktiga i och en miljö för 

socialt utbyte där de kan ha kontroll över det egna lärandet? 

 

1.1 Empowerment 

Begreppet empowerment är etablerat och välkänt men har en relativt kort historia. Det användes 

först som en aktivistideologi under 1960-talet i USA och handlade främst om hjälp till självhjälp. 

I förordet till Empowermentorienterat socialt arbete, beskrivs begreppet empowerment såhär: 

 

När man talar om empowerment för det tanken till positiva saker som makt och kraft; 

inflytande och medbestämmande; självkänsla och stolthet (Moula. 2009, s.13).  

 

Direkt översatt från engelska betyder empowerment egenmakt. I en förklaring av innebörden 

betyder det att en individ känner att hen har makt eller kontroll över sin situation i sin närmiljö 

eller arbetsuppgifter och att det leder till bättre hälsa. Begreppet har en politisk laddning utifrån 

att det växte fram inom Marxismen. Paulo Freire, en brasiliansk pedagog utvecklade en 

pedagogik med syfte att frigöra människor så att det kunde medföra verklig egenmakt 

(Hedegaard, 2005). I den politiska kontexten handlar empowerment om och kan ungefär likställas 

med självförverkligande. I en klassisk höger-vänster indelning vill högerflanken begränsa statens 

regleringar som påverkar möjligheten för individer och företag att agera fritt på en öppen 

marknad. För vänstern är betydelsen av empowerment fördjupad demokrati för varje medborgare 

och man är mer positiv till att staten agerar genom myndighetsutövning (Hedegaard, 2005). 

Empowerment som begrepp och grundtankarna till det har hittills och fortsätter att detexualiseras, 

det vill säga att det ursprungliga användandet av begreppet inte längre är begränsat till ett 

område. Nu används empowermetbegreppet inom en rad olika verksamhetsområden bland annat 

ekonomi och skola. En enkel sökning på internet visar att begreppet används inom en rad olika 

verksamhetsområden även om folkhälsoområdet fortfarande är det största. De freirianska 

tankarna har haft stort internationell påverkan inom folkhälsoarbetet. Kontroll över egen hälsa 
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och därigenom möjligheter att påverka den i positiv riktning lyfts fram i internationella dokument 

(WHO, 2003). 

 

Kontexten för empowerment har stor betydelse för hur man ser på betydelsen av begreppet. Ett 

sätt att se på empowerment är att se det som ett stöd till skillnad mot att tolka det som frigörelse. 

Stern (1990) visar på anknytningens betydelse, det handlar om att ha trygga relationer. Graden av 

stöd och förståelse för den unges situation verkar ha stor betydelse för dennes mentala utveckling 

där god anknytning och trygghet är basen för att också ha mod och möjlighet att bygga upp 

kompetensen till egen frigörelse. Ungdomars strävan verkar vara i balans mellan att utveckla 

autonomi och ha god anknytning till föräldrarna. Detta motsägs ibland och frigöringsperioden 

som adolescenteoretiker (teorier om frigörande från föräldrarna) som tvärtom framhåller stark 

anknytning som en svaghet. Det ifrågasätts i stor utsträckning av flertalet forskare som hävdar att 

både autonomi och anknytning behövs (Moula, 2009).  Ungdomar kan vara starka och ändå ha 

stark anknytning till sina föräldrar. Det finns skillnader i synen på frigörelse men enligt Moula 

(2009) kan goda relationer ses som en förutsättning för självständighet. Anknytning genom goda 

relationer  ger ungdomar det stöd de behöver för att bygga kompetens till framtida frigörelse. 

 

1.2 Utvecklingsstörning ersatt med begreppet intellektuell 

funktionsnedsättning 

I äldre texter används begreppet utvecklingsstörning om elever i grundsärskolan. Sedan 2015 har 

det gamla begreppet ersatts av ett nytt i den svenska översättningen av DSM-5, det som ska gälla 

idag är intellektuell funktionsnedsättning  (American Psychiatric Association, 2013). Det senare 

begreppet är det vi använder i det här uppsatsarbetet och i vårt dagliga arbete i grundsärskolan. 

Riksförbundet FUB (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) använder ändå 

begreppet utvecklingsstörning med hänvisning till att det används i lagar som LSS. 

 

Definitionen för diagnosen intellektuell funktionsnedsättning är byggd på tre kriterier. Personen 

som utreds ska ha brister som rör intellektuella förmågor, till exempel abstrakt tänkande och 

slutledningsförmåga. Hen ska också ha bristande adaptiv funktionsförmåga vilket innebär att 

personen inte når upp till den åldersadekvat förväntade nivån när det gäller att vara självständig 

samt att vara funktionell i sociala sammanhang. Det sista kriteriet är att den intellektuella 
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funktionsnedsättningen ska ha visat sig innan barnet fyllt 18 år, under den så kallade 

utvecklingsperioden (American Psychiatric Association, 2013). Den intellektuella 

funktionsnedsättningen graderas efter intelligensnivå från lindrig, medelsvår, svår till mycket 

svår (American Psychiatric Association, 2013). I vår undervisning möter vi elever på alla dessa 

utvecklingsnivåer.  

  

Redan 1968 kom omsorgslagen som hade föregåtts av långa diskussioner just om personer med 

utvecklingsstörnings skol- och livssituation. Behovet av att anpassa undervisningen och 

omsorgen och se mer på de individuella i stället för de kollektiva behoven lyftes fram och alla 

verksamheter skulle riktas om för att möta alla utifrån att se dessa elever som individer med olika 

behov i stället för som tidigare en slags kollektiv omsorg med en avhumaniserad insats. 

Grundsärskolans historik presenteras senare i vår text närmare i en kort tillbakablick på 

verksamheten. 

 

1.3 Delaktighet 

Innan vi går vidare i uppsatsen vill vi lyfta fram begreppet delaktighet som vi ser har en stark 

koppling till empowerment. 

 

Det är naturligtvis svårt att formulera exakt hur vi ser på delaktighet men för att ge den 

intresserade en chans att följa våra tankegångar i det här uppsatsarbetet är det nödvändigt. Szönyi 

(2005) skriver att delaktighet bygger på en känsla av inkludering där varje person räknas med 

som en individ i en grupp eller ett sammanhang. Ett sådant sammanhang kan i vår studie utgöras 

av en skolmiljö och en klasstillhörighet eller kamratskap i en grupp. Styrdokument för skolan och 

internationella överenskommelser är skrivna med individen som utgångspunkt. 

Integrering är inte en förutsättning för delaktighet. Det innebär att fysisk integrering, placering i 

en skola eller i en grupp ger inte per automatik ökad social delaktighet. Det finns kritik mot 

integreringstanken som ideologisk målsättning, det vill säga att alla ska vara med i alla 

sammanhang. Det ger inte garanti för att individen verkligen känner sig delaktig och integrerad i 

ett sammanhang. Det behövs andra åtgärder också som måste till för att en individ ska känna sig 

som en del av en gemenskap. Gällande görs ändå i olika styrdokument att fysisk närvaro i olika 

sammanhang är en förutsättning för att uppnå en social integrering på sikt. Synen på hur man 
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förklarar och förstår elevers skolsvårigheter har fått en ökad betydelse för arbetet med 

pedagogiska insatser för att åstadkomma elevers delaktighet. För att lyckas med att få en elev att 

uppleva en känsla av delaktighet behöver skolan ta hänsyn till mer personliga behov och 

förutsättningar (Szönyi, 2005).  

 

Emanuelsson, Persson och Rosenkvist (2001) delar in det specialpedagogiska forskningsfältet i 

två huvudspår det kategoriska- och det relationella perspektivet. Ett perspektiv som utgår ifrån ett 

relationellt synsätt talar om elever i svårigheter. Bemötandet av elever utifrån ett sådant synsätt 

fokuserar på undervisning som möter alla olika förutsättningar och det handlar om samsyn och 

samordning av insatser för elevers bästa där dialoger och samtal kan bereda vägen för ett lyckat 

pedagogiskt arbete med elevens möjligheter i centrum för insatserna. Ett annat perspektiv som 

utgår från ett kategoriskt synsätt talar om elever med svårigheter. Med ett sådant synsätt tänker 

pedagogen ofta att hen måste kompensera individuella brister med specialpedagogiska insatser 

(Szönyi, 2005). Utifrån det här perspektivet beaktas inte relationer och samsyn som vägledande 

för att lyckas med att stärka eleven, denne blir istället bärare av problemet. Om vi sammanfattar 

kan man enkelt förklara det som att det finns segregerade lösningar och inkluderande lösningar 

som mål beroende på perspektiv. I Lsär11 (Skolverket, 2011a) kan vi hitta båda perspektiven. 

När vi i vårt arbete som lärare och blivande speciallärare med inriktning mot arbete i 

grundsärskolan talar om delaktighet tänker vi inte på delaktighet som det som utgår från 

integreringstankar utan tänker i likhet med skrivningarna i Salamancadeklarationen (Unesco, 

2006) på den engelska översättningen av ordet inclusion. Detta vidgar som vi ser det 

inkluderingsbegreppet mot att även innefatta delaktighet och att medräkna elevers kapacitet och 

en inkluderande undervisning, något som vi behöver ta aktivt ansvar för att realisera i vår 

profession. Annan kritik mot hur inkluderingsbegreppet har använts eller tolkats har handlat om 

att det används som en egenskap tillskriven individen. Det finns kritiker som menar att det inte är 

någon större skillnad på begreppen inclusion (inkludering) som ersättning för integrering. Att 

båda begreppen är ideologiska och beskriver en process där ingen är utesluten och där 

utmaningen snarast ligger i att se alla olikheter som en resurs i skolan (Ineland, Molin & Sauer, 

2013).  
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2. Bakgrund 

 

I det här avsnittet ger vi en bakgrundsbeskrivning till vårt val av intresseområde; elever i 

grundsärskolans delaktighet och rätt till delaktighet i planering och genomförande av aktiviteter 

för lärande. Tidigt i planeringen av vårt uppsatsskrivande kom vi in på idén om att det skulle vara 

intressant att se hur en grupp personal i grundsärskolan arbetar och tänker kring elevers 

delaktighet. 

Studien presenteras här först i ett lite kort men historiskt perspektiv och sammanhang innan vi går 

vidare till att lyfta fram tidigare forskning med fokus på undervisning i grundsärskolan, 

förutsättningar för lärande och empowerment. Därefter följer ett avsnitt om teoretisk referensram 

för studien och avsnittet avslutas med formulering av studiens syfte och frågeställningar.   

  

2.1 Grundsärskolan ur ett historiskt perspektiv 

Idag har personer med en intellektuell funktionsnedsättning rätt att gå i särskolan. Skolformen har 

en kort modern historia. Ineland, Molin och Sauer (2013) berättar om särskolans framväxt i en 

historisk tillbakablick och hur den har sprungit ur traditioner och föreställningar om avvikelse 

och olikhet. För tre- fyra hundra år sedan sågs personer med intellektuell funktionsnedsättning 

som Guds straff för omoraliska handlingar eller hade sin förklaring i mystiska föreställningar. 

Senare under 1800-talet började man särskilja och “kategorisera” utifrån avvikelse. 

Kategoriseringen gjordes nu utifrån medicinska- och pedagogiska avvikelser. Olika former av 

svårigheter kunde delas in i psykiskt utvecklingsstörda och psykiskt sjuka. När 

industrialiseringen i Sverige satte fart började man tänka att “sinnesslöa” kunde fostras till 

arbetskraft. Dessa individer skulle kunna klara sig så självständigt som möjligt. Den kategoriska 

tanken levde kvar och “uppfostringsanstalter” och “idiotskolor” startades. I en liknande 

tillbakablick beskrivs de institutioner som växer fram bland annat den första sinnesslöskolan som 

startades av Emanuella Carlbeck år 1866, här finns en tanke om rätt pedagogik för att 

åstadkomma självförsörjande vuxna (Szönyi, 2005). Både Ineland, Molin och Sauer (2013) samt 

Szönyi (2005) menar att dessa tankar får stå tillbaka och i slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet förstärktes åsikter om avvikelse och särdrag med medicinska termer på grund av 

försämrad ekonomi och framväxandet av rashygieniska tankar. Det finns samtidigt vid sidan av 

eller som motsättning till dessa tankar en kvarliggande barmhärtighetstanke, att leva upp till det 

kristna kärleksbudskapet.  Den rådande ordningen var att det var för personen med 
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funktionsnedsättningen som ett särskiljande måste göras som ett slags skydd för individen 

(Ineland, Molin & Sauer, 2013). Efter andra världskriget byter skoldebatten i Sverige riktning 

och demokratitanken och en skola där variation i förmåga sågs som normalitet. Enhetsskolan 

infördes i Sverige men den innefattade inte alla, barn med intellektuell funktionsnedsättning 

ställdes utanför. Fram till mitten av 50-talet undervisades enbart de så kallade “bildbara” barnen, 

de med lindrig utvecklingsstörning. De fick viss utbildning. Den första lagen om “undervisning 

för sinnesslöa” infördes 1944. Benämningarna om skolformen och individerna med intellektuell 

funktionsnedsättning fångar in mycket av skoldebatten och retoriken kring funktionshinder i den 

svenska politiken i ett historiskt perspektiv. 

 

...1954 användes “särskola” för första gången som officiell benämning på den särskilda 

undervisningsformen för elever som under den här tiden benämndes som psykiskt 

efterblivna (Szönyi, 2005, s.35). 

 

I och med den nya lag om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna och där 

undervisning stärktes och omsorgsbiten tonades ner och allmänhetens ökade insyn i 

verksamheterna ställdes nya krav där alla personer med funktionshinder räknades. Idéer om 

segregerade verksamheter ersattes med tankar om ett samhälle där alla skulle få rätt till att leva 

ett normalt liv tillsammans med andra. Från 50-talet till och med 70-talet kallas ibland för de 

stora reformernas tid där man arbetade emot särskiljandet i form av speciella skolor och elever 

med funktionshinder placerades oftare med elever utan funktionshinder än tidigare. Tanken var 

dock att det var den avvikande eleven som skulle anpassas till skolsystemet och inte tvärt om 

(Ineland, Molin & Sauer, 2013). Integreringstanken utvecklas och under 1970-talet tänker man att 

barn med utvecklingsstörning ska växa upp i vanlig hemmiljö och gå i vanlig skola och att på 

detta vis genom fysisk integrering per automatik uppnå ökad social delaktighet. Strukturella och 

organisatoriska hinder motverkade det man hoppats på med ökat utbyte mellan de olika 

elevkategorierna. Lagstiftningen om särskolan flyttades från omsorgslagen till skollagen under 

1980-talet. Med en kritisk inställning till bristerna med integrationstanken som utgångspunkt blev 

särskolan organisatoriskt först under 1990-talets början integrerad i den kommunala 

verksamheten (Ineland, Molin & Sauer, 2013).   
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2.2 Grundsärskolans läroplan och organisation 

Grundsärskolan har en egen läroplan (Skolverket, 2011a) som i hög utsträckning är utformad på 

samma sätt som grundskolans läroplan (Skolverket, 2011b). De två första kapitlen är identiska 

och först när det gäller kapitel 3 och kursplaner ses skillnader. I grundsärskolan finns två 

huvudsakliga inriktningar, ämnen och ämnesområden. En elev som läser ämnen har kursplaner 

som i stort är utformade och uppbyggda likt grundskolans ämnen. Där finns alla klassiska 

skolämnen representerade. En elev som läser ämnesområden följer följande fem kursplaner; 

estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagskunskaper och verklighetsuppfattning. 

Dessa ämnesområden är brett utformade och innehåller spår från de klassiska ämnena, men 

lägger också stort fokus på praktiska kunskaper som på sikt möjliggör en högre grad av 

självständighet hos eleven. En elev kan också läsa en blandning mellan ämnesområden och 

ämnen i grundsärskolan alternativt en mix tillsammans med grundskolans ämnen. 

Kategoriseringen av elever är utformad så att de elever som ligger närmast grundskolans ämnen i 

kunskapsnivå läser grundsärskolans inriktning ämnen och de elever som på förhand inte 

förväntas kunna uppfylla kraven för grundsärskolans ämnen läser ämnesområden. 

2.3 Demokrati i skolan 

I kursplanens skrivningar finns det en skillnad mellan ålder och mognad i både läroplan för 

grundsärskolan (Skolverket, 2011a) och läroplan för grundskolan (Skolverket, 2011b). I avsnittet 

övergripande mål och riktlinjer tas elevernas ansvar och inflytande upp. I denna del som finns i 

båda läroplanerna ställs samma krav på elevinflytande och delaktighet oavsett skolform. 

Grundsärskolans elever berörs alltså fullt ut av skrivningar i detta kapitel. Det innebär alltså att 

läraren ska utgå från att alla elever vill och kan ta ett ansvar för sin inlärning och sitt arbete i 

skolan. Man ska se till att eleverna får ett reellt inflytande över sin egen undervisning. Synen på 

förmåga och rättighet i läroplanens skrivningar står i stark motsättning till hur synen på personer 

med intellektuell funktionsnedsättning varit i ett historiskt perspektiv. 

  

2.4 Tidigare forskning och internationella studier 

I våra sökningar i databaser efter tidigare forskning som berör studiens fokusområde; en grupp 

grundsärskolepersonals uppfattningar om elevers delaktighet och förhållandet till empowerment i 

grundsärskolans verksamhet har vi bland annat använt följande sökord, special needs education, 

special education, participation, empowerment och independence. Nedan har vi valt ut artiklar 
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och studier som vi finner relevanta för vår egen studie. På olika sätt och i olika stor grad har 

studierna och artiklarna relevans för vår egen undersökning.  

 

Grundsärskolan och den elevgrupp som befinner sig där är ett relativt outforskat område. Hur 

olika länder har valt att hantera dessa elever och deras skolgång skiljer sig också åt vilket gör det 

svårt för oss att göra direkta kopplingar mellan olika länders förutsättningar och förhållanden. 

Trots att skolformen skiljer sig åt så är det fortfarande fullt möjligt att anta att det finns 

korrelationer mellan ordinarie skolform och skolform med någon form av specialundervisning, 

det är ju barn som befinner sig i båda verksamheterna. Därför har vi valt att också ta med studier 

som riktar sina undersökningar mot barn generellt och inte specifikt mot barn i behov av särskilt 

stöd. En sådan studie är gjord i Storbritannien av Shier (2001) som har identifierat fem punkter 

som främjar barns delaktighet; dessa innefattar att barn blir lyssnade till, stöttade i att uttrycka sin 

åsikt, att barns åsikter tas med i beräkningen, att de är involverade i beslutsfattande processer och 

att barn har ansvar i själva beslutsfattandet. Dessa generella aspekter till barns delaktighet är 

direkt överförbar också till elever i grundsärskolan. Det finns alltid möjlighet och skyldighet att 

låta barn vara delaktiga (Shier, 2001). 

 

Molin (2004) skriver i en svensk studie att det finns olika sätt att se på delaktighet, två perspektiv 

är objektiv och subjektiv delaktighet. Objektiv delaktighet innebär att en elevs delaktighet 

bedöms av andra som finns runt omkring medan subjektiv delaktighet innebär att eleven själv har 

kommunicerat sin egen upplevelse av delaktighet (Molin, 2004). Martinsson Niva (2016) har 

gjort en undersökning med utgångspunkt i elevers delaktighet i grundsärskolan. Hon har inriktat 

sig på elever som läser ämnesområden och använder sig av tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation (TAKK) som kommunikationsverktyg. Resultatet från denna 

studie som gjordes på tre olika skolor genom observationer i elevgrupp, intervjuer med 

pedagoger, elever och vårdnadshavare samt med de lokala styrdokumenten i beaktande visar att 

det demokratiska uppdraget är en utmaning för pedagoger i grundsärskolan. Martinsson Niva 

(2016) uppmärksammar pedagogernas sätt att samtala med eleverna. Hon menar att det är en 

tydlig skillnad på när en pedagog pratar till eller med en elev. När en pedagog pratar med eleven 

kan de samtala tillsammans men när pedagogen samtalade till eleven minskade dennes 

talutrymme, hen blev passiv och iakttagande. Ytterligare en aspekt till elevens möjlighet till 

elevinflytande var hur pedagogerna, i all välmening, snabbt ville hjälpa eleven att komma till 
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rätta och få stöd i olika situationer. Detta medförde att eleverna sällan utmanades i den proximala 

utvecklingszonen, det vill säga att de sällan fick möjlighet att utmana sina egna kunskaper och 

färdigheter. De fortsatte göra det de sedan tidigare var trygga i, men fick direkt hjälp om de tog 

lite längre tid på sig i ett moment eller om de skulle utföra en uppgift som enligt skolpersonalen 

var främmande för dem. På så vis fick de också färre tillfällen att träna inflytande på. Höga 

förväntningar på elevens vilja och förmåga att ha inflytande främjar möjligheten till reellt 

elevinflytande (Martinsson Niva, 2016). Detta tillsammans med att ge eleven förutsättningar till 

att kommunicera och uttrycka sig är enligt Martinsson Nivas (2016) studie grundläggande 

förutsättningar till elevers delaktighet i grundsärskolan. 

 

Även Whitehouse, Watt, Line och Bishop (2009) påpekar språkets betydelse och har i en studie 

utförd i Storbritannien undersökt vuxnas påverkan av att växa upp med språkstörning och autism. 

Resultatet visar att dessa personer ofta har en sämre möjlighet till att vara självständiga och ha ett 

fungerande socialt sammanhang både i skolmiljö och senare i livet. Bishop och Leonard (2000) 

sammanfattar sin studie med att kommunikation och socio-emotionell utveckling hör till de 

viktigaste parametrarna för att ha möjlighet att vara delaktig i samhället och kunna representera 

sig själv och sin egen vilja.  

 

Hunt, Soto, Maier, Müller och Goetz (2002) undersöker i en amerikansk studie hur en elevs 

skolprestation och sociala deltagande påverkas av teamarbete och hur det sker genom logoped, 

lärare, assistent och vårdnadshavare. Tre elever som använder alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) deltog i studien. Resultatet visade att när undervisningen var anpassad så 

behövde eleven mindre stöd från assistenten. Studien visar att pedagogernas människo- och 

kunskapssyn har stor inverkan på möjligheterna som eleverna gavs till att ha inflytande över sin 

egen skolsituation.  

 

En annan amerikansk studie gjord av Erickson Gaumer, Noonan, Zheng och Brussow (2015) 

fokuserar på vikten av självbestämmande för ungdomar med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Studien omfattar 11000 ungdomar från hela USA i åldrarna 13-16 och 

fokuserar på kunskaper inom språk och matematik. Empowerment är ett av de begrepp som de 

valt ut som centralt för studien, de beskriver detta som en del i ungdomarnas självkänsla och 

tilltro till deras egen förmåga. Detta till exempel genom att deltagarna fått uppskatta sitt 
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förhållningssätt och förmåga att hantera olika situationer. I undersökningen har deltagarna fått 

svara på om de i sammanhang som de upplever utmanande resonerar utifrån att det inte är någon 

idé att testa - de kommer ända att misslyckas, alternativt att de provar och skulle det inte gå bra 

kan de alltid försöka en gång till. Studien visar att många av deltagarna har en upplevelse av att 

de klarar många situationer och därmed har en hög tillit till den egna förmågan.  

 

Golder, Norwich och  Bayliss (2005) har genomfört en studie som syftar till att ta reda på hur 

lärare förbereds för att undervisa elever i behov av särskilt stöd i Storbritannien. Undersökningen 

har innefattat elever i åldrarna 11-17 med olika funktionsvariationer och blivande lärare som 

under sin utbildning fått möjlighet att möta dessa elever i ett “förberedelseprogram” med syfte att 

främja inkluderande undervisning. I resultatet framhåller Golder, Norwich och Bayliss (2005) de 

blivande lärarnas attityd till att arbeta med elever i behov av särskilt stöd som betydelsefullt för 

arbetet. De menar att det var högst relevant och viktigt att det i utbildningen gavs möjlighet att 

tillsammans skapa en god och nära relation till de elever som de arbetade med. Författarna menar 

att de blivande lärarnas möjlighet till att möta elever i behov av särskilt stöd som en del av deras 

utbildning ger en mer positiv inställning till att möta alla elever i ett klassrum. 

 

En svensk studie som syftar till att undersöka vad det särskilda i särskolan är och vilket lärande 

som är möjligt i den verksamheten är gjord av Berthén (2007). Hon har observerat två 

grundsärskoleklasser, en som läser ämnen och en som läser ämnesområden. Där har hon även 

gjort intervjuer och funnits med i verksamhetens möten, handledning samt fått tillgång till de 

lokala styrdokumenten. Studiens resultat framhåller främst två förhållningssätt till hur 

verksamheterna organiserar och prioriterar under skoldagarna. I den klass som läser 

ämnesområden framkom att verksamheten är vardagsförberedande och i klassen som läser ämnen 

är det dagliga arbetet istället undervisningsförberedande. Generellt för båda verksamheterna är att 

stort fokus läggs på förberedelse och fostran. 

 

En jordansk studie utförd av Mahmoud Al–Zoubii och Sultan Bani Abdel Rahman (2017) har 

genom en enkätundersökning forskat på hur specialpedagogiska verksamheter arbetar med social 

empowerment för individer med en intellektuell funktionsnedsättning. Forskarna skriver att social 

empowerment syftar till att öka individens förmåga att vara aktiv, öka rättigheter och nödvändiga 

förmågor samt ett arbete med att få omgivningen att acceptera människors olikheter. Social 
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empowerment ska göra individer med funktionsnedsättningar till aktiva samhällsmedborgare. 

Resultatet visar att de specialpedagogiska verksamheterna i liten utsträckning bidrar till 

forskarnas definition av social empowerment. 

 

En litteraturstudie utförd i Finland av Räty, Kontu och Pirttimaa (2016) har samlat ihop forskning 

kring rekommendationer om att undervisa elever med en intellektuell funktionsnedsättning. 

Enligt deras studie menar många forskare att inkludering av elever med intellektuell 

funktionsnedsättning är det bästa för individen medan det i studien framkommer att lärare 

generellt känner sig otillräckliga när det kommer till att undervisa dessa elever. Räty, Kontu och 

Pirttimaa (2016) menar att det är lärarens skyldighet att vara uppdaterad kring forskning och 

tillgodogöra sig kunskap utifrån den elevgrupp de har ansvar för. Dock skriver de att lärarens 

vardagliga arbete kommer i vägen för detta i och med att arbetsbelastningen har ökat för lärare.  

 

En svensk studie som Andersson (2017) gjort kring elevinflytande i grundsärskolan behandlar 

förutsättningar för elevinflytande och delaktighet. Lärarens tillit och förväntningar på eleven är 

grundläggande, relationen mellan lärare och elev samt elevens tilltro till den egna förmågan visar 

sig också vara central i studien. Efter att ha observerat ett klassrum där elever i grundsärskolan 

läst flera olika ämnen visade sig elevinflytandet finnas, det var dock tillfälligt och ojämnt fördelat 

eleverna emellan. Ytterligare en faktor för inflytande som framkommit i studien är tidsaspekten. I 

en-till-en undervisning gavs samtliga elever den tid som de behövde för att själva kunna vara 

delaktiga medan det i gruppaktiviteter är de elever med talat språk som är snabbast och tar störst 

plats. Där ges inte alla elever samma möjligheter att vara delaktiga. Andersson (2017) skriver att 

det finns utrymme för lärarna att höja sina egna förväntningar på hur och över vad som eleverna 

kan ha inflytande i. På sikt menar Andersson (2017) att en begränsad delaktighet innebär 

begränsad självständighet. 

                                         

Biesta (2015) är kritisk till den riktning som skolan i Storbritannien tagit. Han menar att skolans 

verksamhet gått mot att behandla sina elever som kunder och att verksamheten på den vägen 

tappat bort det centrala med skolans uppdrag. På grund av detta menar han att lärarens roll 

snarare förminskar än förhöjer lärarens möjligheter till professionalism. Biesta (2015) skriver att 

meningen med utbildning är att eleven lär sig någonting, att de lär sig det av en anledning och att 

de lär sig det från någon - något som han stolpar upp med begreppen; innehåll, syfte och relation. 
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Vidare beskriver Biesta (2015) syftet med skolan som multidimensionellt där varje aktivitet eller 

uppgift fyller mer än aspekt. Han menar att skolans uppgift är att kvalificera, socialisera och 

subjektifiera för elevens lärande. Kvalificeringen ger eleven kunskaper och färdigheter, 

socialiseringen sätter dem i ett sammanhang och lär eleven om den kultur och miljö som hen 

befinner sig i och subjektifieringen hjälper enligt Biesta (2015) eleven att lära känna sig själv och 

på så vis bli en initiativtagande och ansvarsfull individ som känner makt över det egna agerandet. 

 

Forskaren van Manen (2008) skriver om pedagogisk känslighet och finess, något som återfinns 

och bör beaktas i alla skolformer. Han skriver om hur läraryrket är ett omvårdande yrke utifrån 

att undervisningen sker med både hjärna och hjärta; 

 

To act tactfully as an educator may mean in a particular situation to be able to see what goes on 

with children, to understand the child's experience, to sense the pedagogical significance of this 

situation, to know how and what to do, and to actually do something right. Often tact involves a 

holding back, a passing over something, which is nevertheless experienced as influence by the 

student to whom the tactful action is directed (van Manen, 2008, s. 15) 

 

I sin text utvecklar van Manen (2008) sin beskrivning av lärarens uppdrag och att det handlar om 

att ständigt reflektera över sina handlingar - han utmanar detta antagande och menar samtidigt att 

det är omöjligt att i en profession som kantas av ständiga val i stunden minutiöst utvärdera och 

reflektera över sina ställningstaganden. Till detta skriver van Manen (2008) om vikten av ett 

närvarande, ha ett självförtroende hos pedagogen, en tilltro till den egna förmågan att våga göra 

det som känns rätt i stunden. Naturligtvis utvärderar och reflekterar läraren i ett senare skede 

enligt van Manen (2008) över utgången av hens agerande, men för en positiv och trygg 

klassrumsmiljö är lärarens tilltro till sin egen förmåga av stor vikt.  

 

 

 

2.5 Teoretisk referensram  

Vårt intresse i den här studien har koppling till hur personal i grundsärskolan ser på och uttrycker 

tankar om elevers delaktighet i grundsärskolan och om det finns något i deras resonemang som 
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har kopplingar till vad som kännetecknar empowermentpedagogiken.  Vår utgångspunkt har sitt 

ursprung inom vår erfarenhet av pedagogiskt arbete och med anknytning till socialt. Det ligger 

nära till hands att vi placerar oss i en teoretisk referensram inom det sociokulturella perspektivet. 

Vygotskij (1971), en Sovjetisk psykolog, pedagog och filosof blev känd i västvärlden under 

1960-talet. Hans tankar introducerade iden om den proximala utvecklingszonen och om att 

individer lär genom relationer och i sammanhang med andra. Genom att reflektera och utbyta 

kunskap och erfarenheter med andra mer kunniga kan vars och ens lärande och utveckling ske. 

Språket, språkliga uttryck i variation ses viktigt för att inlärning ska ske i ett utbyte. Det är också 

den lärandeform som vi är övertygade om ska användas i skolan. Dewey (1999) är en annan 

viktig pedagog som vi ser tillfört teorier och tankar om hur lärande kan ske och enligt honom sker 

det genom att individen förvärvar erfarenheter och tänkande kring detta lärande sammantaget kan 

föra individens lärande framåt.  

 

Finns släktskap eller likheter mellan empowermentpedagogik och den pedagogik som används i 

skolan? Skolans styrdokument lyfter delaktighet och inflytande som mål och medel för lärande. 

Det finns mycket intressant att studera med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivets teori. 

Vygotskijs (1971) teorier omfattar hur språket fungerar som drivkraft i lärandet och Dewey 

(1999) lyfter de praktiska erfarenheterna för lärande. Vi är intresserade av det sociokulturella 

perspektivet som presenteras utifrån svenska förhållanden av Säljö (2014) men är samtidigt 

medvetna om att språkutveckling och erfarenhetsbas är komplexa och ofta svåra områden att 

studera inom grundsärskolans verksamhet. Det är ett ständigt utbyte som sker i kommunikation 

och samspel i olika sociala sammanhang. Vi ser utveckling och lärande och att eleverna formas 

genom utbyte och bekräftelse samt att språket är det som hjälper oss förstå eleverna, oss själva 

och andra i skolan. Omgivningen och relationerna till andra har enligt Säljö (2014) stor betydelse 

för elevens utveckling, erfarenheterna och tankar kring dessa har betydelse för att utveckla 

individen och dennes förståelse om sig själv. 

 

Om vi går tillbaka till Deweys (1999) teorier så tar dessa upp ett barncentrerat lärande. Det 

omfattar en barnsyn där barnets erfarenheter är viktiga. Dewey (1999) beskriver det ideala målet 

med utbildning som självkontroll genom träning i en miljö som tillåter elever att lösa många olika 

typer problem genom tänkande. Att samla fakta, beskriva situationer och tänka på konsekvenser 
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av olika handlingar och sedan handla är en vana som elever kan lära sig. Dewey (1999) 

presenterar fem saker som skolan ska ansvara för att eleverna lär sig: 

  

●       Att tänka. 

●       Att ha önskningar och mål och att förstå skillnaden dem emellan. 

●       Att bedöma konsekvenser av olika handlingsalternativ. 

●       Att koppla olika handlingars konsekvenser till möjligheten att uppnå egna önskningar. 

●       Att tänka kring sambandet mellan handlingar och önskningar så att man kan sätta upp 

mål och utifrån dem planera för handling. 

  

2.6 Empowerment kopplat till elevhälsa 

I boken Empowermentorienterat socialt arbete (Moula, 2009) beskrivs en modell som följer 

Deweys (1999) tankar och där lyfts individens önskningar som drivkraften i processen, att 

samtala och definiera stegen ovan så att man till slut väljer de mest framgångsrika vägarna och 

kan formulera mål och slutligen planera för framtiden. 

  

Motivet för att formulera vår studie var att undersöka personalens uppfattningar om delaktighet i 

grundsärskolan är relevant eftersom kontroll över livssituationer genom delaktighet, kunskap och 

inflytande lyfts fram som en viktig faktor för måluppfyllnad samt ökat välmående i både 

styrdokument för skolan och i en rad internationella konventioner. Ineland, Molin och Sauer 

(2013) redogör för undersökningar om hälsoproblem och större hälsorisker inom kategorin 

personer med utvecklingsstörning. Kategorin är överrepresenterad inom alla hälsoområden och 

ohälsotalen såväl fysiska och psykiska är högre. Teorier om lärande och specialpedagogiska 

perspektiv och styrdokumentens inriktning mot en helhetssyn på lärandemiljön och mående 

utifrån kontroll över livssituation verkar vara sammanlänkade. 

  

Ett begrepp i från folkhälsoarbetet som fångade vårt intresse utifrån fokus på egenmakt eller 

kontroll genom delaktighet för bättre hälsa är “empowermentbegreppet” som då också blir 
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intressant i ett skolperspektiv. Kopplingen till läroplanen, dess skrivningar om delaktighet och 

inflytande finns. I läroplanen kan man läsa följande: 

 

Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme 

och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en 

helhet (Skolverket, 2011b, s.8). 

  

Erfarenheter om inflytande och påverkansmöjligheter i sin skolmiljö är en möjlig tolkning av 

citatet ovan. Det gemensamma är delaktigheten. Utrymmet och förutsättningarna är de lärmiljöer, 

det stöd som ges och den undervisning som personalen i skolan ger eleverna, den kultur vi kallar 

skola. Vi ville ställa frågor som handlar om vilka uppfattningar som personalen i skolan har om 

delaktighet och inflytande. Frågorna är befogade eftersom vår undersökning ska belysa skolans 

uppdrag i ett vidare perspektiv. 

  

När vi tänker på lärandet anser vi att det sociokulturella perspektivet fångar in många faktorer 

som har betydelse för lärandet. Vi utesluter inte att det finns andra “sanningar” och faktorer som 

har betydelse men för vårt arbete har det liten betydelse då det är lärarnas inställning till och 

synen på delaktighet som fångar vårt intresse i den här studien. 

  

2.7 Syfte och frågeställningar 

 

Den här studien syftar till att undersöka hur personal i grundsärskolan ser på elevers delaktighet i 

undervisningen, hur de arbetar med elevers rätt till delaktighet i planering och genomförande av 

aktiviteter för lärande i grundsärskolan. I undersökningen vill också vi se närmare på hur detta 

formuleras i personalens tal om elevers delaktighet och om det språkliga uttryck och 

formuleringar som kan föras till vad som kännetecknar empowermentpedagogiken. Utifrån syftet 

preciseras följande frågeställningar: 

 Hur ser personal i grundsärskolan på elevers delaktighet? 
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 Hur arbetar personal i grundsärskolan med elevers rätt till delaktighet i planering och 

genomförande för lärande? 

 Hur talar personal i grundsärskolan om elevers delaktighet? 

 Hur uttrycker sig personal i grundsärskolan om begreppet empowerment? 

 

3. Metod 

 

För studien har vi valt en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativa studier kännetecknas av att ett 

intresse hos den som genomför undersökningen att närma sig ett fenomen och försöka söka sig 

till dess kärna (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvalitativa metoder ses som verktyg för att på djupet 

lära känna ett fenomen eller sammanhang i exempelvis en skolmiljö (Creswell & Poth, 2017). Vi 

är intresserade av att ta reda på hur en grupp personal i grundsärskolan ser på elevers delaktighet i 

undervisningen och hur de arbetar med elevers rätt till delaktighet i planering och genomförande 

av aktiviteter för lärande. Metoden som vi valt för att undersöka detta är fokusgruppsintervjuer, 

arbetet i fokusgruppen kommer närmare beskrivas i ett kommande avsnitt. Variation och nyanser 

i resonemang och beskrivningar av upplevelser ska kunna tas tillvara, det är kvalitativa data som 

utgör innehållet i resultatet. Metodvalets grundidé var att tankar och argument som förs fram i en 

fokusgruppsdiskussion där informanterna till stor del fritt kan resonera och interagera med 

varandra skulle ge oss ett rikt och omfattande och från oss fristående material för vidare analys. 

Att lyssna in och ge tid för rika beskrivningar såg vi som viktigt för att nå studiens syfte och för 

att få svar på våra frågeställningar.  

 

3.1 Urval 

Den urvalsstrategi som vi använt oss av för denna studie benämns strategiskt urval. Vi har valt ut 

deltagare som befinner sig i en verksamhet och har kunskap om det områden som vi har valt att 

undersöka. Genom att dela med sig av sina tankar och erfarenheter har de här grupperna 

genererat data som har hjälp oss att få ökad förståelse och insikt kring studiens syfte och 

frågeställningar (Wibeck, 2010). Vi valde ut 11 personer för vår studie. Dessa arbetar på två olika 

grundsärskolor. Deltagarna inbjöds att delta i två fokusgruppsintervjuer, totalt arrangerades fyra 

intervjutillfällen, två för respektive grupp. Deltagarna valdes utifrån att de hade olika 

yrkesexamen som till exempel lärare, speciallärare, elevassistent eller fritidspedagog. Ett annat 
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kriterium var ålder, vi strävade efter att få ett brett spann av deltagare från yngre till äldre. Nästa 

kriterium var graden av arbetslivserfarenhet inom grundsärskola. Här ville vi få med de som hade 

både längre och kortare erfarenhet av arbete i grundsärskolan. Det utifrån att vi utgick från att det 

skulle kunna tillföra gruppen och innehållsdiskussionerna olika erfarenheter och aspekter på 

arbetet med att möta elever i grundsärskolan och hur de såg på begreppet empowerment. 

 

Deltagarna skulle arbeta på två olika skolor. På båda skolorna vände vi oss först till rektor för att 

sedan gå vidare med att informera och tillfråga personal i grundsärskolan om deltagande. Ett 

missivbrev delades ut som klargjorde studiens syfte och genomförande (se bilaga 1). Skola X är 

en låg- och mellanstadieskola där grundsärskola årskurs 1 till 9 finns integrerad. Skola X 

återfinns i ett ytterområde i en medelstor stad i mellansverige. Personalen som representerar skola 

X har olika ålder, kön, bakgrund, yrkesexamen och erfarenhet av arbete i grundsärskolan. Skola 

Y är en grundsärskola f-9 i en mindre kommuns huvudort som är placerad på två enheter som 

finns på en skola f - 5 och en 6 - 9 skola  där elever som läser ämnen och ämnesområden enligt 

grundsärskolans läroplan finns integrerade. Även på skola Y har deltagarna i vår studie en 

varierad erfarenhet, ålder, kön och yrkesexamen. De yrkesroller som finns representerade från 

båda våra skolor är elevassistenter, speciallärare, lärare. Lärarna har erfarenheter från arbete med 

elever i olika åldrar och ämnen. Någon lärare är även utbildad fritidspedagog. 

 

3.2 Datainsamling 

Fokusgruppsintervjuer är ett gruppsamtal där en moderator leder ett samtal utifrån ett 

ämnesområde under en begränsad tid. Moderatorn initierar samtalet genom att presentera ämnet 

som ska diskuteras och öppnar sedan upp för gruppens tankar kring ämnesområdet (Wibeck, 

2010). Moderatorns uppgift, som blev vår roll, var att åstadkomma en tillåtande atmosfär där 

deltagarna kunde ge uttryck för vad de tycker och tänker. Fokusgruppintervjuns syfte är inte att 

skapa enighet deltagarna emellan utan olika åsikter utifrån ett ämne ska kunna presenteras och 

ges plats. Det var upp till oss som moderator att se till så att det blir en diskussion (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuer i grupp tenderar till att underlätta för att få fram information som 

kanske annars glöms bort, deltagarna kan hjälpa varandra att komma på hur de agerar eller tänker 

utifrån specifika situationer. Något som vi fick förhålla oss till var att moderatorn har mindre 

kontroll över hur intervjun fortlöper och att både arbetet med att transkribera och själva utskriften 
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kan i efterhand upplevas som rörig då det kan finnas flera tanketrådar och resonemang med flera 

intentioner och tolkning igång parallellt (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

3.3 Genomförande 

Genomförandet av fokusgruppsintervjuerna har enligt vår egen uppfattning varit välplanerade 

och förbokade gällande tid och plats. Därför har intervjuerna genomförts utan störande inslag i en 

lugn miljö. Vår upplevelse är att vår teoretiska referensram och undersökningens syfte fungerade 

väl för att placera samtalet inom det område som vi intresserat oss för. Vår inblandning vid de 

inledande två samtalen har därför varit mycket begränsad. De frågeställningar som vi förberett 

berörs i stor utsträckning utan vår inblandning. Samtliga samtal har sammanfattats och avslutats i 

enighet om vad deltagarna samtalat om. Inför samtal två bad vi deltagarna att läsa de två första 

kapitlen i läroplanen för grundsärskolan som ett sätt att ge ny näring till fortsatta samtal. 

Intervjuerna har genomförts på två skolor, vid två tillfällen på varje skola vilket innebär totalt 

fyra intervjutillfällen. Intervjuerna har genomförts med en veckas mellanrum. Vi var båda 

närvarande i rummet under intervjuerna men en av oss var i förväg utsedd att vara moderator och 

ha det huvudsakliga ansvaret för att leda samtalet. Den andra personen lyssnade aktivt och bidrog 

med följdfrågor samt var ansvarig för att se till att tekniken vi använde för ljudupptagning 

fungerade samt att tidsramen hölls. 

 

Under inledningen av de första intervjutillfällena på respektive skola gavs deltagarna information 

kring deras rättigheter och valfriheten i deras deltagande, vi informerade om ljudupptagning och 

gav deltagarna möjlighet att ställa frågor eller avvika om de kände sig osäkra. För att placera 

samtalet i en kontext gav vi kortfattat en sammanfattning av vår teoretiska referensram och 

berättade om syftet med vårt arbete. Därefter inleddes samtalet med att deltagarna fick presentera 

sig för gruppen och berätta om sina erfarenheter av arbete i grundsärskolan. Sedan använde den 

av oss som ledde samtalet en intervjuguide (se bilaga 2) för att föra samtalet vidare. En 

sammanfattning av samtalet gjordes i slutet av intervjun där vi enades om vad som sagts. I slutet 

av det första tillfället gavs deltagarna på respektive skola i uppgift att till nästa gång vi sågs läsa 

igenom läroplanens första två kapitel för grundsärskolan. Vid tillfälle nummer två inleddes 

samtalen med att deltagarna fick möjlighet att reflektera och dela med sig av tankar som dykt upp 

sedan det första tillfället. Vi återknöt till frågor utifrån intervjuguiden där vi önskade fördjupad 
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diskussion utifrån det första tillfället och bad deltagarna dela med sig av sina tankar kring 

delaktighet utifrån läroplanen och vilken anknytning de kunde se kring detta i den egna 

verksamheten. 

 

Intervjutillfällena fortlöpte ostört och upplevelsen var att samtliga deltagare fick möjlighet att 

komma till tals och dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Ytterst lite krävdes av oss som 

moderatorer och samtalen flöt på med hjälp av inledande diskussionsfrågor kring de ämnen vi 

valt att fokusera på. Samtalen förväntades ta ca en timme per tillfälle och den tidsramen hölls för 

samtliga tillfällen. 

 

3.4 Dataanalys 

Metoden som vi valde att använda för analys av vårt empiriska material kallas för 

innehållsanalys. Efter att vi genomfört fokusgruppsintervjuerna transkriberade vi det inspelade 

materialet. Därefter färgkodades en utskriven version av transkriberingen. På så vis påbörjades en 

slags kategorisering av datan där vi läste, lyssnade och sökte efter mönster och återkommande 

teman i utsagorna (Wibeck, 2010). Vid analysen av en fokusgruppsintervjuen fanns många 

faktorer att ta med i beaktande av kategorisering. Deltagarnas interaktion med varandra och 

huruvida det de säger är relevant för sammanhanget, det blev vår uppgift att försöka tolka och 

förstå deltagarna och om de pratar om samma sak i samtalen (Wibeck, 2010). Efter att vi gått 

igenom vårt material flertalet gånger så landade vi i att använda våra frågeställningar som 

rubriker och kategorisera deltagarnas tankar med hjälp av dem. Utifrån rubrikerna kunde vi sedan 

jämföra och ordna data för att på så vis redogöra för deltagarnas uppfattningar.  

 

3.5 Kvalitetskriterier  

För att nå en hög tillförlitlighet och trovärdighet har vi lagt stor vikt vid att under samtliga delar 

av vårt arbete med undersökningen och uppsatsskrivandet låta syftet vara närvarande och 

genomsyra arbetet. Vi genomförde ett gediget transkriberingsarbete. Det bidrog till att hjälpa oss 

att i analysarbetet noga utgå från datainsamlingens material. Vi valde att använda en 

innehållsanalys, att kategorisera, färgkoda, läsa och lyssna om och om igen och använde det 

material vi fått fram vid datainsamlingen. Gällande intervjutillfällena kan vi som moderatorer inte 

vara säkra på att det våra deltagare säger är sant, men vi har utgått från vad de säger och håller 
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det för troligt. Det faktum att det framkommer olika åsikter och samtalen i långa stycken är 

diskussioner ger oss anledning att tro att så sannolikt är fallet. 

 

 

3.6 Etiska överväganden 

I studien har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2011) fyra etiska krav. Inför att få deltagare till 

studien formulerades ett missivbrev. Detta innehöll inbjudan och en redogörelse för vad vår 

studie omfattade, hur den var upplagd och en presentation av oss (se bilaga 1).  Inför 

intervjutillfället fick deltagarna information kring undersökningens syfte, att avidentifiering 

skulle ske i samband med transkribering av insamlad data och att materialet enbart kommer 

användas för vår undersökning. Vi tog också upp att det var frivilligt att delta och att det fanns 

möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång - allt detta fanns med i 

missivbrevet (se bilaga 1) som skickades ut. 

 

Ett etiskt dilemma kring genomförande av fokusgruppsintervjuerna var att vi som genomförde 

undersökningen skulle kunna garantera att information kring vad som sagts vid intervjutillfället 

inte skulle kunna kopplas till någon specifik person. Vid samtalet deltog dock fler personer som 

potentiellt skulle kunna sprida information vidare. Det var alltså viktigt att vid start av samtalen 

ta upp detta med deltagarna. Då vår undersökning inte utgick från något känsligt ämne samt att 

deltagarna deltog i sin yrkesroll och inte som privatpersoner så blev åtgärden för detta att vi vid 

intervjutillfällena påpekade vikten av att det som sägs under intervjutillfället inte skulle spridas 

vidare. Deltagaren har vid en fokusgruppsintervju också själv möjlighet att välja hur aktiv hen 

vill vara kring ett ämnesområde (Wibeck, 2010). Det betyder att en deltagare kan välja att inte 

hänga på eller utveckla vissa delar av ett resonemang. Det blir individens fria val att tillföra eller 

avvakta under processen i samtalen. 

 

3.7 Arbetsfördelning 

Fördelningen av arbetet har varit demokratisk och jämt fördelad. Vi har turats om att leda samtal 

och att vara den som håller koll på tidsåtgång eller anteckningar under samtalen i 

fokusgrupperna. Transkriberingar och övrigt skrivande har skett både gemensamt och enskilt. Vi 

har läst och kommenterat varandras text och gjort ändringar tillsammans. Texterna under våra 
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rubriker är frukten av ett gemensamt arbete. Känslan hos båda skribenterna är att vi kompletterar 

varandra på ett positivt och för arbetet gynnsamt sätt.  

  

 

4. Resultat 

 

Studiens syfte har varit att undersöka hur personal i grundsärskolan ser på elevers delaktighet i 

undervisningen och hur de arbetar med elevers rätt till delaktighet i planering och genomförande 

av aktiviteter för lärande i grundsärskolan. Vi har också tittat närmare på hur detta formuleras i 

personalens tal om elevers delaktighet och om det språkliga uttryck och formuleringar som 

framkommit kan föras till vad som kännetecknar empowermentpedagogiken. Nedan presenteras 

svaren på studiens frågeställningar. 

 

Under genomförandet av fokusgruppsintervjuerna och under analysarbetet framträder en ganska 

tydlig bild om personalens inställning och erfarenheter kring begreppet delaktighet. Begreppet 

delaktighet är komplext och kan tolkas och användas på flera sätt och i olika situationer. 

Delaktighet verkar också betyda flera olika saker samtidigt. Det är alltså inget lätt begrepp att 

förklara men betydelserna och förklaringarna som personalen ger är att delaktighet är viktigt i 

verksamheten och delaktighet som samtalsämne engagerar samtliga i personalgrupperna under 

fokusgruppsintervjuerna. Vi har försökt att respektfullt sortera och placera in olika uppfattningar 

som uttryckts under rubriker som är de samma som frågeställningarna i syftet. Vad är det för 

uppfattningar som personal i grundsärskolan lyfter fram i det här lilla utsnittet av 

grundsärskoleverksamhet. 

 

Deltagarna i våra fokusgrupper på skola X och skola Y har delats in och benämns enligt följande:  

Deltagarna på skola X benämns D1 - D6, deltagarna på skola Y benämns D7 - D11. Se nedan 

presentation av omfattning av studien, deltagare, tid i fokusgruppen och omfattning av material 

för analys av studien i tabell 1. Samtliga deltagare kodas D1-D11. I fokusgrupper ska ju alla ges 

chans att delta så kodningen används för att se att olika personers röst blir hörd samtidigt som det 

inte handlar om någon egentlig rättvisa, det vill säga att allas röst lyfts fram lika mycket utan vad 
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gruppen som grupp kommit att lyfta fram. Det blir en balansgång mellan att lyssna väl och följa 

innehåll. I resultatet som presenteras representeras samtliga intervjutillfällen som genomförts. 

 

 

Tabell 1. Antal deltagare per grupp, tid för samtal och omfattning av utskrift av data. 

Grupp X tillfälle 1 

  

Deltagare: 

D1-D6. 

Samtalstid i fokusgruppen: 

36 minuter. 

Utskrift av inspelad 

data 

8 sidor 

Grupp Y tillfälle 1 D7-D11. 45 minuter. 13 sidor. 

Grupp X tillfälle 2 D1-D6 40 minuter. 8 sidor. 

Grupp Y tillfälle 2 D7-D11. 32 minuter. 8 sidor. 

Fyra tillfällen = 

2x2 

Totalt antal deltagare: 

11 personal som arbetar 

i grundsärskolan. 

Total samtalstid i studien: 

153 minuter. 

Utskrift omfattar totalt: 

37 sidor 

  

 

4.1 Hur ser personal i grundsärskolan på elevers delaktighet i 

undervisningen? 

När personalen i våra två fokusgrupper diskuterar elevers delaktighet i undervisningen uttrycker 

de vid samtliga fokusgruppsamtal att delaktighet är viktigt för eleverna. Det gemensamma 

lärandet och att eleverna gör saker tillsammans. Det finns flera utmaningar i arbetet med 

delaktighet som också lyfts fram. Deltagarna uttrycker motstridiga känslor som beskrivs ungefär 

som en inre kamp där till exempel vetskapen om att det är svårt att veta hur elever med 

kommunikationssvårigheter eller elever med en låg utvecklingsnivå är svåra att läsa av huruvida 

de upplever sig själva som delaktiga. Språk och kommunikation ställer personalen inför stora 

utmaningar och framhålls som en grundläggande förutsättning för att kunna arbeta med elevens 

delaktighet. Om eleven inte har möjlighet att uttrycka sin vilja eller tankar har inte de vuxna 

något förutom sin egen upplevelse av elevens situation att utgå ifrån i det fortsatta 

delaktighetsarbetet. Deltagarna berättar att de använder många typer av alternativa och 

kompletterande kommunikationssätt (AKK) i sin undervisning så som bilder, tecken som stöd, 

appar med mera. Trots detta upplever de elevens kommunikationsmöjligheter som begränsade.  
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Det svåra är då när man jobbar med barn på låg utvecklingsnivå som inte har tal och inte 

har...ja, som har kommunikationssvårigheter på olika sätt, HUR, det brottas jag jättemycket 

med, hur ska vi kunna gå tillväga för att, just det här som du säger, att man ska förstå 

vad/varför man ska lära sig och vad man ska ha det till och så...ja, det är jättesvårt tycker jag 

och jag har inte kommit fram till något bra.. (D7) 

 

En stor utmaning är ju språk, när de inte pratar...elever som inte kommunicerar på det sätt 

som vi är vana vid liksom. Det finns ju mycket hjälpmedel och så, men det är svårt att veta 

vad de tänker. (D4) 

 

Just den stora variationen i förmågor framhålls som svår. Utifrån detta uttrycker flera deltagare 

att en stor utmaning i att organisera gemensamma lärsituationer samtidigt som det kollektiva 

lärandet framhålls som viktigt; 

 

Det är en sån där sak som jag brottas med...jag tycker att det är jätteviktigt det här lärandet, 

alltså det här att barn lär av varandra, lärande i grupp att det är väldigt viktigt och att jag tror 

att vi överskattar oss själva som lärare många gånger...vad vi förmår att lära mot vad man lär 

av varandra och i sammanhanget. Men ändå är det, tycker jag att jag brottas med att hitta 

saker att göra gemensamt alltså gemensamma aktiviteter för att det är så spretigt... (D7) 

 

Ytterligare en grundläggande förutsättning för att kunna arbeta med delaktighet i undervisningen 

som deltagarna i studien framhåller är en god relation till eleverna. Personalen menar att det är 

något som kräver tid och engagemang från de vuxna i skolan och att det är något som varje vuxen 

måste skapa till var och en av eleverna. Utan en fungerande relation och grundtrygghet för eleven 

i skolan säger deltagarna att det är omöjligt att komma till själva lärandet i 

undervisningssituationer.  

 

 

Delaktigheten bygger ju väldigt mycket på att man har en bra relation till de här 

eleverna...man hoppas ju att de känner att de känner att de kan framföra vad som helst och så. 

Men jag tycker att det är svårt att få eleverna delaktiga i själva undervisningen...det är ju mer 

liksom under lektionstid kan man säga, att om man är med på lektionerna att man kan vara 

med och påverka där och då. (D1) 
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Min upplevelse är att eleverna tycker att det känns okej att visa vem man är hos oss, att man 

är okej liksom även om man inte lyckas med allt...att man inte behöver känna sig dålig för 

det. (D4) 

 

 

4.2 Hur arbetar personal i grundsärskolan med elevers rätt till delaktighet i 

planering och genomförande för lärande?  

Anpassningar av undervisningen både för grupp och individ framhålls som ett sätt att se på 

delaktighet. Anpassningar gjorda efter elevernas inflytande ger störst delaktighet. Men 

anpassningar överlag tycker några är nästan likställt med delaktighet eller åtminstone en 

förutsättning för delaktighet; 

 

Jag tänker att vi anpassar väldigt mycket och att alla de anpassningarna också blir till lite att 

eleven är en del av planeringen av undervisningen, kanske inte i själva innehållet och så men 

att de påverkar på vilket sätt vi gör saker och är delaktiga i hur vi jobbar på bästa sätt för att 

eleverna ska kunna lära sig. Annars kanske de inte alls är med eller delaktiga för de förstår 

inte vad de ska göra eller kan inte jobba på det sättet. (D4) 

 

 

D8 berättar om att hens syn på att delaktighet i stor utsträckning handlar om att tydliggöra syftet 

med det de arbetar med. Det är inte lätt men ett sätt att försöka göra det är att arbeta med de 

didaktiska frågorna:  

 

 ...man förklarar vad man ska göra, hur man ska göra och varför. (D8) 

 

D7 menar att det är viktigt men också väldigt svårt, speciellt då hen arbetar med barn på en tidig 

utvecklingsnivå. Kommunikationssvårigheter gör det komplicerat att veta hur delaktig en elev 

känner sig. På en viss nivå kan delaktighet vara något så enkelt som att göra små val, äpple eller 

päron? Det kan vara delaktighet på den enkla nivån menar D10. Under båda de inledande 

samtalen lyfts flera gånger anpassningar fram som ett sätt att underlätta för delaktighet. D3 menar 

att anpassningar är nästan samma sak som delaktighet och får medhåll av D5 som menar att 
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eleverna inte kunnat delta med något utbyte i annat fall. Att göra som andra gör men att göra det 

utifrån sina egna förutsättningar ger också delaktighet i ett lite större skolsammanhang. Eleven 

gör det som andra barn i sin egen ålder gör. D5 menar att delaktigheten är tvådelad och den gäller 

inte bara där man är utan även utåt mot ett större sammanhang, mot den övriga skolan eller barn i 

allmänhet i sin egen ålder. Anpassningar är ett sätt som möjliggör genomförande av aktiviteter 

som ger känslan av samhörighet till större sammanhang. Vid båda de inledande intervjuerna ger 

deltagarna exempel på balansakter som har med respekten för individens val och självständighet 

att göra. D6 framhåller att det är viktigt att elevens röst räknas och att hen blir lyssnad på och att 

denne får ha sin åsikt och bli respekterad. D6 menar att för många valmöjligheter kan vara 

jobbigt. D4 och D6 pratar om att det behövs erfarenhet för att kunna vara delaktig genom att till 

exempel göra olika val. Det blir en balansakt genom att personalen hela tiden måste pusha, 

uppmuntra och få eleverna till att våga testa.  

 

Ja, att det nästan kan bli kränkande när man liksom motsäger eleven hela tiden för att man vet 

att om tio gånger så kommer du tycka att det här är roligt...och där tycker jag att man faktiskt 

kränker på det här liksom, egenvärde och att få påverka vad man själv vill...och så. (D11) 

 

Och så vänd på det, om du inte pushar så blir det ju lika kränkande för då ger du inte den 

möjligheten, du har en skyldighet att ge de här eleverna möjlighet att se vad den kan...och så... 

(D9) 

 

I båda fokusgrupperna uppstod det diskussioner om att vara närvarande i det som händer och det 

uttrycks också att man direkt i situationer måste vara flexibel. D7 menar att man måste vara 

kreativ i stunden, att det finns en insikt i att något inte fungerar så man får prova något nytt 

istället. D8 och D7 beskriver tillsammans vikten av att göra något tillsammans. De säger att de lär 

av varandra. Det är ett svårt men viktigt inslag i undervisningen. Vikten av att sammanfatta och 

visa gemensamma upplevelser, erfarenheter framhålls och det gemensamma lärandet hålls högt 

inte minst med hjälpmedel så att alla kan delta och förstå. Båda fokusgrupperna beskriver att en 

av egenskaperna som personalen behöver i arbetet är en slags hantverksskicklighet i att i stunden 

kunna möta elevernas skiftande behov och svårigheter på individnivå. I ett av samtalen beskrivs 

denna kunskap även som en kollektiv egenskap som handlar om att läsa av situationer i samspel 

med varandra genom tyst kommunikation, för att; 
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 ...kunna hjälpa varandra i att rodda runt med gruppen. (D5)   

 

 

4.3 Hur talar personal i grundsärskolan om elevers delaktighet? 

Det tydligaste och mest frekventa påståendet som fokusgruppernas medlemmar verkar helt eniga 

i är att fungerande relationer är den kanske viktigaste faktorn för att eleverna ska känna 

delaktighet. En av deltagarna beskriver delaktighet i grundsärskolan på följande sätt; 

 

Jag tänker att man är delaktig när ens röst räknas och man blir lyssnad på, man får ha sin åsikt 

och blir respekterad...så tänker jag. (D6) 

 

D3 inflikar då att hen hoppas att relationen är så bra att eleverna känner att de kan framföra vad 

som helst. Vidare diskuteras den relationella kunskapen som ett medel i att öka elevernas 

delaktighet. En deltagare menar att eleverna kan behöva stöd i att komma till den proximala 

utvecklingszonen och att det kan kännas obekvämt för eleven, då behöver eleven känna sig trygg 

med de vuxna som finns runt om för att våga utmana sig; 

 

Det är ju också så att man kan behöva få presenterat för sig vad man har för olika möjligheter 

och ibland också att man går och gör saker för att man måste se saker innan man kan fatta ett 

beslut kring om man vill delta. Man behöver ju ha en bra relation till eleverna när man 

utsätter dem för såna svåra nya situationer för att man ska veta vad man har för möjligheter 

att välja mellan och då kan det kännas skrämmande och läskigt för eleven och man behöver 

vara fler personal för att alla kan behöva olika stöd. (D5) 

 

Personaltätheten tas upp som både en förutsättning och ibland också utmaning i arbetet med att 

utveckla elevens delaktighet i grundsärskolan. Som tidigare nämnts krävs att det finns närvarande 

vuxna som kan stötta eleven i att utmana sig själv och sina gränser samtidigt som det är lätt hänt 

att moment eller situationer blir utredda av en vuxen utav bara farten. Något som inte främjar 

elevens delaktighet. Deltagarna diskuterar detta och påpekar att en medvetenhet kring detta är 

nödvändig; 
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Och där kommer vi i den här svåra balansgången...för visst är det många av våra elever som 

blir väldigt osjälvständiga. Och mer osjälvständiga än de skulle behöva vara...för att vi 

jämnar väg och styr upp så mycket... (D7) 

 

Vi strävar ju efter en större delaktighet hela tiden, att eleverna ska bli så självständiga som 

möjligt. Här i skolan är vi ju många resurser och personal men det bästa är ju om man 

försöker jobba bort sig själv så mycket som möjligt... (D4) 

 

 

4.4  Hur uttrycker sig personal i grundsärskolan om begreppet 

empowerment? 

Tidigare i avsnittet har deltagarnas tankar kring anpassningar som en förutsättning för elevens 

delaktighet presenterats. Några deltagare påpekar dock en fara i att få allt för banad väg och att 

detta är något att se upp med. Vikten av att som personal ständigt vara vaksam och medveten om 

sina val och handlingar poängteras för att eleven inte ska hamna i en inlärd hjälplöshet som 

verkar kontraproduktivt med möjligheten till att vara självständig. 

 

Men ett klassiskt sånt exempel om det du säger med det här om att man är för nära och 

tillrättalägger så mycket är ju att hur många utav våra barn går fram till en dörr och 

stannar...och jag tror att vissa är nog för att de tänker att någon annan ska öppna dörren och 

vissa behöver ett kommando att öppna dörren, men jag tänker att det där många gånger kan 

vara inlärd hjälplöshet, att man är så van vid att någon annan öppnar dörren åt en... (D10) 

 

Samtidigt menar deltagare i undersökningen att eleven i ett initialt läge kan behöva mycket stöd i 

en aktivitet eller nytt moment trots att du som vuxen vet att hen har kapacitet att klara det själv. 

För att ha förmågan att vara delaktig i en ny situation kan stöd och trygghet krävas så att eleven 

känner sig trygg nog att utmana sin förmåga. Personalens skicklighet ligger då i att både via 

relation och senare kompetens och finstämmighet nog att se när det finns möjlighet att backa för 

att eleven känner sig trygg nog att fortsätta på egen hand, en utmaning!  

 

Vidare framhålls återigen kommunikation som en förutsättning och ständig utmaning för elevens 

egenmakt; 
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Språk och kommunikation tänker jag parallellt som ett stort syfte i det...att kunna förmedla 

sin egen känsla och som du säger, kunna ta sin egen makt att påverka. Det kan ju vara att man 

inte kan göra saker rent fysiskt men kan jag kommunicera på något sätt så kan jag iallafall be 

om hjälp eller säga att jag är missnöjd, så det tänker jag är en väldigt stor del i att kunna ha 

egenmakt. Samtidigt som att utveckla exekutiva förmågor så långt det går..att kunna klara det 

själv. (D11) 

 

Allt blir ju svårt om man inte har färdigheter i att kommunicera och uttrycka det som man vill 

säga. Då blir det ju lite krångligt. Det är ju många som saknar det och då får man försöka 

hjälpa dem att få fram det de menar...på nått annat sätt. (D2) 

 

Utan möjlighet till kommunikation är det upp till andras tolkning av elevens signaler att påverka 

vad denna vill, något som kräver stor lyhördhet och relationell kompetens hos personalen. 

Oavsett hur stor kännedom som finns kring en elev är det näst intill omöjligt att till hundra 

procent veta om eleven uppfattats på rätt sätt. Denna problematik poängteras av en av deltagarna 

i studien; 

 

Ja, men om man känner att man får vara med och påverka och att man blir lyssnad på då 

växer man ju och man känner att det jag säger har betydelse...än om man inte blir lyssnad på, 

då tystnar man ju till slut och känner att man inte har någon makt över sin egen situation. 

(D4)  

 

 

4.5 Reflektion över analys 

Under analysarbetet har vi haft stor nytta av teorierna som lyfts fram i vår teoretiska referensram. 

Teorierna har möjliggjort för oss att kunna titta på vårt material med en viss distans från oss 

själva. När vi tittade nära på vårt material såg vi beskrivningar som förenade deltagarna i båda 

fokusgrupperna. Det visade sig när vi med hjälp av teoriernas avståndsförhållande tog ett steg 

tillbaka att personalens tankar följde mycket av huvuddragen inom Säljös (2014) beskrivning av 

det sociokulturella perspektivet. Detta med huvudfokus på styrkan och vinsten av att lära 

tillsammans med andra. Med hjälp av Vygotskij (1971) har språket och vikten av en fungerande 

kommunikation framträtt som en grundläggande faktor för delaktighet och utveckling av 

självständighet, detta med sikte på elevens egenmakt som slutmål. Tillsammans med Deweys 

(1999) tankar om praktiska erfarenheters betydelse för lärandet synliggörs hur deltagarna i 
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studien kopplar styrdokumentens mål till tydliga upplevelsebaserade sammanhang där eleverna 

får möjlighet att sätta de teoretiska kunskaperna i en relaterbar kontext. 

 

Samtliga dessa uppmärksammanden har fört oss i riktning mot en mer tydligt framträdande kärna 

av empowermentpedagogik då samtliga aspekter påtalas som grundläggande faktorer för elevens 

egen upplevelse av delaktighet och makt över det egna lärandet.  

 

Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis har resultatet av vår undersökning visat att deltagarna har uppfattningar som 

besvarar våra frågeställningar på ett sätt där delaktigheten i huvudsak förklaras utifrån tre 

områden som vi benämnt, vilket naturligtvis innebär en värdering. Förklaringar av delaktighet 

sker utifrån språk och kommunikation, utifrån relationella förutsättningar och till sist utifrån ett 

påstående om att inflytande är delaktighet. I samtalen kombineras dessa tankar eller behandlas 

var för sig i en rörlighet som ändå visar att de på något sätt är förbundna med varandra. Det är 

också tydligt bland personalen att målet med delaktigheten är elevernas lärande för 

självständighet i och efter skolan. Förutsättningarna för eleverna är mycket olika och 

utmaningarna många. För att möta dessa och ändå utnyttja det gemensamma lärandet beskriver 

personalen att en närvaro i stunden, engagemang och lyhördhet i kombination med känsla och en 

handlingsberedskap i att ställa om och ändra, anpassa i nya situationer och att den kunskapen 

grundas i personalens tro på sin egen och elevens förmåga samt väl fungerande relationer med 

eleverna. Anpassningar gjorda utifrån elevinflytande har störst effekt och leder till mindre 

stödbehov och i förlängningen större självständighet. Formuleringarna som deltagarna ger kan i 

till stor del tillskrivas betydelse för empowermentpedagogik och även om ingen använder 

begreppet empowerment så är deltagarna i de undersökta personalgrupperna eniga om att det är 

elevernas självständighet i ett livslångt perspektiv som är det stora målet.  

 

5. Diskussion 

 

I diskussionen är det vår tur att tänka kring vår undersökning. I metoddiskussionen diskuterar vi 

fram och tillbaka kring hur själva undersökningen gick tillväga. Vi redogör och motiverar val vi 

gjort och hur vi resonerat kring etiska dilemman vi ställts inför. I resultatdiskussionen resonerar 
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vi utifrån den data vi fått fram med hjälp av vår undersökningen och sätter detta i relation till den 

tidigare forskning som vi tidigare i arbetet presenterat.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Grundsärskolan är en avsevärt mindre verksamhet än vanlig grundskola. Det innebär att det är 

svårare med urval samt att det blir svårare att hålla identiteten hos deltagarna skyddad i enlighet 

med Vetenskapsrådet (2011). Vi brottades mycket med tankar kring hur vi skulle klara av att 

genomföra en datainsamlingsmetod med hög tillförlitlighet med tanke främst på den begränsade 

tillgången på informanter. Metodvalet var inte självklart till en början då individuella intervjuer 

var ett alternativ som valdes bort. Detta trots att vi övervägde att det kunde ge alla deltagare i 

studien likvärdigt utrymme. Makt eller skevhet i utbildningsnivå vid intervjuer av resurspersonal 

och vår nyfikenhet på fokusgruppsintervjuer och dynamiken och samspelet i de samtalen fällde 

avgörandet och de individuella intervjuerna föll bort. Fokusgruppsintervjuer blev svaret på våra 

bryderier. Med rätt förberedelser och genomförande skulle vi få möjlighet att komma åt 

informanternas tankar genom en etablerad och tillförlitlig metod (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Genom våra personliga kontaktnät kunde vi få tillgång till arbetslag från grundsärskolan. En 

ganska påtaglig oro om att samtalen skulle påverkas negativt om enbart lärare skulle ingå i 

informantgruppen undveks genom att vi lät alla kategorier av personal i arbetslaget delta i 

fokusgrupperna. Vår tanke var naturligtvis att alla skulle komma till tals och att i största möjliga 

mån undvika att deltagarna “tävlar om att vara bäst”. Vår upplevelse är att detta har varit lyckat 

och att samtliga deltagare har kommit till tals och tagit plats. Metodvalet står i proportion till 

studiens omfattning. En komplettering med individuella intervjuer hade kanske kunnat ge 

ytterligare material för oss att analysera och ställa i relation till det som fokusgrupperna bidragit 

med.  

 

Genom att berätta om hur vi tänkte att varje samtal skulle genomföras, hur det skulle gå till i 

enlighet med Wibeck (2010) och berätta om vår roll och deras roll samt tala om när vi ska vara 

klara så skulle alla känna sig så avslappnade som möjligt. Det här kände vi oss ganska trygga 

med. En viss nervositet inför samtalen är naturligt och vi var väl förberedda. Vi hade till och med 

övat och gått igenom procedurerna för uppstart och hur och när man startar inspelning samt hur 

vi skulle låta deltagarna presentera sig med inspelning på för att de skulle bli lättare för oss sedan 

vid transkriberingen. Vår övertygelse var att vi genom att vara förberedda och öppet gå igenom 
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alla stegen innan själva samtalet så skulle deltagarna förstå vikten av och seriositeten i upplägget. 

Samtidigt med den övertygelsen undrade vi hur vi skulle kunna placera samtalet inom det område 

som vi ville veta deltagarnas uppfattning om utan att äventyra tillförlitligheten i de uppgifter som 

informanterna lämnar så att giltigheten för vår undersökning inte äventyras. Vår lösning på 

problemet med att placera samtalsämnet blev att helt enkelt berätta om vår teoretiska referensram 

och det sociokulturella perspektivet. Vi berättade också hur vi blev intresserade och berättade om 

vårt syfte. En kort beskrivning av empowermentpedagogiken och dess tankar gavs också för att 

beskriva vårt intresse tydligare. Vi berättade att delaktighet var det begrepp som vi ansåg höll 

ihop vår teoretiska referensram. Bakgrundsbeskrivningen ledde fram till vår första och inledande 

fråga som handlade om deltagarnas tankar kring delaktighet generellt och mer specifikt i 

grundsärskolans verksamhet. Inför samtalen var vi fundersamma på huruvida vi var för 

klargörande i introduktionen eller ej, men utifrån att vi placerat samtalet upplevde vi att vi 

förenklat för deltagarna att sedan ta plats och föra det vidare på egen hand. Detta resulterade i att 

vi som moderatorer i mycket lite utsträckning behövde styra samtalet vidare. 

 

Det andra tillfället upplevdes helt naturligt mer avslappnat då gruppen redan träffats och 

presenterat sig och visste lite mer kring vad som förväntades av dem. Vi upplevde också att det 

andra tillfället gav deltagarna en “andra chans” att ge fördjupade svar. Deltagarna hade funderat 

vidare och kom med intressanta tillägg efter att de fått möjlighet att reflektera över sin egen 

verksamhet och del i de frågeställningar vi använde för att hålla ett flyt i samtalen samt att hålla 

diskussionerna inom det område vi intresserat oss för. Vår upplevelse är att fokusgruppsintervju 

som metodval har fungerat utmärkt utifrån de frågeställningar som vi haft.  

 

När vi suttit tillsammans med våra fokusgrupper och genomfört våra intervjuer så har vi 

påverkats av det sätt som deltagarna har agerat, engagerat och reagerat på varandra, oss och våra 

frågor. En stämning infinner sig vid alla möten mellan människor. Vår uppfattning är att de 

personalgrupper som deltagit vid samtliga tillfällen är en grupp engagerade personer som trivs på 

sina respektive arbetsplatser. De har pratat mångsidigt om de frågeställningar som de kommit 

över i samtalen med varandra. Inget ensidigt prat om svårigheter eller möjligheter utan en balans 

mellan att det finns både möjligheter och utmaningar. Att deltagarna ger uttryck för att de tror på 

vissa saker vägs upp av att de inte är tvärsäkra och att argument åt andra sätt behandlas samtidigt 

i diskussionerna gav oss känslan av att vi samtalade med personer som reflekterar mycket över 
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sina arbetsförhållanden och metoder. Faktum att det mellan fokusgrupperna i stor utsträckning 

ändå förekommer liknande beskrivningar gör det dock intressant och ökar trovärdigheten om 

förhållanden på de två undersökta skolorna. Frågan är hur mycket vi färgats av att vi upplever att 

vi ställts inför professionella yrkesmänniskor. Hur skulle vi förhålla oss till att vi fick starka 

känslor för grupperna och dess åsikter i olika frågor. Vi har försökt att åsidosätta känslorna och 

koncentrerat oss på analysarbetet. 

 

Analysarbetet upplevde vi som utmanande. Vårt val av metod gav mycket empiriskt material. 

Några av informanterna återges mer frekvent än andra i resultatdelen, det ska inte tolkas som om 

deltagarna bidragit ojämlikt på något sätt. Vår upplevelse är att alla deltagare tagit plats och varit 

engagerade. Några diskussioner har dock varit tydligare och lättare att återge och några personer 

uttrycker sig kanske också mera kärnfullt vilket är lättare att återge i skrift. Slumpen har säkert 

inverkan och vi kan heller inte bortse från personliga preferenser. Känslan från samtalen och av 

arbetet med materialet talar för att resultatet ej påverkas av obalansen utan snarare att vissa 

personer återgett sina tankar på ett tydligt sätt. Vi provade ett flertal olika sätt att kategorisera det 

empiriska materialet i enlighet med Wibeck (2010) innan beslutet till slut föll på att utgå från de 

frågeställningar vi presenterat i syftet. Nu i efterhand känns det som det självklara sättet då det på 

ett naturligt sätt knyter an till utgångspunkten för vårt arbete. Svårigheterna finns ändå där och 

ska hanteras. I analysarbetet har en del formuleringar varit så lika varandra att det varit svårt att 

säga varför vi valt att placera dem så som vi gjort. En förklaring till problemet förutom 

komplexiteten i skolverksamhet som helhet kan vara våra frågor. Det är nog  naturligt att 

personal också beskriver hur de tänker när de berättar hur de arbetar. Det är nog också naturligt 

att deltagarna i beskrivningen av hur de arbetar ställer det i ett förhållande till någon slags 

önskebild, ett idealtillstånd som kanske inte infinner sig. I dessa beskrivningar har vi sökt och 

funnit liknande uttryck i båda referensgrupperna för hur deltagarna ser att verksamheten borde 

vara organiserad för att optimera elevernas delaktighet.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Vad säger resultatet? Hur kan vi diskutera de formuleringar och mönster som framträder? Som 

till exempel liknande formuleringar i två olika fokusgrupper som endast förenas i det faktum att 

deltagarna arbetar inom grundsärskolan men för övrigt är fristående från varandra. Det är 

omöjligt att inte ha någon form av värdering i kategoriseringen av informanternas utsagor vid 
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sökandet av möjliga förklaringar både till formuleringar som faller in i tydliga mönster och har 

koppling till vår teoretiska bakgrund. Hur kan vi jämföra resultatet med forskningen inom det 

undersökta området? Vi tänker att de utsagor som deltagarna i fokusgrupperna ger är deras egna 

och att det inte handlar om generaliserbara påståenden om en hel skolform. Engagemanget (som 

vi är tacksamma för och som underlättat vårt arbete) och frispråkigheten som genomsyrat 

samtalen visar på att det är äkta uppfattningar som personalen sätter ord på. Vi kommer i texten 

som följer att dela in diskussionen i samma indelning som syftets frågeställningar. Det är ändå på 

sin plats att som läsare ta med sig att det finns några huvuddrag i de mönster som framträtt ur 

informanternas formuleringar.  

Generella svarsmönster att tänka på som i den större kontexten kan tillföra förklaringar under 

flera av de kommande diskussionerna om resultatet på varje frågeställning från syftet. 

Det har varit svårt att läsa ut någon entydig förklaring till begreppet delaktighet. Begreppet 

förklaras innehållande en vidare betydelse inom många områden och tillskrivs stor betydelse trots 

sin svårförklarade innebörd. 

 

5.3 Hur ser personal i grundsärskolan på elevers delaktighet i undervisningen? 

När personalen i fokusgrupperna samtalar om elevernas delaktighet framhålls låg utvecklingsnivå 

och bristande språkliga färdigheter och kommunikation som hinder för delaktighet. Detta i likhet 

med vad Martinsson Niva (2016), Whitehouse, Watt, Line och Bishop (2009) samt Bishop och 

Leonard (2000) har kommit fram till i sina studier. De är samtliga överens om språkets betydelse 

och att förmågan till en fungerande kommunikation är grundläggande förutsättningar för 

delaktighet, både i skolan och som samhällelig medborgare livet igenom. Personalen berättar om 

alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) som de arbetar med för att ge eleverna 

möjlighet till ökad delaktighet. Personalen menar att det ändå är svårt att säkert veta elevernas 

uppfattningar om delaktighet. Den stora variationen i förmågor leder till det som en personal 

beskriver som en kamp mellan individuella behov hos eleverna och en önskan om att organisera 

ett gemensamt lärande. Gemensamt lärande lyfts ändå, i enlighet med det sociokulturella 

perspektiv som Säljö (2014) presenterar, fram som något personalen tror på. Relationer och 

relationsskapande lyfts som den kanske viktigaste faktorn, i samstämmighet med Anderssons 

(2017) studie. Det är svårt att förstå med säkerhet om personalen syftar på delaktighet eller på 

skolresultat som helhet. Båda synsätten passar för oss. En möjlig tolkning till att personalen 

framhäver de språkliga färdigheterna och kommunikation samt ett relationellt lärande är att det 
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sociokulturella perspektivet är starkt rotat inom grundsärskola som skolform. Språk, 

gemensamma erfarenheter och relationella faktorer lyfts fram som viktiga faktorer. 

 

5.4 Hur arbetar personal i grundsärskolan med elevers rätt till delaktighet i planering och 

genomförande för lärande?  

Flera av deltagarna i fokusgrupperna menar att anpassningar på både individ och gruppnivå och 

ett arbete med till exempel AKK ger eleverna förutsättningar för delaktighet, i enlighet med 

Martinsson Niva (2016). Anpassningar gjorda under elevernas inflytande ger den största 

delaktigheten. Vidare framhålls goda relationer och en grundtrygghet som en förutsättning för att 

kunna arbeta med elevers delaktighet. Fokusgruppernas tankar överensstämmer med Hunt, Soto, 

Maier, Müller och Goetz (2002) som visar att anpassad undervisning ger mindre hjälpbehov, 

alltså större självständighet. Självständighet och att lära för livet är det övergripande målet för 

personalen i fokusgrupperna, vilket även Mahmoud Al-Zoubii och Sultan Bani Abdel Rahman 

(2017) framhåller som långsiktig målbild. Ett annat perspektiv på delaktighet som lyfts fram är 

att inte välja bort åldersrelaterade aktiviteter utan att istället anpassa aktiviteten efter elevernas 

förmåga. Deltagarna i studien menar att detta ger tillhörighet i ett större skolsammanhang. Flera 

av deltagarna menar att det krävs balans och känsla i hur mycket man kan pusha en elev och 

uppmuntra till försök att genomföra saker trots att eleven inte vill. Det finns en etisk och moralisk 

utmaning i att pusha tillräckligt mycket om man vet att vinsten och upplevelsen av att lyckas är 

större än obehaget att försöka. Shier (2001) tillsammans med Andersson (2017) och Erickson 

Gaumer, Noonan, Zheng och Brussow (2015) påpekar vikten av både de vuxnas tilltro till elevens 

förmåga samt elevens tro på sitt eget kunnande. Deltagarna menar vidare att det utan 

grundtrygghet är omöjligt att komma till själva lärandet i undervisningssituationerna. Ett tydligt 

relationsbaserat lärande i enlighet med sociokulturella perspektivet framträder i enlighet med 

Säljö (2014). 

 

5.5 Hur talar personal i grundsärskolan om elevers delaktighet? 

I de samtal som genomförts är det svårt att göra åtskillnad mellan det som deltagarna berättar om 

sitt arbete med delaktighet för eleverna med hur de talar om delaktighet för eleverna. Vi tänker att 

vi försöker att fånga upp generella uppfattningar om delaktighet under den här rubriken. 

Deltagarna framhåller delaktighet som viktigt men ibland svårarbetat. Önskningar om att skapa 

gemensamt lärande uppfattas ibland som svårt. Tilliten till den egna förmågan gentemot de 
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svårigheter som kan tillskrivas elever med intellektuell funktionsnedsättning i avseende språklig 

och social förmåga samt att man inte med säkerhet kan fastställa eleverna uppfattningar om den 

egna delaktigheten ställs emot uppfattningar om egna rollen och tron på sin egen förmåga som 

benämns på ett sätt som för tankarna till Van Manen (2008). Personalen beskriver hur de måste 

lita på sin förmåga att ställa om och göra anpassningar i stunden och hur goda relationer och god 

kännedom om eleverna gör det möjligt. Med dessa hantverkskunskaper hjälper man elever att 

klara situationer som ligger inom den proximala utvecklingszonen. Räty, Kontu och Pirttimaa 

(2016) beskriver att lärare generellt känner sig otillräckliga. Golder, Norwich och Bayliss (2005) 

visar att förberedelseprogram för inkluderande undervisning under lärarutbildning ger positiva 

attityder till att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Vi tolkar deltagarnas beskrivningar 

som att det sker ständig reflektion och att det därför är naturligt att personalgrupper i 

grundsärskolan pendlar mellan olika uppfattningar och tilltro till egen förmåga. I stort uppfattar 

vi dock att personalgrupperna i undersökningen har tillit till sin kollektiva förmåga. 

 

 

5.6 Hur uttrycker sig personal i grundsärskolan om begreppet empowerment? 

Deltagarna i vår undersökning använder inte begreppet empowerment i fokusgruppsamtalen men 

många av utsagorna kan tillföras dess betydelse. Både Biesta (2015) och Molin (2004) skriver om 

subjektiv delaktighet. För Biesta (2015) innebär detta att eleven behöver utvecklas inom flera 

områden, vilka också poängteras av deltagarna i vår undersökning. Färdigheterna som deltagarna 

och Biesta (2015) framhåller är teoretiska fakta, sociala färdigheter och kulturella kunskaper i 

den miljö eleven befinner sig i. Genom att inte bara fokusera på det teoretiska lärandet menar 

Biesta (2015) att eleven ges möjlighet att lära känna sig själv och det sammanhang som hen är en 

del av.  

 

Deltagarna i undersökningen talar om inlärd hjälplöshet som uppkommer när elever inte får 

möjlighet att på egen hand lösa utmaningar i vardagliga situationer för att personal är för 

hjälpsam och snabbt är på plats och löser elevernas svårigheter. Martinsson Niva (2016) menar 

att detta är en problematik som framträder i grundsärskolan på grund av hög personaltäthet. Hon 

diskuterar detta och menar att antalet vuxna ofta krävs för elevens utveckling men att en 

finkänslighet kring när vuxna måste tillåta eleven att försöka och misslyckas utan att själv ingripa 

är utmanande. Berthén (2007) är i sin text delvis kritisk till hur grundsärskolan bedriver sin 

verksamhet. Resultatet av hennes undersökning visar att stor del av undervisningen fokuserar på 
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att förbereda eleverna och hon ställer sig frågande till vad det egentligen är som eleverna 

förbereds inför. Förberedelsen i hennes undersökning framhålls både för elever som läser ämnen 

och ämnesområden och kan sammankopplas med den problematik som Martinsson Niva (2016) 

framskriver något som blir samstämmigt med uttalanden från deltagarna i vår undersökning. Var 

går gränsen för när vuxnas stöd stjälper istället för hjälper? 

 

 

Slutsatser 

I arbetet med vårt självständiga arbete har tre huvudspår utkristalliserats. Deltagarna i vår 

undersökning framhäver språkutveckling och kommunikation som viktiga komponenter för att 

arbeta för ökad delaktighet vilket i förlängningen skapar förutsättning till självständighet. För att 

nå fram till det stora målet, självständiga samhällsmedborgare till det yttersta utifrån varje 

individs förmåga, uppfattar deltagarna i vår undersökning sin egen roll som viktig. Genom att 

arbeta med relationer och kunskap om eleverna uppstår en trygghet hos både elever och personal 

som gör det möjligt att anpassa situationer som uppstår. Syftet som deltagarna i vår undersökning 

tillskriver delaktighet är i förlängningen självständighet, detta är ett uttryck för empowerment 

trots att deltagarna i studien inte själva använder sig av begreppet. I januari 2020 träder 

barnkonventionen (UNICEF, 2009) i laga kraft och blir därmed ett ännu tyngre styrdokument för 

skolan. En intressant fråga är om detta kommer vara märkbart i de verksamheter som vi 

undersökt samt de som vi verkar i eller om grundsärskolan redan innan arbetat “gott nog” utifrån 

dess riktlinjer. En utveckling som blir intressant att följa. 

 

Vårt självständiga arbete belyser frågor som rör grundsärskolan vilket i stora delar är ett 

outforskat område. Deltagarnas iver och engagemang visar på ett uppdämt behov av att diskutera 

och reflektera kring frågeställningar som berör den skolform som de arbetar i. Enbart i vår lilla 

studie finns uppslag och data för fler intressanta studier. Roller och/eller samarbetsformer samt 

organisation är intressanta uppslag. En fortlöpande studie om hur elever som lämnar 

grundsärskolan och vad som fäller avgörande för deras framgång eller misslyckanden i livet 

utanför skolan och vad som eventuellt kan tillskrivas framgångsrik eller misslyckat arbete i 

skolan med att göra eleverna förberedda för delaktighet i samhällslivet känns verkligen 

välbefogad som ett nytt uppslag för vidare studier. 
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Bilaga 1-2 

 

Missivbrev 

 

En förfrågan om deltagande i en studie – 

Den här inbjudan riktar sig till personal i grundsärskolan. 

Hej!  

 

Vi är två studenter från Speciallärarutbildningen vid Mälardalens Högskola som nu är inne på vår 

sista termin och därmed även i full gång med att skriva vårt självständiga arbete. Ämnet som vi 

har valt att fördjupa oss i är hur vuxna i grundsärskolan arbetar för och med elevens delaktighet. 

 

Studien syftar till att undersöka hur en grupp personal i grundsärskolan a) ser på elevers 

delaktighet i undervisningen och b) hur de arbetar med elevers rätt till delaktighet i planering och 

c) genomförande av aktiviteter för lärande i särskolan. Vi är också intresserade av att undersöka 

personals arbete med empowermentpedagogik. 

 

Därför vill vi med hjälp av fokusgruppsintervjuer (ett samtal mellan 4-6 personer med en av oss 

som moderator) ta del av den kunskap och erfarenhet som du har och som är värdefull för oss och 

vårt fortsatta arbete. Intervjun tar ca 45 minuter och kommer spelas in så att vi kan skriva ut det 

senare och i samtalet fokusera på det som du vill berätta. Datainsamlingen kommer att fortlöpa 

under september och oktober, vi kommer överens om tid och plats.  

 

Vid intervjutillfället och i det fortsatta arbetet med materialet kommer vi att ta hänsyn till 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Det innebär att ditt deltagande är frivilligt och att om 

du skulle vilja så kan du när som helst  avbryta intervjun och därmed också ditt deltagande. Din 

medverkan kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att alla namn och 

informationsuppgifter kommer att avkodas och resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamål. 

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 

för mer information. Hoppas vi ses! 
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 Med vänliga hälsningar,  

 

Jörgen Kron xxxxxxxx@edu.askersund.se 

Maria Kinnander xxxxxxxxx@orebro.se 

 

Handledare: Gun-Marie Wetso, tel. 073 - xxxxxxx 

xxxxxxxx@mdh.se 

UKK, Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation, 

Institution för Specialpedagogik 

Mälardalens Högskola 
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Intervjuguide 

 

 

Introduktionsfrågor (Denna del används ej i analysdelen) 

Vilka är dina erfarenheter av grundsärskolan? 

  

Delaktighet 

1.   Vad innebär delaktighet för er? Och vad innebär delaktighet i grundsärskolan för er? 

2.   Hur tänker ni om arbetet med att skapa delaktighet i särskolan? 

3.   Vilka förutsättningar krävs för att kunna arbeta med elevens/elevers delaktighet? 

4.   Om ni tänker på delaktighet i relation till lärande. På vilka sätt kan eleverna göras 

delaktiga i sitt eget lärande? 

5.   Hur kan elevernas delaktighet synliggöras? 

6.   Hur tänker ni kring elevernas erfarenheter/upplevelser? 

7.   Hur går era tankar kring språklig förmåga och delaktighet? 

8.   Delade erfarenheter som grund för delaktighet, hur tänker ni kring det? 

9.   Vad är syftet med att göra elever delaktiga enligt er? 

10.   Vad är möjligheter/utmaningar och hinder i ett pedagogiskt arbete för att öka delaktighet 

i en klass? 

Empowerment 

1.   Hur tänker ni kring utvecklandet av elevernas egenmakt? 

2.   Finns det färdigheter som ger eleverna större egenmakt? I så fall vilka? Ge exempel! 

3.   Finns det gemensamma framgångsfaktorer eller andra beröringspunkter till andra former 

av socialt arbete? I så fall vilka? Beskriv... ge exempel på elevers tillfällen till att påverka 

samvaro, lärande eller utbyte? Vad är framgångsfaktorer som du ser det? 

4.      Vad är din roll i det här arbetet? 


