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Abstract 

The purpose of this study was to look at teachers` thoughts and experiences of student 

influences in special schools. The study was based on questions of how the teachers work 

with student influence, what kind of assumptions they have, and the teachers` experiences of 

how it influences the consequences. I choose this subject because I think it is relevant to my 

education. At the university I aimed my studies to special pedagogy and that is why I feel that 

special schools is a relevant choice of subject. This study was done with qualitative interviews 

with three teachers` involved. These three teachers` had their experiences from three different 

communities, and this was known to me. The purpose of that was too see if I could get 

different result that I could use in my discussion, but that was not the case. The differences 

between these three teachers’ experiences, influences assumptions, and consequences were 

few. All three agreed that the teachers` faith in what the student could and wanted to have 

influence was an assumption to give them this opportunity. They also talked about 

communication as an important fact to influence. The teachers` experiences of the 

consequences can compound that if the student have the experience of influence it will give 

the student a feeling of responsibility. This responsibility can give the student a deeper 

knowledge both in a practical and  theoretical way.   
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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att studera pedagogers syn på och erfarenheter av 

elevinflytandet i särskolan.  Undersökningen utgår ifrån frågeställningar om hur de arbetar 

med elevinflytande, vilka förutsättningar som finns och pedagogens erfarenhet av 

elevinflytandets konsekvenser. Jag har valt att studera detta ämne för att jag tycker att det är 

relevant för den utbildning som jag har gått. På min inriktning inom lärarutbildningen har jag 

läst specialpedagogik och därför ser jag särskolan som ett intressant område att studera. 

Undersökningen är gjord utifrån en kvalitativ intervjumetod där tre stycken pedagoger 

deltagit. Dessa pedagoger har sina erfarenheter från tre olika kommuner vilket var ett 

medvetet val från min sida. Syftet med det var att eventuellt få olika erfarenheter att ställa mot 

varandra i en diskussion. Enligt resultatet blev så inte fallet. Skilnaderna mellan dessa tre 

pedagogers erfarenheter och syn på inflytandets förutsättningar och dess konsekvenser blev 

relativt små. De var eniga om att förutsättningarna till elevens möjlighet till inflytande var 

pedagogens inställning till elevens förmåga och tron på att eleven vill och kan vara med till 

inflytande. I detta sammanhang nämns även kommunikationen som en viktig faktor till 

elevinflytande. Pedagogens erfarenhet av konsekvenserna kan sammanfattas i att erfarenhet 

av inflytande ger eleven en känsla av ökat ansvar och att detta i sin tur sprider ’ringar på 

vattnet’ som leder till att eleven ’lär för livet’ vare sig det är praktisk eller teoretisk kunskap 

vi talar om. 
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1. Inledning 

Då jag arbetade som lärarassistent på en specialskola i Norge fanns det en situation som fästs 

sig extra hos mig. Vi hade en elev med en Cp-skada som var rullstolsburen. Eleven hade flera 

olika rullstolar bland annat en innestol som var eldriven och styrdes av eleven med joystick. 

Då denna elev var mycket spastisk var det ibland körning på vinst och förlust. Spasterna 

kunde ibland spela ett spratt och eleven kunde inte alltid styra dit hon ville. Då alla skulle 

sätta sig på sina platser trixade sig eleven in till bordet och satt där redo för lektion. I all 

välmening stängde vi i personalen av huvudströmmen till elstolen för att eleven inte av 

misstag skulle komma borti joysticken och köra framåt och ta med sig bord och allt i farten. 

Men detta sågs alltid med missnöje från elevens sida. Hon hade inte förmåga till det talade 

språket men genom hennes kroppsspråk och de stödtecken som vi använde i 

kommunikationen gav hon tydligt uttryck att det inte var till hennes belåtenhet. Då hennes 

väg av kommunikation var begränsad blev det aldrig klart vad det var som inte var ok. Dessa 

lektioner blev aldrig bra därför att eleven hade hela tiden tankarna och uppmärksamheten på 

den avstängda huvudströmmen. 

 

 Jag funderade mycket på varför just detta lilla tilltag från vår sida upplevdes så negativt från 

eleven. Till slut, efter mycket funderande och med den alternativa kommunikation som vi 

hade med eleven kom det fram att vi berövat eleven något viktigt. Vi hade på detta sätt 

elimenerat möjligheten för eleven att faktiskt ta sig ifrån situationen om hon så ville. En 

gående elev kan ju skylla på att vara kissnödig om lektionen är trist , man kanske måste vässa 

pennan eller dricka lite vatten. Men i den situationen som vi satt denna  elev i fanns inte 

denna valmöjligheten att faktiskt snika till sig en paus som hon kanske ibland så väl behövde. 

Vi hade, utan att fråga tagit elevens frihet till inflytande över just den situationen ifrån henne. 

Det var min första stora upplevelse av hur viktigt det är att ge eleven en möjlighet till 

påverkan och att få göra ett aktivt val. Under min utbildning till lärare har jag många gånger 

kommit i kontakt med elevinflytande både genom litteraturen, föreläsningar och genom 

workshops. Ju mer som jag har kommit i kontakt med elevinflytande i min utbildning desto 

närmare har denna händelse kommit smygande. Först var den iform av ett dåligt samvete för 

att jag inte då förstod vikten av det som jag gjorde. Men efter ett tag när jag ändå förlikat mig 

med det som skett började jag att fundera på elevinflytandet i allmänhet för denna elev. Hur 

har hon det nu när han blivit äldre och börjat högstadiet, eller ungdomsskolen som man säger 
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i Norge? Har andra pedagoger som arbetar med barn inom särskolan liknade upplevelser och 

hur tänker de kring ämnet elevinflytande? Vad säger litteraturen och forskningen kring detta 

ämnet?  

 

När jag inför detta examensarbete skulle välja vilket område som jag ville göra en 

djupdykning inom var jag helt på det klara med att det skulle bli något inom särskolan. Detta 

var något som intresserade mig mycket samt att det har en naturlig koppling till den inriktning 

inom lärarprogrammet som jag läst som varit Hinder och möjligheter till lärande. Men vad 

inom särskolan skulle vara extra intressant att undersöka? Denna händelse, som hade en 

ovana att komma upp i olika sammanhang envisades med att åter leka ’gubben i lådan’. Då 

jag själv kopplade denna händelse till elevens inflytande valde jag har använda elevinflytande 

som ett ämne till vidare undersökning. Då jag dessutom upptäckte genom mitt sökande av 

forskning kring detta ämnet att det fanns väldigt lite tyckte jag att det vore intressant att se på 

inflytandet utifrån just detta perspektiv. Ungefär hälften av min yrkesverksamma tid har jag 

kommit i kontakt med personer som har en utvecklingsstörning av skiftande grad. Jag tycker 

att det är viktigt att ge dessa människor samma respekt som jag ger till alla människor som jag 

möter. Jag tror att alla människor vill och kan vara med  och påverka genom aktiva val bara 

man ger dem möjligheten och redskapen. Men hur ser pedagoger som jobbar på särskolans 

träningsskola på elevinflytande? Ja, det får vi se. Håll i er för nu kör vi. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med min undersökning är att studera pedagogers syn på och erfarenheter av 

elevinflytande i särskolan. Jag har valt att rikta  min undersökning till att studera pedagogers 

erfarenheter från särskolans träningskola.  

 

1.3 Frågeställning 

• Hur arbetar pedagogerna med elevinflytande i särskolan? 

 

• Vilka förutsättningar finns till elevinflytande för elever i särskolan? 

 

• Hur ser pedagogerna i särskolan på elevinflytandets konsekvenser? 
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1.4 Disposition 

Jag har valt att lägga upp mitt arbete så att litteratur och forskning kommer efter detta 

inledande kapitel för att läsaren ska få insyn i den senare forskningen kring detta ämnet och 

som sedan står till grund för intervjuerna och sedan analysdelen. Därefter redovisar jag vilken 

metod som jag i min empiriska undersökning har använt  och varför jag har valt just denna 

undersökningsmetod. Resultatet av undersökningen finns att läsa i den resultatdel som 

beskriver i narrativ form vad som framkom under intervjutillfällena. Jag har valt att redovisa 

undersökningspersonernas erfarenheter under olika temaområden där resultaten från olika 

intervjuer blandas.  Arbetet fortsätter med att resultatet av den empiriska undersökningen 

diskuteras mot den litteratur och den forskning som redovisats i litteraturdelen. Detta görs 

under kapitlet Diskussion och analys. Jag avslutar med en slutsats där jag även ger nya tankar 

och frågor för vidare forskning kring ämnet. 
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2. Litteraturstudie 

Det finns en rad forskning inom området elevinflytande. Den beskriver ofta under vilka 

former det förekommer och vilka erfarenheter eleverna har av elevinflytande, allt ifrån 

elevråd till att få vara med och påverka undervisningens innehåll och utformning. Denna 

forskning är utförd i grundskolan eller gymnasiet och inte i särskolan eller gymnasiesär. 

Forskning som rör särskolan behandlar ofta utbildningssituationen i allmänhet för elever inom 

särskolan och inte specifikt elevinflytande. Jag kommer därför i detta avsnitt att ta 

utgångspunkt i den forskning som gjorts i grundskolan och gymnasiet med anledningen av 

bristen på den specifika forskning som finns om elevinflytande i särskolan . Grunden är också 

att alla elever numera lyder under samma läroplan oavsett skolform och att det som står i 

läroplanen därför gäller alla elever. Som en grund till allt arbete inom skolan ligger de 

styrdokument som pedagogen har att följa. Jag ser det som en självklarhet att alltid utgå ifrån 

dessa när en studie som behandlar skolans innehåll genomförs. 

 

2.1 Historisk tillbakablick 

För att få en bakgrund till den utbildningssituation som de elever som går i särskolan har idag 

vill jag ge en liten historisk tillbakablick,  för att visa att vägen till  den utbildning som elever 

inom särskolan idag får inte har varit självklar. Historien visar också på den syn som 

samhället haft på utbildningssituationen något som får konsekvenser i hur utbildningen 

utformats. 

 

2.1.1 Från sinnesslö till ’normal’ 

Om vi tar avstamp i historien år 1866 finner vi det första hemmet för personer med 

begåvningshandikapp, eller sinnesslöa som de på den tiden kallades för. Det var en kvinna vid 

namn Emanuella Carlbeck som öppnade hemmet i en lägenhet i Göteborg och för detta fick 

hon utstå en hel del kritik. Det ansågs på den tiden oansvarligt att sätta så många av dessa 

personer under ett och samma tak. Emanuella kunde senare med hjälp av privata donationer 

samt ett visst statsbidrag flytta sin verksamhet till Mariestad där hon 1876 grundade 

instutionen Johannesberg. Detta blev en snabbt växande instutition där ansökningarna 
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strömmade in och instutionen hela tiden byggdes ut. Men det var inte antalet sinnesslöa 

personer som ökade i antalet utan behovet av att de skulle tas om hand som ökade. Detta 

berodde på den växande inflyttningen till städerna i och med industrialiseringen. Det gick inte 

längre att gömma undan de sinnesslöa på samma sätt i städerna som på landsbygden.1 Men 

förändringen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle som Sverige genomgick under 

andra delen av 1800-talet satte även ett annat fokus på de sinneslöa. C U Sandèn skrev 1857 i 

en artikel i tidningen Hygiea att de sinneslöa kunde genom uppfostran och utbildning fostras 

till att bli verksamma och nyttiga samhällsmedborgare.2 Detta passade väl in i det växande 

behovet av arbetskraft som fanns i städerna under denna tid och utbildningen för dessa 

personer på anstalter under 1800-talets senare del riktades till att de kunde bli närande och 

tärande samhällsmedborgare.3 Utbildningens inriktning blev i största hand att gälla de 

praktiska ämnena så som hemslöjd, vävning, snickeri och trädgård.4 Grundideologin när det 

gällde att utbilda de sinnesslöa och göra dem till nyttiga samhällsmedborgare var att ändra 

deras olikheter till att de skulle bli mer ’normala’. Detta tankesätt att de kunde göra de 

sinnesslöa ’normala’ väckte år 1916 frågan om obligatorisk skolgång för dessa personer.5 

Men någonting kom i vägen för denna debatt nämligen debatten kring rasbiologi .  

 

2.1.2 Rasbiologin och efterkrigstiden 

Rasbiologiska tankar och en svår samhällsekonomisk situation som kom i kölvattnet av första 

världskriget gjorde att synen på de sinnesslöas  situation och framförallt deras rätt till 

utbildning förändrades. De sågs inte längre som potentiella ’normala’ samhällsmedborgare 

utan snarare som ett hot mot det övriga samhället.6  Men beslutet om obligatorisk skolgång 

för de sinnesslöa kom till sist i form av en ny lag år 1944. Denna lag innefattade dock bara de 

som man kallade för de bildbara sinnesslöa. Det är de personer som vi idag menar har ett 

lättare begåvningshandikapp. De obildbara, dvs de personer med ett gravt 

begåvningshandikapp innefattas inte av denna lag. Men trots det kan denna lag ses som ett 

erkännande av samhällets ansvar för dessa personer. Två år senare, 1947 öppnades den första 

                                                 
1 Wiking A (1995) Johannesberg- en vårdhistoria. Skrifter från Skaraborgs Länsmuseum nr 23: Nossebro, s.18 
2 Wiking A, 1995,s.15 
3 Bakk Ann (2004) Omsorgsboken.  Liber: Uppsala, s.206 
4 Wiking A (1995) s.27 
5 Wiking A (1995) s.19 och 53 
6 Bakk A (2004) s.206-207 
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skola för de sinnesslöa som låg utanför instutitionerna och som därigenom blev ett mer 

integrerat inslag i samhället.7  

 

Nu började en ny tid i samhällsutvecklingen med en ökad tillväxt och därigenom växte ett 

högkonjungturens Sverige fram. I dessa tider fick även de sinnesslöa sin del av kakan och 

under 1950 och 60-talet pågick en upprustning och en utbyggnad av instutioner och utbud för 

dessa personer.8 Efter 1944 får man gå långt fram i historien för att hitta nästa viktiga steg i 

utbildningssystemet nämnligen ända fram till 1968-års omsorgslag. Denna omsorgslag 

innebar att även de med grava begåvningshandikapp fick rätt till undervisning och utbildning. 

Utbildningssystemet ändrades till att innefatta  särskola och träningsskola. Särskolan för de 

med lättare begåvningshandikapp och träningsskola för de med ett gravare 

begåvningshandikapp. Den utbildningsmässiga förändringen som sker efter detta och som är 

en omvälvande händelse för hela skolväsendet är när man 1992 beslutade om ändrat 

huvudmannaskap för landets skolor. Ansvaret för skolorna  övergick från att ha bedrivits i 

landstinget regi och i den bemärkelsen varit statliga till att nu drivas kommunalt. Detta kom i 

sin tur att medföra att särskola och träningsskola kom att ligga organisatoriskt närmare den 

’vanliga’ grundskolan. Att grundskola, grundsärskola samt träningsskola nu ligger 

organisatoriskt närmare varandra kan man också se i den nya läroplan som kom 1994, Lpo94. 

Denna läroplan är gemensam för alla skolformer och innefattar därmed både särskola och 

träningsskola.9 Särskolans styrdokument innan Lpo94 har varit undervisningsplanen från 

1946, Läroplan för rikets särskolor 1959, Läroplan för särskolan Lsä73 1973 samt Läroplan 

för den obligatoriska särskolan Lsä90 1990.10 

 

Sammanfattningen: 

Sammanfattningsvis tar denna historiska del avstamp då Emanuella Carlbeck, år 1866 öppnar 

det första hemmet för den tidens sinnesslöa. Med en tro på att uppfostra och utbilda de 

sinnesslöa till att bli ’normala’ och därmed nyttiga samhällsmedborgare börjar de utbildas. 

Dock består utbildningen av praktiska ämnen såsom snickeri och hantverk. Trots de 

rasbiologiska tankar som dominerar tiden runt världskrigen får 1944 de bildbara en lag om 

obligatorisk skolgång något som de obildbara får vänta på tills 1968. Omstrukturering från 

statlig till en kommunalt styre, 1992 förde skolformerna, grundskolan och särskolan närmare 

                                                 
7 Wiking A (1995) s. 78-79 
8 Wiking A (1995) s.90 
9 Wågman Agneta (1994) Utvecklingsstörd då och nu. Landstinget i Värmland: Karlstad, s.114 
10 Berthèn Diana (2007) Förberedelser för särskildhet. Karlstad University Studies 2007:19: Karlstad, s.27-33 
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varandra och 1994 fick de även en gemensam läroplan, Lpo94 som per dagens datum 

fortfarande gäller. 

 

2.2 Styrdokument, lagar och regler 

Vad säger då de styrdokument, lagar och regler som finns att utgå ifrån när det gäller 

elevinflytande i särskolan? Jag har valt att koncentrera mig på det som pedagoger i skolans 

värld har att arbeta utifrån och inte lägga för stor vikt på politiska beslut då min studie 

grundar sig på det praktiska arbetet och de erfarenheter som pedagogerna har kring detta 

område. Jag vill här lyfta fram de mest grundläggande dokument som finns för pedagoger att 

förhålla sig till då det gäller att anpassa skoldagen till elevinflytande verksamhet.  

 

2.2.1 Den övergripande skollagen 

Kapitel 6 i skollagen handlar speciellt om särskolan. Den behandlar både elevens rättigheter 

samt skolans skyldigheter. Tittar vi på vad som finns skrivet om elevinflytande står det i  

kapitel 6 paragraf 2 så här:  

 

Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. 

Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall 

anpassas efter deras ålder, mognad och förutsättningar i 

övrigt.11 

 

I skollagen står det klart och tydligt att eleven skall ha inflytande över utformningen av sin 

utbildning. Inflytandets omfattning skall dock anpassas efter elevens mognad och vilka 

förutsättningar som eleven har när det gäller att ha inflytande över sin utbildning. I detta 

sammanhang nämns även ålder som något som skall tas hänsyn till. 

            

2.2.2 Den gemensamma läroplanen 

1994 kom en gemensam läroplan för grundskolan och särskolan, Lpo94. Särskolan som 

tidigare haft sin egen läroplan, den senaste var Lsä90 blev nu inräknade tillsammans med 

                                                 
11 Skollagen (2004) Lärarens handbok. Lärarförbundet: Solna,  s.85 
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grundskolan under samma styrdokument. Under kapitel 2 i Lpo94 som heter Mål och 

riktlinjer finns det olika uppnåendemål beroende på skolform. Särskolans uppnåendemål då 

det gäller elevernas kunskaper säger så här: 

 

Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar grundsärskolan 

har ökat medvetenheten om sina egna förutsättningar12 

 

Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar träningsskolan 

har utvecklat sin förmåga att 

-vara nyfiken och ta initiativ 

-aktivt intressera sig för något område som kan berika individen 

och tillvaron också utanför skolan.13 

 

Dessa uppnåendemål inom kunskapsområdet syftar till att eleven aktivt ska  kunna ta initiativ 

till att utifrån sina egna förutsättningar intressera sig för något som även kan berika deras tid 

utanför skolan. Att göra aktiva val som grundar sig i egna intressen och att vara medveten sin 

egen förmåga är en förutsättning till att utöva inflytande. 

 

Det som står i kapitel 2 stycke 2.3 i Lpo94 handlar om elevernas ansvar och inflytande. Där är 

det inte uppdelat speciellt till grundskola och särskola utan ska gälla samtliga skolformer. 

Under strävansmål står: 

 

Skolan skall sträva efter att varje elev successivt utövar ett allt 

större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i 

skolan.14 

 

 

Som riktlinjer för elevens ansvar och inflytande står att: 

 

                                                 
12 Lpo94 (2004) Lärarens handbok. Lärarförbundet: Solna, s.16 
13 Lpo94 (2004) s.17 
14 Lpo94 (2004) s.18 
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Läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt 

ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan.15 

 

Genom sin skolgång skall alltså eleven få möjlighet att utöva ett allt större inflytande både 

vad det gäller sin utbildning men också hur det inre arbetet utförs. Eleven skall få ett allt 

större inflytande då det gäller hur undervisningsformen är och vilka hjälpmedel och redskap 

som eleven lär sig genom. Detta skall läraren möjliggöra genom att utgå ifrån att eleven vill 

och kan ta ett personligt ansvar för sin  egen inlärningsprocess och kunskapsinnehåll. 

 

Sammanfattning: 

Skollagen säger klart och tydligt att eleverna skall ha inflytande över utbildningens 

utformning. Det som läraren har att ta hänsyn till är elevens mognad och individuella 

förutsättningar. Läroplanen menar att eleven efter avslutad skolgång skall ha ökat sin 

medvetenhet om sin egen förmåga och sina individuella förutsättningar så att eleven kan göra 

aktiva val både inom det kunskapsmässiga området men även det som berikar fritiden. Detta 

skall läraren göra med utgångspunkt i att eleven vill och kan ta ett personligt ansvar.  

 

2.3  Tidigare forskning  

Forskning inom elevinflytande i skolan har mest handlat om grundskolan och gymnasiet och 

mer sällan om grundsär och träningsskolan. Den forskning som jag i detta stycke hänvisar till 

handlar därför till mestadels om det elevinflytande som studerats i grundskolan och 

gymnasiet. Jag har valt att lyfta fram de forskningsresultat som är relevanta för innehållet i 

just denna studie och koncentrerat mig på att se vad forskningen säger om de områdena som 

jag har valt att studera. Först ut är förutsättningar till inflytande följt av de konsekvenser som 

kommer av elevinflytande. 

 

2.3.1 Pedagogens inställning till elevinflytande 

Den forskning som visar på förutsättningar till elevens inflytande lyfter ofta fram pedagogens 

förhållningssätt som en stor och betydande förutsättning. Vikten av pedagogens 

förhållningssätt till hur eleverna klarar ansvar och inflytande skriver Selberg att ”lärarens sätt 

                                                 
15 Lpo94 (2004) s.18 
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att förhålla sig till elevers inflytande får en avgörande roll”.16 Hon menar vidare att det /.../ 

”kräver en stark tro på människan”.17 Detta är dock inget nytt sätt att se på lärarens 

förhållningssätt till eleven. Selberg hänvisar i sin rapport till Sigurd Åstrands 

doktorsavhandling som utkom redan 1928. Han menade att det är viktigt för läraren att ge 

barnet ett ökat förtroende till sin egen förmåga och kraft till att på egen hand klara sig.18 

Aspàns forskning visade att det råder stor skillnad  i hur läraren känner detta förtroende för 

elevens förmåga. Hennes undersökning visade att möjligheten till inflytande för eleven skilde 

sig mellan olika klasser på samma skola beroende på vilken lärare som undervisade.19 För att 

trycka på vikten av pedagogens inställning för att ge eleven möjligheter till inflytande visar 

Danell på att många skolor redan vid anställning av ny personal tar reda på vilken inställning 

som läraren har till elevinflytande. Detta gör skolorna för att de menar att lärarens inställning 

är av så stor vikt när det gäller att ge eleverna den förutsättning som krävs för ett ökat 

inflytande. Enligt undersökningen läggs också stor vikt vid den nyanställdes inställning 

mycket för att det påverkar samarbetet i arbetslaget. Många ansåg att grunden för att få ett 

ökat elevinflytande låg just i en utveckling av arbetslaget. Denna utveckling ansåg många var 

beroende av att läraren fick möjlighet til fortbildning samt att det fördes en intern diskusion 

kring ämnet.20 

  

2.3.2  Kommunikation som grund till inflytande 

En annan förutsättning som forskningen visar på vad det gäller inflytande är att det finns en 

kommuniakion och en dialog som ligger till grund för att möjligheten till inflytande ska äga 

rum. Ur detta pespektiv har Forsberg i sin undersökning tittat på hur lärarens 

kunskapsuppdrag stämde överens med det faktum att eleven skulle ha inflytande över 

undervisningens innehåll och utformning som det står om i Lpo94. Hon kom i sin 

undersökning fram till att många lärare kände en konflikt mellan deras kunskapsuppdrag och 

elevens rätt till inflytande. Lärarna menade att det krävdes en styrning från deras sida för att 

ge eleven möjlighet till att utveckla olika nödvändiga kvaliteter och att denna styrning av 

                                                 
16 Selberg Gunvor (2001) Främja elevers lärande genom elevinflytande. Studentlitteratur: Lund, s.9 
17 Selberg G (2001) s.10 
18 Selberg G (2001) s.27 
19 Aspàn Margareta (2005) Att komma till sin rätt.  Stockholms universitet, Intellecta docusys AB:  Stockholm,  
s.107 
20 Danell Mats m.fl (1999) Inflytandets villkor. Liber: Stockholm s.53-58 
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undervisningen inte stämde överens med elevens rätt till inflytande.21 Forsberg menar dock att 

inflytande inte kan innehas av antingen den ena eller den andra parten. Det finns menar 

Forsberg ingen vinnare eller förlorare och att det inte handlar om en maktkamp. Inflytandet 

måste istället ses som ett uttryck i mötet mellan läraren och eleven.22 I detta sammanhang 

skriver Selberg att ett viktigt verktyg i mötet är den dialog som utspelar sig mellan eleven och 

pedagogen. Hon menar att dialogen behöver ledas av läraren på ett väl genomtänkt sätt för att 

ge den opptimala valfriheten för eleven.23  Enligt Danells studie om inflytandets villkor visade 

det sig att en förutsättning till elevinflytande var just en fungerande dialog. I den studie som 

gjorts kände eleven att den vuxnes roll som en samtalspartner var avgörande för att de skulle 

känna den trygghet som behövdes för att under ett ansvarstagande utöva inflytande över sin 

utbildning. De uttryckte uppskattning över att ha en vuxen pedagog som de kunde 

kommunicera med och som kunde leda dem fram till en ökad utvecklingsnivå.24 

 

2.3.3  Erfarenhet och variation 

En tredje förutsättning forskningen pekar på  är elevens erfarenheter av inflytande och hur det 

även påverkar fortsatt intresse till inflytande. Forskning har visat att ju mer erfarenheter 

eleven har av att få utöva inflytande desto större ansvar tar de för sin egen utbildning. Selberg 

jämförde i sin undersökning tre olika grupper som hade olika erfarenhet av inflytande. Hennes 

slutsats blev att ju mer erfarenhet eleven har av inflytande desto större ansvar tog eleven för 

sitt eget lärande. De gjorde fler aktiva val i frågor som rörde vilket innehåll undervisningen 

skulle ha. Det var i allt högre grad även med och hade inflytande i vad det gällde 

undervisningens utformningen.25 Resultatet av undersökningen menar Selberg visar på att ju 

mer erfarenhet eleven har av inflytande desto djupare blir lärandet.26 Enligt Danell finns det 

en risk att inflytandets kvantitet stannar vid att gälla en och samma situation. Han menar att 

det inte får bli till en rutin när det gäller elevens möjligheter till inflytandet och stanna vid att 

gälla specifika situationer som återkommer vecka efter vecka utan att det är viktigt att se 

inflytandet ur olika perspektiv och att inte stanna vid att gälla vid ett givet infört system. 

Resultatet av det anser Danell bli att eleven på rutin mekaninskt utför val utan utrymme för 

                                                 
21 Forsberg Eva (2000) Elevinflytandets många ansikten. Acta Universitatis Upsaliensis Uppsala 
Studies in education 93: Stockholm, s. 104 
22 Forsberg E (2000) s.143 
23 Selberg Gunvor (2001) s.9-10 
24Danell M (1999) s.34-35 
25 Selberg G (2001) s.139 
26 Selberg G (2001) s.160 
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reflektion och utvärdering. Han menar att detta då blir en negativ effekt av elevinflytande. 

Den ger inte eleven den nödvändiga erfarenhet som bildar en bakgrund till att eleven även i 

fortsättningen utövar inflytande enligt Danell.27 I nästa avsnitt kommer jag att beskriva vad 

forskningen säger om de konsekvenser som blir av att eleven får denna möjlighet till utövande 

av elevinflytande. 

 

2.3.4 Inflytande skapar lust till lärande 

Vad är det då för konsekvenser som elevinflytande kan få enligt forskningen? I sin 

undersökningen har Selberg kommit fram till att elever som fått möjlighet till  elevinflytande 

fick en ökad lust till lärande. Detta gällde både när de fick ha inflytande över undervisningens 

innehåll men också när det gällde undervisningens utformning. De fick en ökad lust till 

lärande om de fick vara med och ha inflytande då det gällde att påverka det inre arbetet. Detta 

betydde att de fick inflytande över hur undervisningens utformning skulle se ut vad det gällde 

olika inlärningsmetoder och material.28 Men även det att innehållet i undervisningen 

kopplades till något som kunde knytas till eget intresse och engagemang var det som ökade 

elevens lust att lära sig något nytt.29 Men hon menar dock att en av förutsättningarna till att 

detta ska få positiva effekter är att läraren då utnyttjar den drivkraft som uppstår när eleven 

känner en lust till lärande. Att läraren uppmärksammar elevens intresse och behov leder i sin 

tur till en ökad aktivitet hos eleverna. Denna elevaktivitet ger, enligt Selberg möjlighet till att 

utöva inflytande i lärandet.30 I Danells undersökning finns också lusten med som en viktig del 

när det gäller konsekvenser av elevinflytandet. Många av de lärare som deltog i 

undersökningen menade att vitsen med elevinflytandet var just att göra skolan mer lustfylld 

för eleverna. Han menar dock att skolan inte alltid är så skickliga på att dra lärdom av de 

kloka ord som ”man lär sig bara av det som man tycker är roligt”.31 

 

2.3.5 Att lära för livet 

Danell säger också i sin undersökning att arbetet med elevinflytande syftar till att skapa 

”/.../goda, demokratiska och ansvarstagande medborgare/.../”.32 Detta är något som är 

                                                 
27Danell M (1999) s.13-14 
28 Selberg G (2001)s.163 
29 Selberg G (2001) s.108 
30 Selberg G (2001) s.49 
31 Danell M(1999) s.62 
32Danell M (1999) s.8 
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förenligt med Lpo94 som säger att skolan ”/.../vilar på en demokratisk grund/.../med 

grundläggande demokratiska värderingar/.../”.33 De skolor som varit med i undersökning 

menar att ett av deras viktigaste uppdrag som skolan har är att lära barnen att utöva 

inflytande, något som i  sin tur tryggar demokratins framtid. De menar att om eleverna får 

uppleva och utveckla sin förmåga till inflytande över sin skoldag resulterar detta i att de även 

intresserar sig för inflytande i andra kollektiva sammanhang.34 Då det gäller begreppet ansvar 

menade skolorna att det hänger samman med intresse, engagemang och inflytande. Genom att 

ge eleverna ett större inflytande hoppades skolorna att det skulle resultera i ett större 

ansvarstagande. Men skolans uppdrag är inte bara att skapa goda demokratiska och 

ansvarstagande medborgare utan de har även ett kunskapsuppdrag. Forskningen har visat på 

att lusten till att lära blir större när eleven får ha inflytande men Selbergs forskning visar 

också på andra konsekvenser av inflytande. Hon menar att eleven både får ”djupare insikter, 

mer beständiga kunskaper och ökad lust att lära”.35 Om läraren låter eleven få inflytande i 

undervisningsinnehållet genom att få eleven att tro på sin egen förmåga i det att utgå ifrån 

sina egna erfarenheter får det dessa konsekvenser. Men det är också viktigt enligt Selberg att 

låta eleven vara med och ha inflytande i undervisningens upplägg genom att de får göra egna 

upptäckter. Dessa upptäckter bör enligt Selberg ske utifrån olika varierande källor som eleven 

valt genom eget inflytande.  

 

Sammanfattning: 

Detta avsnitt har visat på att en förutsättning för elevinflytande är lärarens inställning till att 

eleven vill och kan vara med  att utöva inflytande. Lärarens inställning har även visat sig vara 

avgörande för att eleven  ska få möjlighet att öva upp sina erfarenheter av inflytandet. Detta 

har visat sig vara viktigt i det att ta ansvar för sin egen kunskapsinlärning. I detta 

sammanhang blir kommunikation och dialog ett viktigt redskap för att eleven skall känna den 

trygghet och det förtroende som behövs. För att få en djupare insikt och mer beständiga 

kunskaper har forskning visat att elevens intresse spelar stor roll. Det som intresserar skapar 

också större lust till nya kunskaper. Det ökar också elevens ansvarskänsla. Ett resultat av detta 

kan enligt forskningen bli att eleverna även utökar inflytande i andra situationer utanför 

skolan. Detta är en förutsättning för att skapa demokratiska och ansvarstagande medborgare 

något som är skolans uppdrag.  

                                                 
33 Lpo94 (2004) s.9 
34 Danell M (1999) s.8 
35 Selberg G (2001) s.49 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer jag att beskriva vilken metod som jag har använt mig av för att 

genomföra min studie. Jag presenterar val av metod, urval av intervjupersoner, förberedelser 

inför intervjuerna, genomförande, databearbetning samt analysarbete. Jag kommer i detta 

kapitel ingående beskriva hur jag gått till väga i min undersökning för att ge en tydlig bild av 

forskningsprocessen.  

 

3.1 Intervju som metod 

Jag har valt att i min undersökning använda mig av det som kallas för en kvalitativ 

intervjumetod. Kvale menar att denna typ av metod är bra om man vill fånga 

undersökningspersonernas erfarenheter.36 Då jag valt att intervjua ett fåtal berörda pedagoger 

ser jag det av stor vikt för mitt arbete att få med så mycket som möjligt av deras erfarenheter 

inom området. Med denna typ av intervjuform får undersökningspersonerna även möjlighet 

till att förmedla sin bild av situationen med egna ord ur sitt eget perspektiv något som Kvale 

även beskriver som en del av den kvalitativa intervjumetoden.37 När det handlar om att 

undersöka pedagogens erfarenheter har jag stor respekt för att de då delar med sig av något 

personligt och individuellt. Att få göra detta ur sitt eget perspektiv tror jag kan komma att 

påverka resultatet av min undersökning. Jag tror att det är viktigt att få känna sig trygg i 

intervjusituationen något som möjligen kan öppna upp för fler och mer reflekterande 

erfarenheter. Därför valde jag att arbeta med en kvalitativ intervjumetod. 

 

3.2 Urval av intervjupersoner 

Jag valde att koncentrera mig på pedagoger som har erfarenheter ifrån särskolans 

träningsskola för att jag tror att det är den skolform som är svårast när det gäller ett 

elevinflytande arbetssätt. Detta är inget som jag grundar på någon forskning utan något som 

jag själv har som en fundering utifrån de erfarenheter jag har angående mitt arbete kring 

personer med utvecklingsstörning. Enligt mina egna erfarenheter tycker jag att det är svårare 

att arbeta med inflytande ju gravarebegåvningshandikapp de har och ju svårare de har till 
                                                 
36 Kvale Steinar (1997)Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund,  s.70 
37 Kvale S (1997) s.70 
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kommunikation De pedagoger som jag valde att intervjua hade erfarenhet både från 

träningsskola och från grundsär något som jag ansåg vara en fördel när det gällde att få ta del 

av deras erfarenheter. Det som jag dock kom att koncentrera undersökningen på var 

perspektivet utifrån träningsskolan. Önskvärt var om pedagogerna hade arbetet under en 

längre period för att kunna bidra med erfarenheter och reflektioner över tid. Jag valde att söka 

efter två utbildade speciallärare för att få den kunskapsmässiga synen på elevinflytande. För 

att få en bredare bild av elevens hela skoldag, dvs även lite mer från fria aktiviteter så som 

rast och fri lek valde jag att välja en elevassistent. Mitt kriterie var dock att denna person även 

skulle ha en pedagogisk utbildning för att kunna dra de pedagogiska kopplingar som denna 

undersökning till dels handlar om. Intervjupersonerna kommer dessutom från tre olika 

kommuner. Detta var ett medvetet val från min sida för att eventuellt få olika erfarenheter att 

ställa mot varandra i en senare analys- och diskussionsdel. Antalet pedagoger som arbetar 

inom sär- och träningsskolan är relativt få i förhållande till övrig pedagogisk personal inom en 

kommun. Om jag valt ut personer ifrån samma kommun såg jag det som en risk att det fanns 

nära kopplingar till liknande upplevelser och erfarenheter och att bilden av elevinflytande inte 

skulle få de olikheter som jag var intresserad av. Jag ansåg det också vara lämpligast ur en 

etisk synvinkel att välja personer från olika kommuner då det hade varit lättare att identifiera 

varandra om dessa personer kom ifrån samma kommun.  

 

Jag har valt att använda mig av tre intervjupersoner i denna undersökning. Detta kan synas 

som ett litet antal men då jag valt att använda mig av en kvalitativ intervjumetod anser jag att 

det här blir viktigare att få fatt i pedagogens erfarenheter snarare än att generalisera fakta från 

ett större antal personer. Önskvärt vore förstås att kunna få ta del av fler pedagogers 

erfarenheter inom detta området. Kvale menar dock att som forskare måste man se till de 

tillgängliga resurserna som finns. En av dessa resurser menar Kvale är tid att analysera det 

insamlade materialet från en undersökning.38 Då jag tror mig få mycket insamlat material i 

form av erfarenheter och reflektioner ser jag tidsbegränsningen till att bearbeta och analysera 

det insamlade materialet till detta antal intervjupersoner. Jag ser det som värdefullt att göra en 

grundlig analys av det insamlade materialet för att  finna det övergripande mönster som är 

relevant för syfte och frågeställningar. Jag vill få mer ingående, individuella erfarenheter 

snarare än att generalisera resultatet 

 

                                                 
38 Kvale S (1997) s.99 
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3.3 Förberedelser 

Kvale skriver att resultatet av en intervju beror mycket på intervjuaren. Han beskriver 

intervjun som ett hantverk där intervjuarens kunskaper, känslighet och empati är av stor 

betydelse.39 Med bakgrund av detta kände jag att det var av stor vikt för min egen del att 

komma väl förberedd till intervjun. Förutom att arbeta genomgående med mitt syfte och mina 

frågeställningar utgick jag ifrån forskning och litteratur när jag skulle göra min intervjuguide 

och mina intervjufrågor. Jag valde att lägga upp intervjun på det sättet att jag använde mig av 

fem olika temaområden som jag ställde frågor runt.40 Jag hade ambitionen när jag 

formulerade mina frågor att, som Kvale beskriver få till en spontan beskrivning av 

pedagogens erfarenheter. Han menar att ”/.../ju spontanare intervjuproceduren är, desto större 

blir sannolikheten för att man erhåller spontana, livliga och oväntade svar”.41 Denna 

förväntade spontanitet och de oväntade svaren som kunde komma utifrån det kände jag också 

som en litet orosmoment. Arbetet i särskolan är något som intresserade mig mycket. Skulle de 

spontana svaren leda oss in på samtal som inte är relevanta till arbetets syfte? För min egen 

del valde jag därför att till varje tema ha vissa stödord som kunde föra oss tillbaka till 

ursprungsämnet. Dessa stödord kunde jag även använda om jag kände att samtalet gick trögt 

och att det strandade. 

 

Kontakten med intervjupersonerna gick via mail och telefon. Jag talade om vem jag var samt 

att jag önskade deras medverkan i det examensarbetet som jag skulle skriva. Jag beskrev min 

inriktning på lärarlinjen som är Hinder och möjligheter för lärande  och att det som jag skulle 

skriva därför hade anknytning till specialpedagogiken.  Jag informerade om mitt syfte med 

undersökningen och att den naturligtvis var frivillig och konfidentiell. Vi bestämde tid och 

plats utifrån vad som passade intevjupersonerna bäst. 

 

3.4 Genomförande 

I enlighet med de etiska råd som gäller vid informationskravet nämner Kvale informerat 

samtycke, konfidentialitet och konsekvenser.42 Innan intervjun startade fick de ett 

informationspapper av mig där jag hade sammanställd information av det som gällde av etiskt 

                                                 
39 Kvale S( 1997) s.101 
40 Se bilaga 1 
41 Kvale S (1997) s.121 
42 Kvale S (1997) s. 107-111 
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förhållningssätt från min sida.43 Jag informerade dem om frivilligheten och att de när som 

helst kunde dra sig ur. Slutdatum för tryck av uppsatsen angav jag för att de skulle veta inom 

vilken tidsram som detta arbete skulle sträcka sig. När det gäller konfidentialiteten skriver 

Kvale att personlig data som kan härledas till att röja personens identidet inte skall redovisas i 

arbetet.44 Jag valde att även informera personen om att förvaringen av materialet skulle vara 

skyddat från eventuell identifiering och att allt material som kan härledas till undersökningen 

kommer att förstöras efter godkänd slutprodukt. Vidare skriver Kvale att om tvivelaktiga 

uppgifter som kan göra att identiteten undanröjs skall först godkännas av personen.45 Detta 

var en av de punkterna i mitt informationsbrev som jag tyckte var av vikt för personen att 

känna till. 

 

Vid genomförandet av intervjun valde jag att fråga om det var okej att jag bandade intervjun. 

Det var inga tveksamheter utan alla svarade ja.  Kvale menar att om intervjuaren väljer att 

banda intervjun kan hon koncentrera sig på ämnet och även få möjlighet att uppfatta 

dynamiken i samtalet. Om intervjuaren väljer att använda sig av bandspelare förloras dock de 

visuella aspekterna att framkomma. Då är det optimala enligt Kvale att använda sig av en 

videoupptagare för att få med anskiktsuttryck och kroppsspråk.46 Jag valde dock att använda 

mig av en bandspelare då jag tror att det är lättare att få accepterat från intervjupersonerna än 

att de ska videofilmas. Att välja inspelning framför att anteckna gjorde jag för att jag skulle 

kunna lägga all fokus på intervjupersonen. Jag tror att det fokus som jag kan lägga på samtalet 

istället för att ha delad uppmärksamhet mellan personen och pennan gör att intervjupersonen 

får en mer engagerad uppfattning om mig som intervjuare. Förhoppningsvis ledde detta till att 

förtroendet ökade och att de delade sina erfarenheter  med mig i stor utsträckning och kände 

att vi hade ett förtroligt samtal.  

 

Intervjuerna genomfördes på tre olika ställen och med olika varierande tidsram. Den första 

intervjun som jag genomförde var på pedagogens arbetsplats. Jag träffade henne på 

eftermiddagen efter skoltid. Vi satt i klassrummet där hon hade undervisning och där allt 

material fanns. Denna intervju tog längst tid, drygt en timma. Jag fick chansen att se det 

material som hon berättade om samt hur elevernas arbetssituation såg ut. Då det var den första 

intervju av detta slag som jag genomfört kändes det som att det tog en stund för mig att finna 

                                                 
43 Se bilaga 2 
44 Kvale S (1997) s.107 
45 Kvale S (1997) s.107 
46 Kvale S (1997) s.147 
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mig i rollen som intervjuare och därför kändes det bra att kunna vara i den miljö som vi 

pratade om. I den andra intervjun som jag gjorde åkte jag hem till den personen. Det var ett 

önskemål från min sida att genomföra det på en helgdag då det var så pass lång väg att jag 

inte hade hunnit åka fram och tillbaka samt genomföra intervjun inom loppet av mina barns 

dagistider. Det var inget problem från hennes sida och vi fick en trevlig stund tillsammans. 

Intervjun blev i detta fallet kortare än den första, tjugofem minuter och det berodde till dels på 

att jag visste lite mer vad och hur jag skulle strukturera upp intervjuguiden och dess frågor. I 

denna intervju kände jag att jag kunde hålla striktare på de frågor som jag valt att använda och 

därför blev intervjutiden mer effektiv. Den sista intervjun förekom, efter gemensamt beslut i 

mitt hem. Nu hade jag ännu mer struktur på mina frågor och därför gick denna intervju 

snabbast av dem alla, tjugo minuter. Det var också den intervjupersonen som hade minst 

erfarenhetet från arbetet inom träningsskola något som kunde ha bidragit till den kortare 

intervjutiden. 

   

3.5 Databearbetning och analysarbete  

Kvale menar ”Tänk igenom hur intervjuerna ska analyseras innan de utförs”.47 Min tanke var 

angående detta att jag skulle analysera materialet, när jag omvandlade det från tal till text 

utifrån de temaområden som jag valt att lägga upp intervjun utifrån. När jag sedan satt med 

det inspelade materialet insåg jag att det var många områden på bandet som behandlade 

samma temaområde och att det blev ett fastligt spolande hit och dit. Jag gjorde därför en 

helomvändning och bestämde mig för att skriva ut intervjuerna ordagrant i den ordning som 

förekom på bandet. Jag valde att göra undantag för de avsnitt av samtalet som inte behandlade 

mitt syfte, frågeställningar och de intervjufrågor som jag ställt. Jag valde att efter utskriften 

lyssna igenom bandet med det skrivna materialet framför mig för att se att om något viktigt 

inte hade kommit med i utskriften. 

 

När det sedan gällde att analysera det utskrivna materialet på djupet hade jag  det som Kvale 

beskriver som en narrativ analys i tankarna.48 Jag har inte valt att följa den narrativa analysen 

till fullo utan använt mig av den som en inspirationskälla för hur jag skulle lägga upp min 

databearbetning samt mitt analysarbete. Kvale lägger vikt på att berättelsen har en 

tidsstruktur, social struktur och en meningsstruktur. Tidsstrukturen beskriver han som att 

                                                 
47 Kvale S (1997) s.162 
48 Kvale S (1997) s.181 
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berättelsen har ett handlingsmönster, en tidsföljd. Den sociala strukturen menar han har en 

social dimension där det är någon i sammanhanget som berättar någonting för någon annan. 

Meningstrukturen beskriver han också som en dimension där det är historien som innehåller 

en poäng eller en enhet, något sammanbindande i historien.49 Det stora arbetet för mig blev nu 

att tänka genom dessa tre dimensioner och utifrån det analysera det skrivna materialet. Varför 

jag valde att tänka utifrån Kvales narrativa analysmetod var för att jag kände när jag läste om 

den att det skulle passa den struktur som jag valt att lägga upp arbetet utifrån samt den 

kvalitativa intervjumetod som jag valt att använda. Jag anlyserade det skrivna materialet på 

det sättet att det som jag senare valde att presentera i resultatdelen skulle komma att följa de 

temaområden som genomsyrat både litteraturdelen samt det syfte och de frågeställningar som 

jag utgått ifrån i min undersökning. Tidsföljden, eller händelsemönstret som Kvale även säger 

tänker jag mig därför vara den struktur  som löper genom hela arbetet och som utgår ifrån de 

frågeställningarna arbetet bygger på. Den sociala struktur tänker jag mig så att 

intervjupersonerna talar direkt genom texten och meningsdimensionen blir den röda tråd som 

arbetet handlar om, nämligen elevinflytandet och som blir det som sammanbinder historien. 

Det som även ska nämnas är att jag valt att intervjupersoner finns representerade inom samma 

temaområde. Det blir därför extra viktigt när jag presenterar mitt resultat att visa på vem som 

säger vad. Det ska klart och tydligt  framgå vilka erfarenheter som kan kopplas till vilken 

intervjuperson så att läsaren enkelt kan följa intervjuresultatet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Kvale S (1997) s.181 
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4.Resultatanalys av undersökningen 

Jag kommer här redovisa resultatet av den analys som jag har gjort utifrån den 

undersökningen som jag har utfört. Mitt syfte med undersökningen var att studera pedagoger 

syn på och erfarenheter av elevinflytandet i särskolan. Utifrån detta syftet utformades mina 

frågeställningar som lyder: 

 

• Hur arbetar pedagogerna med elevinflytande i särskolan? 

 

• Vilka förutsättningar finns till elevinflytande för elever i särskolan? 

 

• Hur ser pedagogerna i särskolan på elevinflytandes konsekvenser? 

 

 

Jag kommer presentera resultatet i en narrativ form som redovisas under olika temaområden 

som relaterar till de frågeställningar som mitt arbete bygger på. Jag kommer att följa 

frågeställningarna i den ordning som de tidigare presenteras. Det kommer även följa den 

ordning som jag valt att redovisa litteratur och tidigare forskning kring. Först kommer jag här 

att presentera de personer som jag valt att intervjua. Namnen som förekommer är fingerade så 

att deras egentliga identitet inte ska kunna röjas. 

 

Bibi: Bibi har arbetat inom både särskola och träningsskola men den mesta tiden har hon 

ägnat åt elever på träningsskolans låg och mellenstadie. Hon började arbeta som speciallärare 

i mitten på 1980-talet i en liten kommun i södra Sverige. Förutom sin lärarexamen har hon 

utbildning inom montessoripedagogiken. 

 

Bella: Bella arbetar som elevassistent inom särskolan men har även erfarenheter med elever 

från träningsskolan. Hon gick sin utbildning i början av 1990-talet men har inte alltid arbetat 

inom särskolan. Hennes erfarenheter hämtar hon från en mellanstor kommun i mellersta/norra 

Sverige där hon började arbeta i slutet på 1990-talet. Elevgruppen är låg och mellenstadiet. 
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Karin: Karin jobbar i en mellanstor kommun i mellersta Sverige. Hon arbetar idag inom 

träningsskolan med elever på högstadiet. Hon har även erfarenhet av arbete från särskolan och 

då mer med de yngre barnen. Hon är speciallärare och startade sin yrkesbana redan i början av 

1980-talet. 

 

4.1 Hur arbetar pedagogen med elevinflytande? 

Det som framkom av materialet från min undersökning var att alla tre arbetar med 

elevinflytande på ganska liknande sätt.  Elevinflytandet kännetecknades i första hand av att 

eleven fick göra egna val utifrån en given situation.  Karin nämner deras Guldtimme som ett 

tillfälle som kan liknas med elevens val i grundskolan. Denna Guldtimme har de flera gånger i 

veckan och är ett tilfälle där eleven får välja aktivitet utifrån ett visst antal givna val. Eleven 

väljer ny aktivitet varje tillfälle och därför blir det flera tillfällen i veckan till att göra aktiva 

val. Som en motsvarighet kan nämnas hur Bibi arbetar med det Montessorimaterial som hon 

använder sig av i undervisningssituationer. Utifrån elevens utvecklingsnivå lägger hon fram 

ett visst antal olika material som kan kopplas till det undervisningsområde som ska behandlas. 

Utifrån dessa olika material får eleven sedan vara med och välja vilket hon eller han vill jobba 

med. Montessorimaterialet följer hela kunskapsvägen och därför blir elevens val av material 

en stor del av elevinflytandet. Bella nämner liknande situationer men som är mer kopplade till 

praktiska göromål som tillexempel rastaktivitet. Hon nämner också, liksom de andra hur 

eleven får möjligheter till inflytande genom att välja aktivitet i en given situation.  

 

Det framkom i mitt material att det var många saker som står i läroplanen som påverkar hur 

pedagogerna arbeter med elevinflytande. Både Karin och Bibi har arbetat innan den nya 

gemensamma läroplanen, Lpo94 kom. Ingen av dem tycker att den nya gemensamma 

läroplanen var något som kom att påverka hur de arbetade nämnvärt.  Båda menar att man 

redan innan den nya läroplanen kom arbetade på ett sådant sätt inom särskolan att man 

planerade skoldagen utifrån elevens egna förutsättningar och behov. Bibi menar att om man 

inte jobbar utifrån elevens förutsättningar och behov får du ingen bra verksamhet. Det gäller 

att vara lyhörd och att se till elevens dagsform. På så sätt kommer också inflytandet att styras 

av eleven menar Bibi. Bella menar att elever i särskolan skiljer sig mer gentemot varandra 

inom klassen än om man ser till en klass i grundskolan. Detta gör, menar Bella att det som 

står i läroplanen om att anpassa efter mognad blir än viktigare i hur arbetet med elevinflytande 

i särskolan genomförs. Bella som bara arbetat inom särskolan med den nya läroplanen har inte 
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reflekterat så mycket över det faktum att den är gemensam för alla skolformer och hur den har 

påverkat arbetet med elevinflytande. För henne är det en självklarhet att särskoleelever ska 

lyda under samma läroplan som grundskolan. De ska ha samma möjlighet som alla barn och 

ungdommar när det gäller inflytande på utbildningen och dess utformning. Men kanske borde 

det vara tvärtom menar Bella. Just det att i större utsträckning utgå ifrån varje individs 

förmåga och förutsättning som man gör i särskolan när man tänker inflytande borde vara det 

rådande och inte som det är nu, att det är normen för grundskoleelever som gäller.  

 

4.2 Förutsättningar till inflytande 

Under detta avsnitt redovisas det analyserade  materialet från min undersökning som berör de 

förutsättningar som pedagogerna anser vara viktiga för elevens möjlighet till inflytande. De 

berör både pedagogens roll iform av personliga inställning samt yttre förutsättningar som 

kommunikationen mellan pedagog och elev. 

 

4.2.1 Pedagogens inställning 

I analysen av mitt material ifrån intervjuerna framkom att pedagogerna var rörande eniga om 

att en viktig förutsättningar till elevinflytande var pedagogens inställning. Karin uttrycker det 

så här: ”Jag tror att alla kan välja. En del tycker nog inte det /.../ men det kan man”. Denna 

inställning till att alla kan vara med och välja delas av alla personer i undersökningen. Karin 

menar att det faktum att ge eleven en valmöjlighet indirekt talar till eleven att: ”Du har en 

möjlighet att välja! Du kan få påverka.” Bibi talar också om vikten att låta eleven vara med 

till inflytande. Genom sin vidareutbildning som montessorilärare knöt hon ihop säcken för att 

ge sin yrkesroll en röd tråd. Det som kändes rätt förBibis sätt att jobba sammanfattar hon 

genom att säga att  ”/.../tro på barnets egen förmåga till utveckling. Och att de kan ta tag i sina 

egna svårigheter och jobba vidare med dem om man ger dem redskapen.” Hon tror vidare att 

det är väldigt individuellt vilket lärare som eleverna möter och att deras arbetssätt därefter 

speglas i elevens möjlighet till inflytande. Även Bella menar att pedagogens roll i elevens 

tillgång på inflytande spelar en stor roll. Det är pedagogen som möjliggör eller omöjliggör för 

eleven menar Bella.  

 

När vi pratar arbetslag och kollegium gör Bibi en tillbakablick på tiden innan arbetslagets 

inträde. Hon var ensam lärare på fem elever. En del av dessa elever hade en assistent med sig 
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som kom med eleven på morgonen och åkte med eleven på eftermiddagen. Dessa assistenter 

hade ingen pedagogisk utbildning utan hade en vårdutbildning i botten. Bibis spontana 

kommentar om detta var att ”det var inget bra”. Hon menade att som utbildad lärare och 

pedagogiskt outbildad assistent så såg man inte på barnet på samma sätt. Som lärare var man 

tvungen att hela tiden förklara saker något som hade underlättats om man arbetat med fler 

lärare och färre personer utan utbildning. Bibi menar att ”en lärare har det mer med sig”. Att 

som elevassisten ha en pedagogisk utbildning när man arbetar med barn i särskolan var något 

som Karin kämpade för under sin tid på grundsär. Hon tyckte att de assistenter som arbetade 

med särskoleelever skulle ha en fritidspedagogsutbildning. Detta fick hon igenom något som 

hon idag är glad för. Karin menar, liksom Bibi att som pedagogsutbildad tänker man på 

samma sätt runt barnet. Detta är positivt för alla parter, både för eleven och personalen. Som 

pedagog idag arbetar du fler timmar tillsammans med eleven, menar Karin. Det är inte lika 

självklart längre hur många timmar du som pedagog ska undervisa. Det anpassas enligt Karin 

utifrån gruppen och situationen. Fördelen med det är att du ser eleven i fler situationer som 

gör att du får en helhetssyn på eleven som du inte hade förrut på samma sätt. Det negativa 

tycker Karin är att tiden som du  förr hade för att prata med dina kollegor inte längre finns när 

man är en större del i elevgruppen.  

 

 
En annan sak kan vara den inställning som pedagogen har till kunskapsuppdraget och hur 

detta uppdraget ska kombineras med elevens rätt till inflytande. Enligt Bibi kan det vara 

inställningen till detta uppdrag som ibland kan sätta käppar i hjulet när det gäller elevens 

möjlighet till inflytande. Hon tror vidare att lärarens kunskapsuppdrag kontra elevens rätt till 

inflytande är ett dilemma som påverkar pedagoger inom grundsär i högre grad än de som 

arbetar på träningsskolan. På grundsär är kravet högre på att eleven ska lära sig mer 

kunskaper än på de elever som går i träningsskolan. I grundsär är det mer som ska in under 

kunskapsinlärningen och det kanske gör valen färre för eleverna, menar Bibi. Hon tror att det 

är VÅR press, det vill säga den press som pedagogen känner över att göra ett så gott resultat 

som möjligt med tanke på kunskapsinlärningen som ger pedagogen denna tudelade 

inställning. Bibi menar att det ska gå så fort fram för eleven i kunskapsinlärningen istället för 

att låta eleverna få känna sig duktiga under en längre tid. 

 

När Bibi arbetar med montessorimaterialet jobbar hon utifrån det barnets speciella 

förutsättningar och behov. Hon gör en utvecklingsplan för barnet och utifrån det väljer hon ut 
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ett visst antal material som kopplas till utvecklingsplanen och som eleven fritt får välja 

utifrån. Man får hela tiden se vart eleven befinner sig i sin utveckling och utifrån det välja ut 

material. Även här nämner Bibi vikten av att vara lyhörd på barnet. Montessorimaterialet 

föjler hela kunskapsvägen och därför blir elevens val av material en stor del till inflytande.  

 

4.2.2 Kommunikation som en förutsättning 

Bella tror att det är svårare att arbeta med elevinflytande för eleverna på träningsskolan än för 

eleverna på grundsär för att vi som vuxna oftare måste in och styra deras situation i högre 

grad ju svårare handikapp de har. Man måste lägga tillrätta så mycket att det riskerar att ta 

bort de valmöjlighter som eleven kanske hade velat haft. Vidare menar Bella att 

kommmunikation, eller det vill säga brist på kommunikation spelar en stor roll. Att det är 

svårare för elever på träningsskolan är även de andra eniga med Bella om. Där känner alla att  

kommunikationen spelar en viktig roll när det gäller dessa elever. Karin tar hjälp av många 

medel för att förstå och tolka eleverna och vad de kan tänkas vilja göra och tycker om. När det 

är elevens val, eller Guldtimme som de kallar det får eleven göra val utifrån ett visst annat 

givna aktiviteter som presenteras via bilder. Dessa aktiviteter är det pedagogen som har valt 

ut. Hon väljer dessa bilder utifrån vad hon vet att eleven tycker om eller inte tycker om. Här 

gäller det att tolka eleven riktigt. Ibland blir det fel, säger Karin men då kan man även utnyttja 

det till att spinna vidare och hjälpa eleven till att bli tydligare i sin kommunikation. Men då 

gäller det att känna eleven väl. Hon tar också hjälp av samtal med föräldrarna där de får tips 

om vad eleven tycker om och vad som kan vara viktig kunskap för dem. Denna metod med 

bilder försöker de även använda sig av i andra situaioner.  

 

Bella anser att man som pedagog måste var uppfinningsrik i att tolka och kommunicera med 

dessa elever. För att få fram vad eleven vill och har lust till måste alla medel tas till. 

Samarbetet med elevens föräldrar och elevens övriga sociala omgivning kan spela en viktig 

roll då det gäller att få en helhetsbild av eleven. Detta kan sedan, enligt Bella utnyttjas till att 

exempelvis presentera relevanta val för just denna eleven. Återigen menar Bella att det hänger 

mycket på pedagogen hur stort inflytande eleven får och i detta sammanhang ser hon 

pedagogen som en tolkare i en kommunikationssituation. 
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4.3  Hur ser pedagogerna på elevinflytandets konsekvenser 

Det man gör i en viss situation kan skapa ’ringar på vattnet’ i ett annat sammanhang. 

Pedagogens syn på elevinflytande kan ge konsekvenser för elevens möjlighet till inflytande 

men det faktum att själva inflytandet i sig sprider ’ringar på vattnet’ ger en annan 

infallsvinkel.   

 

4.3.1 Erfarenhet och variation 

När det gäller pedagogens syn på elevinflytande och dess konsekvenser visar analysen av mitt 

undersökningsmaterial att pedagogerna ser en vikt av att få öva upp sina erfarenheter av 

inflytande. Bibi beskriver att arbetet med montessorimaterialet följer eleven över tid och att 

det är en naturlig del av undervisningen något som gör att elevens erfarenheter av inflytande 

byggs upp under hela tiden då detta material finns för eleven. Karin menar dessutom att man 

övar upp elevens erfarenhet av inflytande genom att börja i det lilla. Kanske eleven i början 

bara besitter förmågan att välja mellan två bilder på tavlan när det gäller aktivitet 

påGuldtimmen. Kanske man måste börja ännu längre bak ifrån grunden och lära eleverna 

HUR man gör ett val. I början kanske det handlar om val som gäller mer enkla saker. Som 

tillexempel att vi ska bygga någonting, vill du ha det eller det byggmaterialet? Det gäller att 

börja på en låg nivå menar Karin. Om detta pratar även Bella som säger att eleverna kan lära 

sig att göra val då det handlar om saker som för dem är mer konkreta. Att få välja om man ska 

äta mackan före man dricker mjölken eller tvärtom. Om pedagogen är lyhörd för hur eleven 

väljer att uttrycka sig i denna situation kan detta kommunikationssätt från elevens sida vara 

något som kan appliceras i andra valsituationer. Hennes erfarenheter gäller mest 

elevinflytande av det mer praktiska slaget och inte så mycket ur ett kunskapspespektiv. Det är 

kanske lättare att erbjuda eleven inflytande över de praktiska situationerna än över den 

utbildningsmässig tror Bella. 

 

4.3.2 Inflytande skapar lust  

Alla tre är eniga om att det skapar lust i det att få ha inflytande. Alla pratar om positiva 

upplevelser med att eleverna känner större lust att arbeta med de saker som de har fått vara 

med att välja själva. När Karin arbetar med det som de kallar för Guldtimmen är det viktigt att 

detta blir en positiv upplevelse för eleverna. Det ska vara positivt att få vara med och påverka. 
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Vi som pedagoger vill i alla fall uppmuntra eleverna till att det ska bli det, menar Karin. 

Stjärnstund förknippar Karin med det som i grundskolan kallas för elevens val. I grundskolan, 

menar Karin väljer de på våren vad de ska göra till hösten något som hon menar inte fungerar 

för dessa elever. De får istället välja något just i den stund som de är och till varje ny 

Guldtimme väljs en ny aktivitet. Aktiviteten till Guldtimmen ”väljer man precis då” utifrån 

det som gäller just nu, enligt Karin 

 

Bibi ser det som en egen möjlighet till utveckling om eleven får arbeta med det som är 

”aktuellt för sig”. Hon ser också en betydelse i att eleven får vara i den kunskap som de lärt 

sig under en längre tid. Hon menar att många elever tvingas erövra nya kunskaper hela tiden 

men hon ser det som viktigt att eleven får praktisera kunskapen i många sammanhang. Om 

eleven hela tiden ska erövra nya kunskaper får de aldrig möjlighet till att vara duktiga i 

någonting. Samtidigt menar hon att det är viktigt att även erbjuda eleven en högre 

kunskapsnivå i sin undervisning. Du måste då göra detta utifrån eleven. Jobbar du inte utifrån 

eleven kan det lätt bli stridigheter och det blir ingen bra situation i klassrummet. Bibi säger att 

”Du kan inte tvinga dessa eleverna till att göra någonting som de inte vill.” Därför krävs det 

noga planering, enligt Bibi. Att det finns lite extra att ta till om det som planerats inte går att 

genomföra är också en förutsättning för en bra stund i klassrummet. Det är hela tiden ett 

avvägande menar Bibi.  

 

Men Bella pratar istället om att inte känna lust i detta att få ha inflytande. Hon har erfarenhet 

av en elev som blev oherhört stressad av att, som Bella uttryckte det ”behöva välja”. Han 

kunde i vissa situationer inte förmå sig att känna efter vad han verkligen ville göra. Denna 

stressituation var något som påverkade hela elevens dag. Tyvärr var denna elev inte kvar 

tillräckligt länge för att Bella skulle få svar på vad det var som var så svårt för denna elev då 

det gällde valsituationer. Kanske var det sättet som vi jobbade på eller helt enkelt bara 

personkemin som inte stämde mellan oss, funderar Bella. 

 

4.3.2  Lära för livet 

Något annat som framkom i materialet var att elevinflytande också bidrar till att lära för livet, 

enligt pedagogerna. Bellas erfarenheter av elevinflytande gäller som nämnts tidigare ligga 

mer på det praktiska planet än på det kunskapsmässiga. Hon ser elevens möjlighet till 

inflytande i den kunskapsmässiga delen av skoldagen som väldigt liten. Hon tycker nog att 
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det är pedagogen som styr det mesta i det som rör lektionerna och att elevens möjlighet till 

inflytande handlar mer om vad de ska göra på rasterna eller vad de ska företa sig i den fria 

leken, hur det ska vara i  matsituationerna eller när det gäller den praktiska, fysiska hjälpen 

som eleven behöver. Men detta menar Bella är ”att lära för livet”. Hon menar att det är viktigt 

kunskap för att dessa elever ska kunna klara sig mest möjligt i framtiden. Detta påpekar även 

Karin vara en viktigt kunskap som dessa elever ska lära sig. Många, menar Karin kanske inte 

ser dessa saker som att kunna klä på sig själv, kunna äta tillsammans med andra elever i 

matsalen, kunna gå till affären eller vara med på aktiviteter i samhället som verklig kunskap. 

Men detta menar Karin ÄR viktig kunskap när det gäller att bygga upp elevens  

självförtroende och självkänsla något som eleven har nytta av hela livet och som kommer att 

prägla deras framtid. 

 

Även Bibi pratar om att befästa kunskaperna inför framtiden och hon pratar då om det 

Montessori-inspirerande material som hon menar är en naturlig del i särskolans 

undervisningsform. Hon säger att materialet kännetecknas av ”att det ska vara i hand för att 

komma till hjärnan”. Hennes undervisningssätt präglas också av att jobba mycket med 

sinnena. Även på träningsskolan finns kunskapsinlärning med men då mer på det praktiska 

planet. När eleverna arbetar med matematik arbetar de på ett praktiskt sätt och likadant då det 

gäller att läsa och skriva. Målet är ju ändå att de elever som har förutsättningen ska kunna lära 

sig att läsa och skriva och räkna. Till det som står i Lpo94 när det gäller att eleven ska 

utveckla förmåga att vara nyfiken, ta initiativ och att aktivt visa intresse menar Karin att detta 

är viktigt för att lära sig att göra aktiva val och att kunna sysselsätta sig själv. Det är viktigt 

enligt Karin för dessa elevers självkänsla och i arbetet med att bli en självständig människa. 

Risken är att dessa elever blir för passiva för att de är vana att både vi i skolan och de i 

hemmet gör för mycket åt dem. Hon menar att om dessa elever ska bli självständiga, och det 

ska de bli så långt det är möjligt så är det viktigt att kunna göra val och att kunna klara och 

sysselsätta sig själv. 
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5 Diskussion  

Detta avsnitt kommer att delas upp i två delar. Den första delen är en resultatdiskussion där 

jag diskuterar undersökningsresultatet i förhållande till den litteratur och den forskning som 

jag tidigare redovisat. Den andra delen kommer att vara en metodanalys där jag kommer 

diskutera den metod som jag valt att genomföra min undersökning på.  

 

5.1 Resultatdiskussion  

Jag kommer under detta avsnitt att diskutera resultet av min undersökning i förhållande till 

den litteratur och den forskning som redovisats i arbetet. Jag kommer även koppla till 

styrdokumentet i form av Skollagen och Läroplanen, Lpo94. Styrdokumenten ligger till grund 

för allt arbete i skolan och skall, anser jag alltid finnas med när man diskuterar en 

undersökning utifrån en skolsituation. Jag hoppas här kunna besvara de frågeställningar som 

arbetet bygger på utifrån det syfte som jag valt. Frågeställningarna handlar om hur pedagogen 

arbetar, vilka förutsättningar som finns samt pedagogens syn på elevinflytandets 

konsekvenser. 

 

5.1.1 Hur arbetar pedagogen med elevinflytande 

Det som var särskilt förvånande var att alla tre pedagoger arbetade på ganska liknande sätt när 

de skulle beskriva verksamheten ur ett elevinflytandeperspektiv i särskolan. När jag gjorde 

mitt urval av intervjupersonerna valde jag personer från tre olika kommuner. En av 

anledningarna var att jag antog att svarsresultatet skulle skilja sig åt mellan de olika 

pedagogerna. I våra styrdokument står att eleven skall ha inflytande över såväl 

undervisningens innehåll samt dess utformning så enligt styrdokumenten skiljer sig inte de 

förutsättningar som pedagogen har att arbeta utifrån. Men hur man gör det praktisk trodde jag 

skulle skilja sig mer pedagogerna emellan just pga att det finns så många olika sätt att lägga 

upp undervisningen på. De flesta skolor anser jag har sin undervisningskultur och sitt sätt att 

tänka och se på saker och ting. Och det faktum att pedagogerna skiljer sig gentemot varandra 

både i erfarenhet och tankesätt tyckte jag borde göra att det skilde sig mer åt. Men när det 

gällde arbetssättet kring elevinflytande blev så inte fallet. Jag valde att lyfta fram var sitt 
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exempel i resultatanalysen som visade på hur pedagogerna arbetar utifrån elevinflytande. 

Karin visade på sinGuldtimme, Bibi på montessorimaterailet och Bella på en rastsituation. 

Det som var gemensamt för alla tre var att de nämnde elevinflytande där eleven fick välja 

redan föreslagna aktiviteter utifrån en given situation. Detta tror jag är en ganska vanlig form 

när det gäller synen på elevinflytande. I detta sammanhang kan tyckas att elevens 

valmöjlighet är begränsad till det som pedagogen väljer och dessutom till en av pedagogen 

vald och given situation. De får vara med och bestämma vilket material, vilken aktivitet och 

hur detta det ska genomföras. De får ha inflytande över utformningen av undervisningen till 

en viss del men är det i tillräcklig utsträckning till att vara i enlighet med styrdokumenten? I 

skollagen står att: 

 

Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas 

Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall 

anpassas efter deras ålder, mognad och förutsättningar i  

övrigt.50 

                                                                                                                                                             

 

Det står i skollagen att eleven skall ha inflytande över utbildningens utformning men det står 

inte hur det ska göras eller i vilka situationer. Detta blir upp till den enskilde pedagogen att 

bestämma och därför kan det faktum att resultatet av min undersökningen om hur detta 

genomförs verka ännu mer överraskande enligt mig. Skollagen talar också om att inflytandet 

ska anpassas efter mognad och förutsättningar. Kanske det borde vara så att det skiljer sig mer 

för elever på träningsskolan för att de har så individuella förutsättning utifrån sitt handikapp 

eller det är så att denna elevgrupps förutsättningar liknar varandra mer än en grupp elever på 

grundskolan. Hur tänker pedagogerna som deltagit i min undersökning om det att arbeta 

utifrån elevens förutsättningar och mognad i ett elevinflytandeperspektiv? Ja även här jobbar 

dessa tre pedagogerna på ett liknade sätt och med liknade tankegångar. När Karin planerar 

och presenterar de olika aktiviteterna som eleven har att välja på till Guldtimmen gör hon det 

med hänsyn till elevens intressen, behov och förutsättningar. Även montessorimaterialet som 

Bibi använder sig av grundar hon på elevens förutsättningar och behov. Detta materialet följer 

även elevens utvecklingsplan som Bibi lagt upp och som utarbetats utifrån elevens mognad. 

Detta kan tolkas som att elevens mognad och förutsättningar ligger till grund för hur och vilka 

                                                 
50 Skollagen (2004) s.85 
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val som pedagogerna presenterar för eleven och som de sedan har att välja mellan. Detta 

skulle jag vilja kalla för ett begränsat elevinflytande då elevens valmöjligheter begränsas till 

att gälla ett visst antal val i en viss given situation. Men om man ser närmare på det och 

förstår hur mycket tanke det ligger bakom dessa pedagogers arbete med att planera dessa val 

kan man se det ur ett annat perspektiv. Det som är grundläggande menar alla tre är att man 

som pedagog reflekterar kring den enskilde individens intressen, behov och förutsättningar. 

Detta, anser jag kräver ett stort arbete från pedagogens sida för att det ska bli bra och för att 

det ska lyckas. 

 

Pedagogernas engagemang kring dessa frågor är svårt att återge i en skriven form men jag 

som personligen träffat och pratat med dessa pedagoger kan återge engagemanget som 

mycket stort. Bella anser att eleverna i en träningskoleklass skiljer sig mer gentemot varandra 

än elever i en grundskoleklass. Hon menar att i detta sammanhang blir elevens mognad en 

större sak att ta hänsyn till därför att mognadsnivån skiljer sig mer markant än bland 

grundskolelever.  Tänker vi ur detta perspektiv blir pedagogens arbete med att lägga upp 

elevinflytande utifrån elevens mognad en än större process som dessutom kräver stort 

engagemang ifrån pedagogens sida.  Kan detta engagemang ha ökat med det att särskolan och 

grundskolan fick en ny och gemensam läroplan och kom att lyda under samma styrdokument. 

Bibi och Karin, som båda varit med innan den nya gemensamma läroplanen kom såg inte 

denna som en lika revolutionerande händelse som jag uppfattat att den upplevdes för 

pedagoger i grundskolan. Redan innan den nya läroplanen kom arbetade både Bibi och Karin 

med att utifrån elevens förutsättningar, mognad och behov lägga upp arbetet och därigenom 

låta eleverna vara med till inflytande. Kanske är det som Bella menar att det ska vara  

grundskolan som har närmar sig särskolans normer och inte tvärtom. Hon menar att det 

arbetssätt som särskolan arbetar utifrån när det gäller att i hög grad anpassa skolan efter 

elevens individuella förutsättningar och mognad borde gälla även i större utsträckning för 

elever på grundskolan. Och just det faktum att pedagogerna i denna undersökning alltid 

arbetat på det sättet som den nya läroplanen säger kan tyda på att grundskolan och särskolan 

kommit varandra närmare i sin pedagogik något som kanske kan vara gynnande när man ska 

titta på elevens möjlighet till inflytande. Kan det vara så att pedagogens sätt att arbeta inom 

särskolan när det gäller ett mer specialpedagogiskt arbetssätt även har anamats av pedagoger 

inom grundskolan. Kanske kan det vara så att den nya läroplanen, som bygger på  en 

individuellt anpassad undervisning har varit en bidragande orsak. Jag anser att en mer 

individuellt anpassad undervisning som bygger på elevens mognad och förutsättningar borde 
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vara gynnande för elevens möjlighet till inflytande då pedagogen måste utgå ifrån varje elev 

och inte den stora massan. Pedagogen måste i detta sätt att arbeta låta elevens inflytande styra 

undervisningen för att det ska bli ett bra resultat enligt mitt sätt att tolka resonemanget.  

 

5.1.2  Förutsättningar till inflytande 

Pedagogens engagemang kring detta kanske kan återspegla den inställning och det 

förhållningssätt som hon har till elevinflytande. Selberg pekar i sin forskning på att lärarens 

förhållningssätt spelar en avgörande roll till de förutsättningar eleven ges till inflytande. Hon 

menar vidare att detta förhållningssätt kräver att pedagogen har en stark tro på människan.51 

Karin tror fullt och fast på att alla kan välja. Hon menar att en del kanske inte tycker det men 

hon är övertygad om att så är fallet. Detta återspeglar sig även i det som Bibi ser som den röda 

tråd i sin yrkeroll som pedagog. Hon beskriver det genom att hon har en ”/.../ tro på barnets 

egen förmåga”. Och denna tro går inte att ta miste på. Det är svårt som intervjuare att inte ta 

intryck av den glöd som finns hos dessa pedagoger när vi samtalar om detta ämne. Vidare 

falnar dock lågan något när Bibi beskriver att hon tror att elevens möjligheter till inflytande 

hänger mycket på den lärare som eleven möter och vilket arbetssätt som denne har. Även 

forskningen visar på detta, exempelvis Aspàn som visade på att det råder stor skillnad mellan 

olika klassers möjlighet till inflytande beroende på vilken pedagog som undervisade. Det var 

främst pedagogens förtroende till elevens förmåga inom detta område som låg till grund. 52 

Detta anser jag vara en förvånande slutsats av den undersökningen något som inte stämmer 

överens med det resultat som jag har fått genom de pedagoger som jag har pratat med. 

Pedagogerna i den undersökning som här redovisas hade stor tilltro till elevens förmåga att 

vilja vara med till inflytande. I Aspàns forskning som jag hänvisat till var det pedagoger från 

grundskolan som tvivlade på elevens förmåga men kanske det här borde varit tvärtom. Att de 

som arbetar med elever som inte har dessa stora hinder i form av en grav utvecklingsstörning 

borde få större förtroende till sin förmåga att utöva inflytande. Kan det vara så att pedagogen 

inom särskolan är mer van att arbeta utifrån tron på elevens förmåga eller är det bara en slump 

att det blivit så i denna undersökningen För att ta reda på det krävs det en större mängd 

intervjupersoner än den som ingick i denna undersökning för att kunna generalisera just det 

resultatet.  Men när vi talar om detta tror också Bella att pedagogen spelar stor roll i detta 

sammanhang. Hon uttrycker det med att det är pedagogen som möjliggör elevens tillgång på 

                                                 
51 Selberg G (2001) s.9-10 
52 Aspàn M (2005) s.107 
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inflytande. Om vi vidare ska dra en koppling till de styrdokument som jag hänvisar till i 

litteraturdelen kan vi konstatera att undersökningens pedagoger, forskningsresultat och 

läroplanen är tämligen eniga. En förutsättning till elevinflytande är att, som det står i 

läroplanen utgå ifrån att eleven både vill och kan ta ansvar för sin inlärning och sitt arbete i 

skolan. Detta är de riktlinjer som pedagogen skall utgå ifrån enligt Lpo94.53  

 

5.1.3  Kommunikation som en förutsättning 

Andra viktiga förutsättningar till elevinflytande som det talas om i forskningen är dialog och 

kommunikation. Forsberg menade att inflytandet måste ses som ett uttryck i mötet mellan 

läraren och eleven.54 I detta sammanhang skriver även Selberg och menar att ett verktyg i 

detta mötet är dialogen.55 Resultatanalysen av mitt material pekade på att kommunikationen 

för alla tre pedagogerna spelade roll i arbetet med elevinflytande. Alla tre tror att det är på 

grund av kommunikationen som det kan kännas svårare att utföra elevinflytande  inom 

träningsskola än inom grundsär. Bella uttrycker med att ju svårare begåvningshandikapp de 

har desto mer måste pedagogen lägga tillrätta och det menar Bella kan ta bort de 

valmöjligheter som eleven kanske hade velat ha. I detta avseende kan jag hålla med Bella i det 

att det kan kännas svårare ju svårare begåvningshandikapp de har. Kanske är det så att det är 

en förutsättning för dessa elever att ha personal runt sig som känner dem väl och som har en 

god kännedom om elevens handikapp och förutsättningar. Enligt mina personliga erfarenheter  

i arbetet med personer med ett begåvningshandikapp är den största utmaningen att ta reda på 

vad dessa personer tycker och tänker och där kan kommunikationen oss emellan kännas som 

ett hinder och då framförallt om vi inte riktigt känner varandra. Kommunikationen är enligt 

alla tre en förutsättning för att de ska kunna uttrycka sin önska i en inflytandesituation och har 

du inte den förmågan blir det svårare att som pedagog tolka vad eleven vill. Karin har en liten 

egen lösning på detta om det blir så att hon tolkar eleven fel. Hon utnyttjar detta till att få 

eleven till att lära sig att uttrycka sig bättre något som hon menar kräver att man känner 

eleven gott.  Detta tycker jag var ett fiffigt sätt av henne till att få elevens kommunikativa 

förmåga att förbättras. 

 

                                                 
53 Lpo94 (2004) s.18 
54 Forsberg E (2000) s.143 
55 Selberg G (2001) s.9 
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5.1.4  Erfarenhet och variation 

Selbergs undersökning visade att ju mer erfarenhet en elev har av inflytande desto större 

ansvar tog eleven för sitt eget lärande. De gjorde dessutom fler aktiva val av undervisningens 

utformning ju mer erfarenhet av inflytande som de hade.56 Karin pratar om att börja i det lilla 

när det gäller att låta eleverna välja. För dessa elever kanske man ibland får börja från 

grunden genom att de behöver lära sig hur man gör ett val och att de sedan bara kan välja 

mellan ett fåtal aktiviteter. Karin menar att det ofta handlar om att börja göra val utifrån enkla 

saker. Om hon med enkla saker menar detsamma  som saker av det mer praktiska slaget har 

även Bella en åsikt om att göra enkla val till en början. Bellas erfarenhet ligger som sagt mer 

på elevens inflytande över de mer praktiska sakerna så som rast och matsituation än över den 

kunskapsmässiga biten. Bella pratar om att applicera elevens sätt att välja när det gäller de 

mer praktiska situationerna till att gälla i andra situationer. Detta kan tyckas vara en 

självklarhet när man arbetar med en elev med begränsad kommunikativ förmåga men det 

faktum att Bella påpekar detta kanske kan tyda på att hennes erfarenhet av elevinflytande i 

andra situationer än de praktiska inte alltid är positiva. Hon tror också att det är lättare att 

erbjuda eleven inflytande över de praktiska än över de utbildningsmäsiga anser Bella. Jag 

ställer mig då frågande till om det kanske kan vara så att skolan ofta fastnar i att låta 

inflytandet gälla de mer praktiska valet på grund av att det är lättare. Lättare för vem kan man 

då fråga sig?  Kanske det är lättare för att pedagogen skall ha kontroll på att eleven arbetar 

utifrån målen eller handlar det om resurser iform av tid och engagemang  Eller kanske  kan 

man förstå  Bellas funderingar i relation till den roll som hon har i arbetslaget. 

 

Att Bibi och Karins erfarenheter skiljer sig åt från Bellas genom att gälla det kunskapsmässiga 

kontra det praktiska kan kanske bero på att de skillda roller som de har kring eleven. Det 

intressanta tycker jag är att Bella inte har erfarenheter utifrån ett kunskapsmässigt 

elevinflytande. Beror detta på att det inte finns runt de elever som Bella jobbar med eller kan 

det bero på att Bella inte har de arbetsuppgifterna som berör det kunskapsmässiga innehållet i 

undervisningen? Både Karin och Bibi pekar på vikten av att det finns pedagogiskt utbildad 

personal för att man ska kunna se på eleven på samma sätt och ha samma tänkande kring 

elevinflytande. Kanske kan det vara så att Bellas arbetslag inte fungerar på ett sätt som gör att 

de tänker samma angående inflytande kring eleven eller är det som Karin och Bibi beskriver 

att en högre pedagogisk utbildning spelar roll när det gäller att arbeta mot samma mål med 

                                                 
56 Selberg G (2001) s.139 
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samma tankesätt. Bella funderade på den elev som upplevde valsituationen som negativ. Jag 

kan tycka att allt vad gäller elevinflytande inte bara är positivt och en dans på rosor och att det 

kanske finns elever eller situationer som inte gynnas av ett elevinflytande. Jag anser att de 

negativa effekter av ett så positivt laddad ämne som elevinflytande ofta inte kommer upp till 

debatt. Jag kan tro att det kanske kan vara känsligt att ifrågasätta elevens rätt till inflytande då 

detta anses vara det rätta och det som borde råda. Men vad får det då för konsekvenser för de 

elever som inte gynnas av inflytande? Kanske det skapar mer osäkra elever med en större 

frustration till sin situation om man hela tiden ska dra alla över en kam och hävda att 

inflytande alltid är till det goda. Denna negativa effekt anser jag borde få en större vikt när det 

gäller forskning om elevinflytande. Annars tror jag att risken blir att man inte ifrågasätter 

elevens motivation till att få inflytande utan ser bara sin egen roll som pedagog i att eleven 

inte vill. Bellas tankar och funderingar till denna elevs negativa upplevelser av inflytande 

kanske kan vara ett tecken på det. Hon funderade tillexempel på om det kunde bero på deras 

arbetssätt kring detta och lade därför skulden på sig själv som pedagog utan att ifrågasätta 

inflytandets positiva eller negativa effekter på eleven. Men det kunde kanske också vara ett 

uttryck för att de i arbetslaget inte var samspelta eller att Bella med hjälp av en högre 

pedagogisk utbildning kunnat ändra sitt arbetssätt utifrån eleven så att det hade fungerat 

bättre. Jag tror personligen inte att man genom utbildning kan lära sig allt. Mycket tror jag 

hänger på den personlighet och de värderingar en människa har. Men jag tror också att denna 

personlighet och dessa värderingar kan få andra uttryck genom utbildning. För mig har det 

faktum att jag mer ingående vet vad som står i skolans styrdokument fått mig att tänka efter 

hur jag använder mig av mina personliga värderingar inom mitt yrke. Jag har blivit mer 

förstående av hur jag som person påverkar elevernas situation i skolan och att min inställning 

och mina värderingar påverkar hur jag  mitt yrkeutövande. Hos mig har utbildningen gett min 

personlighet och mina värderingar  chans till att utvecklas och ta sig andra uttryck som går 

mer i enlighet med skolans värderingar. 

 

 5.1.5  Elevinflytandets konsekvenser 

En av de grundläggande värderingar som jag anser vara viktig då man arbetar inom skolan är 

att skolan vilar på en demokratisk värdegrund. För mig handlar inte demokrati enbart om 

rösträtt i de svenska valen. Nej, det är grundläggande värderingar om alla människors lika 

värde. Danell säger att elevinflytande syftar till att skapa ”/.../goda, demokratiska och 
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ansvarstagande medborgare/.../”.57 Skolorna som deltog i undersökningen menade att om 

eleven får uppleva och utveckla förmågan till inflytande i skolan resulterar detta i ett ökat 

intresse till inflytande över andra mer kollektiva sammanhang.58 Som elev inom 

träningsskolan kanske man inte besitter förmågan att fullt ut delta i alla kollektiva 

sammanhang i samhället.  Men att lära sig de mest grundläggande sakerna som att kunna klä 

på sig själv, äta tillsammans med andra och gå till affären är kanske inte det som gemene man 

tänker på när vi pratar kunskaper. Men enligt pedagogerna i denna undersökning är det just 

det som är att ’lära för livet’. Detta krävs för att bygga upp elevernas självförtroende och 

självkänsla inför framtiden menar Karin. Jag är benägen att hålla med men tror, liksom Karin 

att många inte ser detta som verklig kunskap.  

 

Men vi får inte glömma bort att särskolan också har ett kunskapsuppdrag. Selbergs forskning 

visade att ett ökat inflytande ger eleven mer beständiga kunskaper och en djupare insikt.59 

Kanske är det just detta som Bibi menar när hon beskriver elevens inflytande när det gäller 

montessorimaterialet. Att hon dessutom, utifrån elevens utvecklingsnivå presenterar material 

som berör många sinnen är kanske ytterligare en orsak som gör att kunskapen i detta fallet 

befäster sig lite extra. Bibi beskriver det genom att materialet ”/.../ska vara i hand för att 

komma till hjärnan.” Detta är ett tankesätt som jag tror att många känner igen. Jag har hört det 

genom utbildningen och då via talesättet ’Learning by doing’. Detta är enligt Bibi ett 

arbetssätt som funnits inom särskolan så länge som hon har arbetat och hon syftar då i första 

hand på material som hon inom undervisningen använt och som hon presenterar för eleven 

grundat på dennes utvecklingsplan. Kan vi i detta sammanhang dra några  parareller till 

historien då den tidens sinnesslöa fick sin första utbildning genom praktiska göromål så som 

hantverk och jordbruk? Denna typ av utbildningen var ju också kopplat till att göra saker på 

ett praktiskt sätt. Är detta ett tecken på att synen på dessa elevers utbildning inte har 

förändrats nämnvärt eller är det så att man på det tiden tänkte modernt? Kan det helt enkelt 

vara så att det är en människosyn på elever inom särskolan som fortfarande lever kvar i 

samhället. 

 

                                                 
57 Danell M(1999) s.8 
58 Danell M (1999) s.8 
59 Selberg G (2001) s.49 
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5.1.6  Förändringens vind blåser? 

 Det är nu, våren 2009 femton år sedan som den gemensamma läroplanen för alla skolformer 

kom men enligt pedagogerna Karin och Bibi var den inte revolutionerande ur ett 

elevinflytandeperspektiv. Tittar vi tillbaka på historien så tar det tid för olika reformer att 

komma till stånd. Jag tänker då på beslutet om obligatorisk skolgång för de bildbara 

respektive obildbara sinnesslöa som har tjugofyra år mellan sig. När jag tittar tillbaka på 

historien kan jag konstatera att förändring tar tid och kanske det är för tidigt att utvärdera den 

gemensamma läroplanen utifrån att se om den förändrat inflytandesituationen för elever inom 

särskolan? Eller är det så att vi fortfarande ser på elever inom särskolan att de ska bli så 

’normala’ som möjligt för att få passa in i vårt samhälle och inte att de är individer med andra 

förutsättningar än elever inom grundskolan? Vad händer då med vår demokratiska värdegrund 

inom skolan om alla människors lika värde? Är då den gemensamma läroplanen bara en syn 

för fasaden eller får särskolan också få vara med och dela på kakan. Som ni ser så är inte 

elevinflytande ett fenomen som står på helt egna ben utan måste sättas in i ett större 

sammanhang. Jag tror att det kanske är för denna komplexitet som elevinflytande inom 

särskolan inte har fått en större plats inom modern forskning. Kanske det är dags att ändra på 

detta nu. Mitt förslag till vidare forskning blir att studera närmare hur och i vilken 

utsträckning som pedagogens utbildning spelar roll i det att ge eleven möjlighet till 

elevinflytande? Vilken kunskap får man med sig genom utbildning då det gäller att tänka och 

arbeta med elevinflytande och är denna kunskap tillräcklig för att utveckla detta inom 

särskolan? Jag anser det även som intressant att studera skolledningens utbildning och 

kunskap inom detta område för att se om denna faktor kan spela in på möjligheterna. Som 

sagt så är detta en komplex fråga som kanske kräver att man ser det ur många olika 

perspektiv.   

 

5.2 Metoddiskussion 

När jag inför mitt examensarbete skulle börja fundera över vilken metod som jag skulle 

använda mig av var valet inte svårt. Mitt examensarbete som kopplas till min inriktning inom 

lärarprogrammet, Hinder och möjligheter till lärande gjorde att jag valt att skriva om 

särskolan. Som blivande pedagog såg jag det som intressant att studera hur pedagoger inom 

särskolan arbetar inom ett visst område. För att få fatt i dessa erfarenheter och hur dessa 

pedagoger tänker och tycker såg jag det lämpligast i att använda mig av intervjuer.Jag ville få 
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fatt i pedagogernas individuella och personliga erfarenhetar och därför valde jag att använda 

mig av en kvalitativ intervjumetod. Det kändes relevant för min undersökning att låta 

pedagogerna få förmedla sin bild av situationen med egna ord och ur ett eget perspektiv. 

Kvale beskriver just detta som en del av den kvalitativa intervjumetoden och det var något 

som jag i min planering tog fasta på .60 Så här i efterhand ångrar jag inte valet av 

undersökningsmetod då jag känner att det var den rätta för just denna undersökning.  

 

Det som förvånade mig var hur svårt jag tyckte det var att bara hålla mig till de frågor som jag 

på förhand hade skrivit ner. Jag hade valt att inte skicka ut dessa frågor på förhand men valde 

att låta pappret med frågor ligga synligt framme på bordet så att pedagogen också skulle få 

möjlighet att se vad det var som frågorna skulle handla om. Skulle jag gjort annorlunda skulle 

jag på förhand skickat ut frågorna till pedagogerna så att de visste lite mer hur många, i vilken 

ordning och vad de skulle handla om. Till mina frågor hade jag skrivit stödord att ta till om vi 

hamnade på fel spår eller om samtalet strandade. Dessa stödord var de som i vissa lägen förde 

mig tillbaka på rätt spår när jag kände att svaren var på väg åt andra riktningar. Pedagoger 

med så mycket erfarenheter och engagemang för sitt yrke har så mycket som de kan förmedla 

och arbetet i särskolan är inte alltid så lätt att beskriva ur en aspekt. Tack vare dessa stödord 

fick jag tillfälle att föra tillbaka samtalet på det som i grunden var mitt syfte och mina 

frågeställningar och som jag hela tiden under intervjuns gång hade i bakhuvudet. Kvale 

skriver om att en spontan intervjuprocedur ofta ger spontana, livliga och oväntade svar.61 I 

min metoddel beskriver jag en oro över att de spontana svaren skulle avleda min 

intervjustruktur till att inte gälla samtal utifrån arbetets syfte. Efter den första intervjun, som 

också blev den längsta kände jag att denna spontana intervjuprocedur inte gynnade mig 

personligen som intervjuare. Det var på grund av mitt eget intresse och engagemang för 

särskolan som gjorde att jag bestämde mig för att strama upp min roll som intervjuare till 

nästa gång. Ska jag utföra en liknade undersökning igen kommer jag att ha detta i åtanke när 

jag skriver min intervjuguide och mina frågor så att den  blir ännu mer strukturerad. Fördel 

hade kanske varit att utföra en provintervju för att se om mina frågor fungerade i detta 

sammanhang. Även detta är något som jag ska tänka på inför framtidens eventuella 

forskningsprojekt. 

 

                                                 
60 Kvale S (1997) s.70 
61 Kvale S (1997) s.121 
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Efter mina gjorda intervjuer var det dags att sätta sig och få det talade ordet från bandspelaren 

till en text som jag senare kunde analysera. Kvale menar att man ska tänka på hur man ska 

analysera materialet innan intervjuerna genomförs.62 Min tanke var att jag skulle skriva ner 

det talade materialet utifrån de temaområden som jag senare skulle använda mig av i 

resultatanalysen. Men det blev ett fastligt spolande fram och tillbaka då det var många 

områden på bandet som behandlade samma temaområde trots att jag hade försökt strukturera 

upp min intervjuguide enligt dessa temaområden. Jag valde därför att skriva ut intervjuerna 

ordagrant i den ordning som de kom på bandet för att i analysen se om jag kunde göra en 

tydligare struktur. Detta är jag så här i efterhand glad för att jag gjorde då jag inser hur 

komplex den kvalitativa intervjumetoden blev ur min synvinkel. Nu fick jag en mer 

helhetsbild av intervjuns gång för att senare om och om igen kunna analysera materialet. Och 

just det faktum att analysen av materialet tog så lång tid och kändes så komplicerat var en av 

de sakerna som förvånade mig mest. Jag insåg plötsligt hur lite av det material som jag hade 

insamlat som jag i sista änden kom att kunna använda som relevant för arbetets syfte och 

frågeställningar. Jag tror att detta kommer sig av att jag gjort en grundlig analys av materialet 

för att finna det övergripande mönster som knyter samman pedagogernas erfarenheter och det 

syfte och frågeställningar som skall besvaras i denna underrsökning.Om jag skulle utföra en 

liknade undersökning igen kommer jag att överväga en mer strukturerad arbetsgång. Det blev 

i detta fallet många intressanta erfarenheter och synpunkter som istället för att gå förlorade får 

plats i mitt hjärta inför MIN kommande yrkesroll som pedagog. Denna undersökning har trots 

allt gett mig en ökad övertygelse om att det är inom särskolan som drömjobbet finns. 

                                                 
62 Kvale S (1997) s.162 
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6 Slutsats 

Vad vet vi nu  efter avsluta undersökning, analys och diskussion och hur svarar detta upp mot 

arbetes syfte och frågeställningar? Syftet var att studera pedagogers syn och  erfarenheter av 

elevinflytande i särskolan utifrån frågeställningar om hur de gör, vilka förutsättningar som 

finns och synen på inflytandets konskvenser. Det som skilde deras erfarenheter åt var i vilket 

sammanhang som pedagogerna arbetade kring eleven, specialpedagoger eller elevassistent. 

Om det dessutom grundades på pedagogens utbildning är undersökningen för liten för att dra 

en slutsats om. Trots skiftande utbildning och yrkesutövande var de eniga om att pedagogens 

inställning gör det möjligt för eleven till inflytande. Hur detta praktiskt såg ut var på liknande 

sätt hos alla tre. Kanske detta kan tyda på en kultur inom särskolan när det gäller tänkandet 

kring elevinflytandet? Att arbetssättet  dessutom kan ses  grundat i styrdokumenten talar även 

för att detta är något som förenar pedagogernas syn på elevinflytandet. Alla tre talar även om 

praktiska kunskaper som är en ’lära för livet’ för dessa elever, kunskaper som inte alltid ses 

som viktiga och verkliga utifrån andras sätt att se på kunskaper. Jag ifrågasatte i 

diskussionsdelen skolans demokratiska värdegrund i alla människors lika värde utifrån 

särskolans elever i ett samhällsperspektiv. Ser vi på dessa elever som att de ska lära sig att bli 

så ’normala’ som möjligt eller vilken syn har vi? Att ha en demokratisk människosyn är det 

som jag tror är den grundläggande förutsätttningen som ska till för att ge eleverna i särskolan 

möjlighet till inflytande. I detta sammanhang var pedagogerna eniga, nämligen att: ”Jag tror 

på människan. Jag tror hon vill och kan”63 och därav titeln på arbetet. 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Nilsson Tommy, Jag tror på människan, Sång från melodifestivalen  2007 
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Bilaga 1 

Intervjuguide till examensarbete vt-2009 

 
Början: 
Tacka för möjligheten till intervju 
Presentera mig själv 
Presentera mitt syfte och varför jag valt detta 
Dela ut infolappen  
 

Intervjusamtalet: 
Fråga om pedagogens-   yrkesroll/utbildning 

- hur länge arbetat 
- syn på sin arbetssituation 

 
Inledningsfråga          - Hur tänker du (spontant) när det handlar om elevens                                                                                              
möjlighet till att påverka sin dagliga skolgång 
 
Frågeområden/teman -   I vilka sammanhang 

- Praktiskt genomförande 
- Resurser 
- Fördelar och nackdelar 
- Styrdokument och skolutveckling 

 

Avslut:                   -    Tacka för att jag fick ta del av pedagogens tid  
- Tacka för att jag fick ta del av erfarenheterna 
- Be att få återkomma om jag saknar uppgifter  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Intervjufrågor / stödfrågor. 
 

Inledningsfråga:  
Hur tänker du(spontant) när det handlar om elevens möjlighet till att påverka sin 
dagliga skolgång? 
 

Sammanhang: 
I vilka sammanhang finns det möjlighet för eleven till påverkan? 
-raster 
-träning 
-hjälpmedel 
-undervisning 
     - innehåll 
     -arbetssätt/metod 
     -arbetstakt 
     -material och hjälpmedel 
-personal 
-vänner 
-fritid 
 

Praktiskt genomförande 
Hur genomförs det praktiskt när eleven är med och påverkar? 
-kommunikation 
-presentation av val 
-samspel med hemmet/ social miljö 
-dokumentation 
 

Resurser: 
Vilka resurser finns för möjligheten till påverkan? 
Vilka resurser anser du saknas? 
-tid 
-personal 
-hjälpmedel 
-kommunikation 
-lokaler 
-material 
-kunskap 
    -hos eleven 



 
 

    -hemmet 
    -skolan 
 

Fördelar och nackdelar: 
Finns det fördelar med att vara med och påverka? 
Finns det nackdelar med påverkan? 
-kunskapsmässigt 
-självinsikt/självförtroende 
-vissa situationer/moment 
-vissa handikapp eller personligheter 
 

Styrdokument och skolutveckling: 
Vilken betydelse har styrdokumenten när det gäller elevens möjlighet till 
påverkan? 
Tycker du att det har skett en förändring i skolsituationen som gjort att 
möjligheten till påverkan förändrats? 
-Styrker de eller hämmar de möjligheten 
-Lpo94 
-Kursplaner 
-Skollagen 
-Tidigare styrdokument   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 
Informationsbrev till dig som deltar i mitt examensarbete. 
 

 
Jag vill gärna ge dig lite information om de olika formaliteterna som gäller runt 
mitt examensarbete och den intervju/samtal som du deltar i. Denna information 
är till för att du ska känna dig säker på att de uppgifter som du lämnar ska 
behandlas med stor respekt och varsamhet. 
 
 
¤ Du har gett ditt samtycke till en intervju/samtal. Din medverkan är frivillig och 
du har rätt att när som helst avsäga dig din medverkan. Frist för publicering är 
090515. 
 
¤ Allt du säger och berättar under intervjun/samtalet  behandlar jag  som 
förtroendeinformation. Det betyder att jag bara kommer att behandla de data 
som har relevans för mitt arbete och som ligger inom ramen för mitt syfte. 
Önskar jag nyttja annan fakta ber jag  om särskild tillåtelse för detta. 
 
¤ Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Alla namn på personer, platser 
eller skolor kommer att fikteras så att det inte går att identifiera 
intervju/samtalspersonerna. Detta kommer att ske vid såväl bevarande av 
material som vid själva publiceringen. 
 
¤ Efter godkännande av mitt arbete kommer allt material att förstöras som kan 
härröras till intervju/samtalspersonerna. 
 
¤ Jag ber intervjupersonen att tänka efter om hon/han ser några negativa 
konsekvenser med att deltaga i arbetet och om så är fallet delge dem till mig så 
att vi kan ta dessa i beaktning. 
 

Jag tackar för din medverkan och ber att få återkomma 

om jag behöver kompletteringar. 

 

Vid frågor eller funderingar når du mig på tel: 

xxxxxxxxxx 

eller mail:xxxxxxxx 


