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Abstrakt  

Syftet med studien var att undersöka pedagogens arbete med elevinflytande i 

grundsärskolan med inriktning träningsskola där TAKK, Tecken som 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation användes som 

kommunikationsverktyg. Det empiriska materialet samlades in från tre 

skolor i tre olika kommuner i samma län. Datamaterialet bestod av lokala 

styrdokument med ändamål att få en inblick i vilka ambitioner som fanns för 

det pedagogiska arbetet med elevinflytande, observationer i form av 

videofilmningar och fältanteckningar samt intervjuer med pedagoger, elever 

och vårdnadshavare. Studien hade en kvalitativ metodansats med 

inspiration av ett sociokulturellt perspektiv, med Shiers (2001) 

delaktighetsmodell som analysverktyg och ett förfaringssätt som kunde 

beskrivas som en abduktiv arbetsprocess. Resultatet pekade på att det var en 

pedagogisk utmaning att uppnå det demokratiska uppdraget om 

elevinflytande och förena det med styrdokumentens kunskapskrav. Studien 

visade att pedagogerna beaktade elevernas erfarenheter och kunskaper 

enbart till viss del, då det fanns situationer där eleverna hade kunnat 

involveras i större utsträckning för att påverka sin skolvardag. 

Sammanfattningsvis indikerade resultatet att TAKK bidrog till 

kommunikation och främjade elevernas förmåga att uttrycka sig och sina 

åsikter.  

Nyckelord: elevinflytande, grundsärskola med inriktning träningsskola, 

TAKK  
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Abstract 

The purpose and intention of the study was to examine the teacher’s work 

with student participation and influence in “training schools” (specialised 

units within special-needs grammar/middle schools) where TAKK, Manual 

Signs as Alternative and Augmentative Communication is used as a 

communication tool. The empirical data was collected from three schools in 

three different municipalities in the same county. The data set was composed 

from local policy governing documents with the purpose of obtaining a 

glimpse of what ambitions existed for the educational work with student 

influence and participation, observations in the form of video filming and 

field notes, plus interviews with teachers, students and parents. The study 

had a qualitative research method with inspiration from by a socio-cultural 

perspective, with Shiers (2001) rights-based participatory model as an 

analytical tool and an approach that could be described as an abductive work 

process. The outcome indicated that there was an educational challenge to 

achieving the democratic mission of student influence and uniting it with the 

policy governing documents’ requirements concerning knowledge to be 

obtained. The study showed that the educators take into account the 

students’ experiences and knowledge only to a certain extent, as there were 

situations where the students would have been able to be involved to a 

greater extent in order to influence their everyday school routines. In 

summary, the results indicated that TAKK contributed to communication 

and promoted the students’ capability to express themselves and their 

opinions.    

Keywords: student influence and participation, training school units within 

special-needs grammar/middle schools, TAKK (Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation), Manual Signs as Alternative and 

Augmentative Communication  
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Inledning 

Eleverna kommer in till sitt hemklassrum och oro råder i gruppen. 

Pedagogen Greta förklarar med stöd av TAKK, att hon och 

verksamhetsassistenten Åsa har möblerat om i klassrummet, och att alla 

eleverna har fått nya sittplatser. Eleven Sara försöker uttrycka sig med 

stöd av TAKK, att hon inte vill sitta bredvid eleven Måns. Han i sin tur biter 

sig i handen och stampar hårt med foten i golvet upprepade gånger. Eleven 

Stina går lite frågande runt i klassrummet och försöker finna sin stol, som 

hon alltid haft sedan hon började på grundsärskolan med inriktning 

träningsskola för ett år sedan. Eleven Hampus i sin tur är arg och blir 

motvilligt ledd till sin nya sittplats. Det råder upprörd stämning i 

klassrummet som kommer att påverka elevernas arbetsro och 

koncentration under hela skoldagen. Eleverna har bland annat 

kommunikativa svårigheter i varierande grad, vilket gör att de har svårt 

att verbalt sätta ord på känslor, önskemål och att uttrycka sig så att 

omgivningen förstår dem eller följa med vad omgivningen säger och 

menar. Skoldagen fortsätter med att Greta berättar med lugn och tydlig 

röst och visar på uppsatt bildschema hur dagens planering ser ut. En av 

aktiviteterna den här dagen består av att åka till biblioteket i centrum. 

     När klassen kommer fram till biblioteket, efter att ha åkt med 

lokaltrafiken, berättar Greta att de ska låna böcker som handlar om djur, 

då aktuellt arbetstema är Sveriges vilda djur. Sara vill inte låna några 

böcker om djur, istället vill hon låna böcker om sjörövare. Hampus har 

hittat fyra böcker att låna, men Greta förklarar att den här gången får de 

låna två böcker var. Efter att alla elever har två böcker var om vilda djur i 

Sverige promenerar klassen tillbaka till skolan i samlad trupp, med Greta 

längst fram och Åsa längst bak i ledet. När de efter en del lirkande och 

peppande kommer fram till skolan, berättar Greta med stöd av TAKK att 

det är dags för lunch, men först går de och hänger av sig ytterkläderna och 

tvättar händerna på toaletten. I matsalen går Åsa och Greta och ställer sig 

vid matkantinerna och sätter upp dagens skolmat på elevernas tallrikar, 

innan eleverna går och sätter sig på sina bestämda matplatser. Därefter är 

det lunchrast och alla eleverna går ut. I dag är det pedagog Mia som är 

rastvakt och alla eleverna erbjuds att spela fotboll.    

     När det plingar i ringklockan går eleverna in där de möts av Greta och 

Åsa och hänger av sig sina ytterkläder. I klassrummet är dagens 

bilduppgift i iordningsställt, vilken är att måla en svensk skog bestående av 

björkar, granar, tallar och av olika svenska djur. Greta delar ut olika bilder 

på djur och träd som respektive elev får färglägga och klippa ut. Måns tar 

en grön penna och ska börja måla en ekorre. Greta förklarar att ekorrar är 

bruna och tar fram en brun tuschpenna, samtidigt som de andra 
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färgpennorna tas undan. Greta och Åsa går runt i klassrummet och hjälper 

eleverna med att välja rätt färger till djuren och träden samt att klippa ut 

de färdigmålade bilderna. 

Det ovan beskrivna scenariot bygger på flera oberoende situationer, vilka 

bland annat har lett till att jag har börjat reflektera över vilka möjligheter vi 

egentligen ger våra elever i grundsärskolan med inriktning träningsskola vad 

beträffar inflytande och deras förutsättningar att kunna påverka sin 

situation. En pedagogisk utmaning handlar om att överväga hur eleverna ska 

kunna medverka i planering, genomförande och utvärdering av 

arbetsupplägg. Eleverna i träningsskolan har varierande 

funktionsnedsättningar inom flera områden som bland annat intellektuella, 

kommunikativa, hörsel och koncentration. Det innebär att det ställs speciella 

krav på undervisningen med omfattande stödinsatser och anpassningar för 

att dels skolvardagen ska fungera, och dels för att eleverna ska få utmanas 

och utvecklas utifrån sina enskilda förutsättningar och behov. Det betyder 

att det är flera faktorer som måste samspela, samtidigt som kunskapskrav 

och det demokratiska uppdraget ska uppnås.  

     Premisser för inflytande kan lätt förläggas enbart till den enskilda eleven 

och dennes förmågor, vilket innebär att skolmiljön och undervisningen inte 

lika ofta är i fokus (Hattie, 2012; Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2013, 2015). 

Genom att reflektera över pedagogens arbete med elevinflytande i 

skolarbetet kan undervisningen kvalitetssäkras, och möjliggör att elevernas 

erfarenheter och kunskaper beaktas och att deras önskemål tillgodoses. 

Grundsärskolan med inriktning träningsskola där fokus är på elevinflytande 

är lite beforskad. Den forskning som finns visar dock att elevers inflytande 

och delaktighet inte tillvaratas i särskolan på ett tillfredsställande sätt 

(Göransson, 2008; Maxwell, 2012; Szönyi, 2005; Östlund, 2012). Denna 

studie vill utveckla kunskaper om pedagogens arbete med elevinflytande i 

träningsskolan där TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande 

kommunikation används som kommunikationsverktyg. I träningsskolan 

ställs särskilda krav på pedagogerna, då eleverna ofta har 

flerfunktionsnedsättningar och behöver få skolvardagen anpassad för bland 

annat ett meningsfullt inflytande. Fokus i studien riktas mot hur pedagogen 

tar sig an och svarar mot denna utmaning. 
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Bakgrund 

Föreliggande studie fokuserar på pedagogens arbete med elevinflytande i 

träningsskolans vardag. Inledningsvis beskrivs vad som framförs i skolans 

styrdokument om det demokratiska uppdraget samt läroplanen i 

grundsärskolan med inriktning träningsskola. Därefter förklaras elevens 

förutsättningar och behov i träningsskolan, språkstörning och dess 

konsekvenser för elevinflytande, alternativa kommunikativa verktyg samt 

praktisk tillämpning av TAKK. Innan syfte och frågeställningar preciseras, 

beskrivs ett urval av tidigare forskning. Därefter presenteras studiens 

teoretiska referensram med förankring i det sociokulturella perspektivet och 

användning av Shiers (2001) delaktighetsmodell. I avsnittet som sedan följer 

beskrivs metod och design. Där återfinns urval, en presentation av 

deltagande grundsärskolor och elever, datainsamling och beskrivning av 

genomförd pilotstudie samt använda datainsamlingsmetoder. Vidare följer 

bearbetning och analys av insamlad data, reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet samt etiska överväganden som har gjorts. Därpå redogörs 

för studiens resultat som avslutas med en sammanfattning. Sedan analyseras 

och diskuteras resultatet i förhållande till Shiers modell som följs av 

konklusion, avslutande reflektioner och metoddiskussion om Shiers 

delaktighetsmodell som analysverktyg. Avslutningsvis presenteras förslag till 

fortsatt forskning. 

Skolans styrdokument 

Skolan har i uppdrag att förmedla och tillämpa kunskaper och demokratiska 

värden, för att därigenom förbereda eleverna för att leva och verka i 

samhället (Skolverket, 2011). Det demokratiska uppdraget är uttryckligen 

inskrivet i styrdokumenten i den svenska skolan. Från den 1:a januari 2015 

klassas bristande tillgänglighet i alla skolformer som diskriminering. Det 

innefattar såväl undervisning som lokaler. För att utveckla 

skolverksamhetens tillgänglighet handlar det om att anpassa den 

pedagogiska, fysiska och sociala miljön i relation till elevernas lärande. 

Skollagen (SFS 2010:800) reglerar tillsammans med läroplanen 

elevdemokrati, där fokus i denna studie är på grundsärsärskolans läroplan 

(Skolverket, 2011). Dessa dokument kan i sin tur brytas ned till lokala 

styrdokument som anpassas till den egna verksamheten. I Skollagen (SFS 

2010:800) står det:  

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras 

att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade 

i frågor som rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas 

inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. (4 kap. 9§)  
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Den första delen i läroplanen berör skolans uppdrag och värdegrund. Den är 

i stort sett identisk för alla skolformer, det vill säga grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. I läroplanen betonas att de 

demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska 

omfatta samtliga elever. Alla som arbetar i skolan skall främja elevernas 

förmåga och vilja till ansvar och inflytande samt verka för demokratiska 

arbetsformer. Pedagogen ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett 

personligt ansvar för sitt lärande och skolarbete. Ett personligt ansvar är ett 

utvecklande ansvarsarbete som innebär att få vägledning och få det 

konkretiserat. Skolan ska förbereda eleverna för inflytande och för de 

rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. 

Dessutom betonas att dessa områden ska utvecklas gemensamt i 

undervisningen, vilket innebär att det inte räcker att enbart förmedla 

demokratiska värderingar utan de ska även tillämpas i det vardagliga 

skolarbetet (Skolverket, 2011):  

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna 

för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett 

personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga 

undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna 

utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. (s. 8)  

Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande. Hänsyn ska tas till 

elevers olika behov och förutsättningar och därmed stimulera deras 

utveckling optimalt (SFS 2010:800). Den ska erbjuda en likvärdig utbildning 

till alla elever i den svenska grundskolan. Det innebär att alla elever inte 

behöver få exakt samma form av utbildning, utan det pedagogiska arbetet 

ska anpassas efter elevernas olika behov och möta eleverna på deras 

kunskapsnivå. Det är även skolans skyldighet att se till att elever i behov av 

särskilt stöd har möjlighet att nå kunskapsmålen efter sina individuella 

förutsättningar. 

 

Grundsärskolan med inriktning träningsskola 

Elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning inte når 

kunskapskraven i grundskolan kan efter att det genomförts grundliga 

medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska utredningar formellt 

mottas i grundsärskolan eller inriktningen träningsskola (SFS 2010:800). I 

grundsärskolan ges eleverna mer tid och stöd för att utveckla kunskaper och 

färdigheter. Efterhand som eleverna får nya erfarenheter och behoven 

förändras ska undervisningen anpassas till den variation som kännetecknar 

det pedagogiska arbetet (Skolverket, 2011). För att vara behörig pedagog att 

undervisa i grundsärskolan eller i träningsskolan krävs som regel dels en 

förskollärar- eller lärarexamen eller motsvarande, och dels en speciallärar- 

eller specialpedagogexamen med inriktning mot utvecklingsstörning. Vilka 
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årskurser, ämnen eller ämnesområden som pedagogen är behörig att 

undervisa i bestäms av pedagogens övriga utbildningar. En pedagog som är 

behörig att undervisa i ett ämne i grundsärskolan är även behörig att 

undervisa i ett eller flera av träningsskolans ämnesområden (Skolverket, 

2014). I träningsskolan går elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller 

delar av grundsärskolans kursplan. 

    Grundsärskolan består av nio årskurser med möjlighet att slutföra 

utbildningen under ytterligare två år, om eleven inte har nått upp till de 

kunskapskrav som erfordras. Utbildningen omfattas av olika skolämnen 

och/eller ämnesområden enligt grundsärskolans läroplan. De skolämnen 

som läses är: ”Bild, Engelska, Hem- och konsumentkunskap, Idrott och 

hälsa, Matematik, Modersmål, Musik, Naturorienterande ämnen, 

Samhällsorienterande ämnen, Slöjd, Svenska, Svenska som andraspråk och 

Teknik”. Ämnesområden som läses i inriktningen träningsskola är: ”Estetisk 

verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och 

Verklighetsuppfattning”. Eleverna i grundsärskolan kan också läsa enskilda 

ämnen enligt grundskolans kursplan, om det anses att eleverna har 

förutsättningar för detta (SFS 2010:800).   

    I grundsärskolans läroplan och kursplaner betonas bland annat lärande, 

elevinflytande och språkets betydelse för elevernas kunskaper, utveckling 

och aktiva deltagande i olika sammanhang. För att det ska ges möjlighet att 

utveckla ett rikt och nyanserat språk i verbal och/eller visuell form beskrivs 

det i de flesta kursplaner och ämnesområdens syften olika aspekter på 

språklig förmåga (Skolverket, 2011). Det innebär att ansvaret för att utveckla 

elevernas kommunikativa och språkliga förmågor finns mer eller mindre 

inom alla skolämnen och verksamheter, vilket pedagogerna måste ta i 

beaktande vid planering och genomförande av undervisningen. Genom en 

god lyhördhet och kommunikation kan elevers inflytande stärkas i det 

vardagliga skolarbetet och ny kunskap kan utvecklas, liksom förståelse om 

vad som bör arbetas vidare med (Skolverket, 2012).  

     Kommunikationsformerna kan variera inom skolämnen, men elevens 

behov av att själv förstå och göra sig förstådd kvarstår. Olika former av 

samtal och samspel förekommer i alla ämnen, vilket vid behov kan 

kompletteras av alternativa verktyg såsom bilder, text, talsyntes och/eller 

TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, då det 

underlättar att ta in och förstå talad information om det ges tillsammans 

med ett visuellt stöd. För elevens utövande av inflytande och 

kunskapsutveckling, är pedagogens medvetenhet om ämnet och 

undervisningens språkliga omfång betydelsefullt. I kommentarmaterialet om 

språk och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen 

beskrivs vad pedagogen bör ta i beaktande angående frågor som berör 

språket i planering av undervisning (Skolverket, 2012):  
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 Vilka språkliga kunskaper krävs för att eleven ska kunna förstå 

 genomgångarna av detta innehåll? 

 Vilka språkliga kunskaper behöver eleven utveckla för att kunna föra samtal 

 om eller presentera detta innehåll? 

 Vilka språkliga mönster, ord och begrepp är vanliga när man samtalar om 

  detta innehåll? 

 Finns det vardagliga ord eller tecken man bör undvika för att det inte ska 

 uppstå missförstånd? 

 Hur kan undervisningen genomföras så att alla elever får utrymme för att 

 tala respektive teckna? (s. 18) 

Ibland kan skolverksamheten ha karaktären av en monolog där pedagogen 

förmedlar kunskap, medan kommunikationen i andra situationer utformas 

mer som en dialog mellan pedagog och elever. För att eleverna ska utveckla 

sina språkliga styrkor, är det viktigt med en levande dialog med inriktning på 

förståelse, där elevernas kunskaper och erfarenheter ses som tillgångar. För 

att befrämja elevinflytande i det pedagogiska arbetet är det betydelsefullt att 

eleverna ges talutrymme och erbjuds att påverka sin situation. Inflytande 

blir därmed eftersträvansvärt och viktigt för det egna lärandet (Skolverket, 

2012). Pedagogen ska organisera och strukturera skolarbetet så att alla 

elever får ett konkret inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll, något som bör öka med stigande ålder och 

mognad (Skolverket, 2011). Elever i träningsskolan ställer andra krav på 

pedagogen för att anpassa skolvardagen så att den blir begriplig och 

hanterbar för eleverna, där det ges möjlighet till elevinflytande (Jakobsson & 

Nilsson, 2012). 

Elevens förutsättningar och behov i träningsskolan  

Elever i träningsskolan är ingen homogen grupp, men har i allmänhet mer 

omfattande intellektuella funktionsnedsättningar än elever i grundsärskolan 

(Östlund, 2012).  

     Det finns i huvudsak tre definitioner av intellektuell 

funktionsnedsättning, det vill säga den medicinska/utvecklingspsykologiska 

modellen, den sociala modellen och den miljörelativa/interaktionistiska 

modellen. Den medicinska/utvecklingspsykologiska definitionen för 

intellektuell funktionsnedsättning förstås som brister hos den enskilda 

individen orsakad av skador eller sjukdomar, där en intelligenskvot, IQ, 

under 70 räknas som intellektuell funktionsnedsättning och ger eleven rätt 

till kunskapskrav som gäller för grundsärskolan. I den sociala modellen 

förstås intellektuell funktionsnedsättning som ett hinder som finns i 

samhället och inte som en individuell egenskap. Den tredje definitionen för 
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intellektuell funktionsnedsättning, som denna studie grundar sig på, är den 

miljörelativa eller interaktionistiska modellen som är en kombination av 

såväl den medicinska/utvecklingspsykologiska modellen som den sociala 

modellen. Det betyder att förståelsen för intellektuell funktionsnedsättning 

omfattar både individuella egenskaper och möjligheter samt omgivningens 

faktorer, till exempel organisation och struktur av lärmiljön i skolan 

(Jakobsson & Nilsson, 2012; Östlund, 2012).  

     En intellektuell funktionsnedsättning får konsekvenser för individens 

lärande. Därför är valet av bland annat pedagogiska strategier och lärverktyg 

avgörande för elevens inflytande i sin skolvardag. Det innebär att det 

pedagogiska arbetet bör bestå av stor flexibilitet med höga och uppnåeliga 

kunskapskrav, för att tillgodose elevernas olika förutsättningar och behov. 

Vidare är ett nära samarbete med vårdnadshavarna av vikt för elevens 

skolsituation, särskilt om det är svårt för eleven att till exempel återge sina 

känslor och behov (Ahlberg, 2013; Skolverket, 2015).   

     Omfattande intellektuella funktionsnedsättningar följs ofta av 

funktionsnedsättningar inom fler områden, flerfunktionsnedsättning. Det 

kan till exempel vara omfattande rörelsehinder, syn- och/eller 

hörselnedsättningar, kommunikationsproblem och autism. Andra vanligt 

förekommande svårigheter är sömnbrist, epilepsi, att äta och 

koncentrationssvårigheter. Det gemensamma är att det i regel finns 

begränsningar i den språkliga- och kommunikativa förmågan, vilket kan 

försvåra dels för den enskilda eleven att uttrycka sin åsikt och vilja, och dels 

för vårdnadshavarna och pedagogen att förstå elevens önskan eller tvärtom. 

Det innebär att det ställs särskilda krav på omgivningens bemötande i form 

av lyhördhet, tolkning av signaler och anpassningar till elevens 

förutsättningar (Heister Trygg, 2012; Jakobsson & Nilsson, 2012).   

Språkstörning och dess konsekvenser för elevinflytande 

Variationen är stor mellan barns språkliga utveckling, vilket gäller både de 

som följer den förväntade utvecklingsgången och de som i något avseende 

har en språkstörning (Bishop & Leonard, 2000; Hansson, Sahlén & Mäki-

Torkko, 2007). En språkstörning är benämningen då språkutvecklingen inte 

är åldersadekvat. Barnet kan uppvisa en typisk allmän utveckling, men det 

kan även vara kopplat till autism, intellektuell funktionsnedsättning, 

hörselskada eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD (Salameh, 

2003).  

     En språkstörning kan finnas inom det expressiva och/eller impressiva 

området. Expressiv språkstörning omfattar problem med 

språkproduktionen, det vill säga språkljud och grammatik. Impressiv 

språkstörning innefattar dels svårigheter med att förstå ord och 

begreppsbetydelser, och dels hur språkets används i sociala sammanhang 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). Ju fler språkliga områden som är berörda 
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desto gravare språkstörning (Bishop, 1997; Bloom & Lahey, 1978). Språket 

fungerar som ett viktigt redskap för elevens förutsättningar till inflytande 

och påverkan. För elever med språkstörning har de vuxna runt omkring 

eleven, såsom vårdnadshavare, nära anhöriga och pedagoger, en avgörande 

betydelse för utveckling av språkförmågan och av kunskaper. Ett nära 

samarbete mellan hemmet och skolan är betydelsefullt för att skapa 

förståelse och kunskap om funktionsnedsättningens konsekvenser (Bruce, 

2007, 2012).   

     Graden av språkstörning kan variera från lätt eller lindrig till mycket grav 

språkstörning. Vid lätt eller lindrig språkstörning är språkljuden, fonologin, 

påverkad. Måttlig språkstörning innebär att fonologin är än mer berörd och 

dessutom finns det grammatiska svårigheter. Grav språkstörning avser stora 

problem med språkets form, fonologi och grammatik samt med språkets 

innehåll, semantik och lexikon, något som påverkar förmågan att delta i 

samhället, kommunicera med andra och ta del av kunskap och information. 

Mycket grav språkstörning innebär att språkproduktionen och 

språkförståelsen är än mer hämmad (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Beroende på språkstörningens omfattning kan problematiken för en del 

elever kvarstå upp i skolåldern och för andra upp i vuxen ålder. Vid grav 

språkstörning finns problematiken kvar hela livet (Whitehouse, Watt, Line & 

Bishop, 2009). 

     Språkproblem kan yttra sig olika hos yngre respektive äldre skolelever. 

Hos yngre skolbarn är språkproblemen ofta mer grundläggande, vilket visar 

sig i form av svårigheter med att förstå och använda språksymboler i tal och 

skrift. Hos äldre skolelever framträder dels den språkliga 

grundproblematiken och dels en blandning av emotionella och 

beteendemässiga följder (Bruce, 2012). Det i sin tur påverkar vardagen i 

skolan och kan få negativa konsekvenser för elevens inflytande. Det innebär 

att det krävs en pedagogisk flexibilitet och förmåga att anpassa 

undervisningens organisation och struktur till den mångfald som skolans 

elever representerar (jfr Anderson, 2002; Jakobsson & Nilsson, 2012). För 

det pedagogiska arbetet med elevinflytande är språket och 

kommunikationsförmågan särskilt viktiga, då det skapar ömsesidig 

förståelse mellan elever och pedagoger. Därav har denna studie 

kommunikation i fokus. Ett verbalt tal och språk är inte den enda vägen för 

en fungerande kommunikation. I träningsskolan används ofta alternativa 

kommunikativa verktyg för att underlätta kommunikationen, där TAKK är 

ett verktyg som har fått stor utbredning i grundsärskolan och som 

informanterna i denna studie använde sig av.     

Alternativa kommunikativa verktyg 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK, är samlingsnamnet 

för olika kommunikationssätt. De är särskilt utformade för att stödja 



9 
 

bristande kommunikativ förmåga i form av ett komplement eller ett 

alternativ för att uttrycka sig och/eller förstå talat språk. Bland kroppsnära, 

icke hjälpmedelsberoende, kommunikationssätt är tecken som AKK, TAKK, 

den vanligaste formen och ligger nära naturlig icke-verbal kommunikation, 

såsom mimik, kroppsrörelser och gester. Grafisk AKK utgör en annan del av 

alternativ och kompletterande kommunikation som grundar sig på 

kommunikation med stöd av föremål, bilder och/eller symboler, vilka utgör 

olika kognitiva svårighetsnivåer. De olika kommunikativa verktygen 

utesluter inte varandra, utan istället kompletterar de varandra i syfte att 

bidra till samspel och kommunikativ förståelse. Förmågan att kunna 

kommunicera är grundläggande för kunna uttrycka sin åsikt och utöva 

inflytande (Heister Trygg 2010, 2012; von Tetzchner & Martinsen, 2000). 

     Denna studies inriktning omfattas av olika grundsärskolor med inriktning 

träningsskola där TAKK används som kommunikationsverktyg. Att studera 

pedagogens arbete med elevinflytande i träningsskolans vardag blir 

intressant, då det ställs speciella krav på pedagogen för att uppnå det 

demokratiska uppdraget. TAKK är ett av de uttryckssätt som har stor 

spridning inom grundsärskolan och kräver inte några särskilda hjälpmedel, 

då brukaren alltid har med sig TAKK i sina händer. Målgruppen för TAKK 

utgörs av hörande personer med eller utan funktionsnedsättning, men 

används framförallt av barn med språkstörning, intellektuell 

funktionsnedsättning, autism eller Cerebral Pares, CP-skada, Behovet kan 

vara tillfälligt eller bestående, men när ett barn känner sig trygg med sin 

språkliga förmåga väljer hen att lämna TAKK som ett stöd och istället förlitar 

sig på de egna kunskaperna i tal och språk (Heister Trygg, 2010, von 

Tetzchner & Grove, 2003). För att nyttjandet av TAKK ska fungera bör 

kommunikationen förstås från tre olika synvinklar. Eleven som behöver stöd 

i sitt tal och språk, kommunikationsverktyget till exempel TAKK som behövs 

för att föra över meddelande från den ena till den andra när orden inte 

räcker till och omgivningen såsom vårdnadshavare, pedagoger eller nära 

anhörigas kunskaper för att det ska bli ett framgångsrikt 

kommunikationssätt. Det betyder att det inte enbart handlar om den 

enskilda eleven för att kommunikationen ska fungera, utan en kombination 

av alla tre, det vill säga elev, redskap och omgivning (Heister Trygg, 2012).   

Praktisk tillämpning av TAKK 

Pedagogen har en viktig funktion för att utforma och utveckla en god 

kommunikativ miljö i skolvardagen. Elever måste uppmuntras och få 

pedagogiskt stöd för att introduceras och kunna använda TAKK på ett riktigt 

och bra sätt. Det i sin tur fodrar att pedagogen har omfattande kunskaper om 

vad ändamålet med TAKK är och hur det praktiskt används. Pedagogen har 

en avgörande betydelse om TAKK-användningen ska bli framgångsrik eller 
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inte genom att fungera som tecknande modeller och förebilder i 

skolvardagen (Heister Trygg 2012).  

     Tecken som används vid TAKK är förenklade och lånade från de dövas 

teckenspråk. Det används tillsammans med talat språk och följer 

talspråksgrammatik, men på grund av sin likhet med teckenspråk har de 

kunnat sammanblandas. En stor skillnad mellan teckenspråk och TAKK är 

att teckenspråket inte använder den auditiva kanalen (Anderson, 2002; 

Tisell, 2011; von Tetzchner & Martinsen 2002).  

     När TAKK används är det bara nyckelord i meningen som tecknas. 

Nyckelorden fungerar som en förstärkning av det huvudsakliga innehållet i 

det muntliga budskapet. Genom att ge både verbalt och visuellt extra 

betoning till nyckelorden underlättas arbetet att urskilja de viktigaste orden i 

meddelandet. Språkförståelsen går före språkanvändandet vid både verbalt 

språk och vid TAKK, vilket innebär att det finns en skillnad mellan det 

eleven förstår, och vad hen själv kan uttrycka. Det är viktigt att anpassa 

användningen av TAKK till den enskilda individen, så att hen får möjlighet 

att tolka och förstå de tecken som används men också kunna efterlikna dem. 

Liksom vid allt annat lärande är inlärningstakten för TAKK också individuell 

(Anderson, 2002; Heister Trygg, 2010; von Tetzchner & Grove, 2003). 

     Vid TAKK-användning sänks taltempot hos den tecknande, vilket gör 

förståelsen enklare för mottagaren av budskapet. Tecken kräver mindre 

finmotorik än tal, där det fordras kontroll och koordination av både läppar, 

tunga, stämband och lufttryck. Det förutsätter dock att en viss symbolisk 

nivå är uppnådd, vilket innebär att det finns en språklig förståelse i att förstå 

bilder och talade ord. Vid TAKK-användning stimuleras flera sinnen genom 

att brukaren både kan se och känna tecknen samt höra de talade orden. Det 

gör att TAKK fungerar som en länk till det verbala talet som konkretiseras 

och förtydligas, vilket gör det lättare att följa med i samtalet samtidigt som 

den sociala gemenskapen främjas (Brereton, 2010; Launonen, 2003). 

     Betydelsen av att använda TAKK varierar under individens olika 

utvecklingsfaser i livet. Till en början handlar TAKK om att stärka 

förståelsen och samspelet i kommunikationen. Därefter blir inriktningen 

mer att utveckla språket och bygga upp ordförrådet. Ytterligare en funktion 

som TAKK har är att stödja undervisningen, vilket kan underlätta elevernas 

kunskapstillägnande och främja engagemang och inflytande (Heister Trygg 

2010, 2012).    

 

Tidigare forskning om elevinflytande 

Den komplexa verklighet som grundsärskolan utgör är lite beforskad, och än 

mindre vet vi om pedagogens arbete med elevinflytande i träningsskolan där 
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TAKK används som kommunikationsverktyg. I grundskolan finns det fler 

studier om elevers inflytande och delaktighet i sin skolvardag, till exempel 

Ayton (2008), Bartholdsson (2007), Thornberg och Elvstrand (2012) och 

von Wright (2009). I studier som undersöker elevers förutsättningar att 

kunna påverka sin skolvardag förekommer begreppen inflytande och 

delaktighet synonymt, vilket även har varit fallet i vissa delar av den tidigare 

forskningen som presenteras nedan. I litteratursökningen har ord som 

inflytande, delaktighet, särskola, grundsärskola, träningsskola, 

funktionsnedsättning och TAKK använts och kombinerats på olika sätt för 

att finna forskning som är relevant för denna studie. Här nedan presenteras 

ett urval av tidigare forskning med fokus på det pedagogiska arbetet med 

elevinflytande. Valet av beskrivna studier är för att de har fokus på samspelet 

och dialogen mellan pedagog och elever och på lärmiljön. Det betyder att 

förutsättningarna för elevinflytande och en aktiv medverkan i skolvardagen 

inte enbart fokuserar på den enskilda elevens möjligheter, utan även på 

pedagogens arbete med att organisera och strukturera skolarbetet. 

Huvudsakligen är de studier som presenteras gjorda i särskolan, men några 

av studierna är genomförda i grundskolan. I dessa fall har fokus varit på 

pedagogens betydelse för att uppnå skolans demokratiska uppdrag om 

elevinflytande.  

Pedagogiskt perspektiv på elevinflytande 

Samhällets olika tidsåldrar kan belysa vad som ansetts som viktig kunskap, 

vilket i sin tur har format elevers tillåtelse till inflytande (Frithiof, 2007). 

Under lång tid har skolan verkat för lärande och fostran till demokratiska 

samhällsmedborgare (Osler & Starkey, 2005). Den svenska skolan har sedan 

skolkommissionens (SOU 1948:27) betänkande 1946, haft inskrivet i 

styrdokumenten demokratins roll och betydelse i skolan. Trots att elevers 

inflytande i skolan är en laglig rättighet är dess praktiska tillämpning inte en 

självklarhet (Janson, 2005), något som i särskolan kan bero på att fram till 

1980-talet omfattades verksamheten av omsorgslagen istället för skollagen 

(Frithiof, 2007). 

     Det har skett en viss förskjutning från ett formellt elevinflytande i form av 

elevråd och klassråd, till ett informellt mer eftersträvansvärt elevinflytande 

där det demokratiska uppdraget utövas dagligen i skolvardagen (Rönnlund, 

2013). I läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2011) framträder både 

ett individuellt och ett kollektivt elevinflytande. Det individuella 

elevinflytandet beskrivs bland annat som den enskilda elevens vilja och 

förmåga att ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i 

skolan. Det kollektiva inflytandet i form av ett gemensamt uppdrag och en 

social process finns också uttryckt, bland annat genom att eleverna 

tillsammans med pedagogen ska planera och utvärdera undervisningen och 
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förberedas för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt 

samhälle (Rönnlund, 2013). 

     Under de två till tre senaste decennierna har det blivit en förändring i 

synsättet om elever i behov av särskilt stöd, där orden inflytande och 

delaktighet har vuxit sig allt starkare. Det förändrade synsättet har gått från 

ett kategoriskt perspektiv med den enskilde eleven i fokus till ett mer 

relationellt perspektiv, där den totala skolmiljön som eleven befinner sig i 

lyfts fram (Ahlberg, 2013). Förutsättningar för att uppnå inflytande och 

delaktighet kan delas upp i interna och externa inriktningar. Den interna 

inriktningen utgår från möjligheter som omfattar den enskilda individens 

vilja respektive förmåga till inflytande. Det innebär att det mest är elevens 

eget ansvar om det ges förutsättningar för inflytande i det vardagliga 

skolarbetet i ett kategoriskt perspektiv. Den externa inriktningen omfattar 

förutsättningar såsom tillgänglighet i den pedagogiska, fysiska och sociala 

miljön samt i vilken utsträckning inflytande erbjuds, vilket medför att 

relationen mellan eleven och skolorganisationens krav och struktur tas i 

beaktande ur ett relationellt perspektiv. Olika inriktningar och perspektiv 

leder till skilda sätt att förstå förutsättningar för elevinflytande i 

skolvardagen och vilka insatser som bör vidtas (Molin, 2004).  

     Både det kategoriska och det relationella perspektivet kan komplettera 

varandra, då de ser på det sökta fenomenet från olika infallsvinklar och kan 

på så sätt bidra till en vidgad förståelse om elevinflytande i det vardagliga 

skolarbetet (jfr Åström, 2013). Olika skolaktiviteter ställer olika krav, vilket 

medför att inflytande inte är någonting självklart utan kan variera under en 

dag. Elevers aktiva påverkan i skolpraktiken utgörs av ett samspel mellan 

individuella förutsättningar och behov samt av undervisningens strukturella 

villkor och skolverksamhetens organisation (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2013; Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2013, 2015). 

Skolkontextens betydelse för elevinflytande och delaktighet 

I Almqvist och Granlund (2005) studie kartläggs 472 barn och ungdomars 

delaktighet i skolmiljön. Deltagarna var elever med olika 

funktionsnedsättningar i åldrarna sju till sjutton år. Resultatet visar att ett 

positivt samspel med pedagoger och klasskamrater bidrar till hög upplevelse 

av inflytande och delaktighet hos eleverna. Andra bidragande faktorer är om 

eleverna upplever självständighet och en inre kontroll i aktuell situation. Vid 

jämförelse mellan elever med och utan funktionsnedsättningar bedömer 

elever med funktionsnedsättningar sin självständighet lägre, liksom sin 

delaktighet vid fria aktiviteter som raster. Däremot i organiserade och 

strukturerade skolsituationer uppskattar elever med funktionsnedsättningar 

sin delaktighet lika eller till och med högre än elever utan 

funktionsnedsättningar. Vidare framkommer att upplevelsen av inflytande 

och delaktighet inte är relaterad till specifik funktionsnedsättning, utan kan 
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variera från situation till situation beroende på hur den aktuella kontexten 

ser ut.  

     I en studie gjord av Erikssons (2006) visar också att graden av 

funktionsnedsättning har liten inverkan på elevens inflytande och 

delaktighet. Syftet med studien är att undersöka delaktighet i skolaktiviteter 

för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, där fokus är på 

personliga faktorer och faktorer i miljön som är nära relaterade till 

inflytande och delaktighet. Datamaterialet samlades in dels i en större 

kartläggande undersökning, och dels i en mindre observationsstudie. I 

kartläggningsstudien fick elever, vårdnadshavare, pedagoger och 

specialpedagoger svara på frågor om deltagande och delaktighetsfaktorer 

som autonomi, tillgänglighet, interaktion, miljö och service. I 

observationsstudien studerades elevernas delaktighet under en skoldag och 

efter skolans slut. Eleverna intervjuades också om deras skoldag, vänskap 

och autonomi. Resultatet visar att upplevelsen av inflytande och delaktighet 

är relaterat till faktorer som autonomi, samspel och kontext. Vidare 

framkommer att elever med funktionsnedsättning har lägre grad av 

delaktighet i skolan än jämnåriga elever utan funktionsnedsättning, främst i 

de praktiska ämnena, matematik och naturkunskap. För att främja elevernas 

deltagande var det betydelsefullt med bra kamratskap, men för mycket stöd 

från pedagoger och verksamhetsassistenter minskade deltagandet. Däremot 

var vuxenstödet och en anpassad skolmiljö viktigt för att underlätta 

elevernas delaktighet och inflytande i skolvardagen.  

     Det övergripande syftet i Göranssons (2006) studie är att utifrån ett 

elevperspektiv belysa påverkansfaktorer som har betydelse för delaktighet 

och jämlikhet i villkor för elever med funktionsnedsättningar. 

Datainsamlingen bestod av fem fokusgruppsintervjuer med elever i åldrarna 

tretton till sexton år. Femton av eleverna har ingen funktionsnedsättning, 

medan övriga nitton har varierande flerfunktionsnedsättningar som 

intellektuella, syn, hörsel, kommunikativa och rörelsehinder. Resultatet visar 

att några bidragande faktorer som eleverna uppfattade som betydelsefulla 

för utveckling av inflytande och delaktighet är snabba beslutsvägar och att 

inflytande gäller både för studier och andra aktiviteter på skolan som 

rastaktiviteter, mat och trivselregler. Vidare är stämningen på skolan viktigt 

med gemenskap och goda relationer eleverna sinsemellan och till 

skolpersonalen. Andra bidragande faktorer är egenskaper hos skolledaren 

som att vara tillgänglig, prata och lyssna på eleverna. Det är dessutom viktigt 

med samverkan mellan pedagogerna och mellan hem och skola för att 

tillmötesgå elevernas olika förutsättningar och behov. Ytterligare 

betydelsefulla faktorer är att utveckla samarbete och samspel mellan 

eleverna under lektionstid och på raster. Slutligen betonas i studien att 

delaktighet behöver definieras då det är ett mångtydigt begrepp med en 

innebörd som varierar i olika sammanhang, till exempel kan det handla om 
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individens rätt att delta i ett socialt sammanhang och i en annan situation 

handlar det om rätten till påverkan och medbestämmande.   

     Fokus i Selbergs (1999) studie är att undersöka vad som händer när elever 

har inflytande i sitt eget lärande och när elever har olika erfarenheter av 

sådant inflytande. Totalt deltog 231 grundskoleelever som följdes under en 

treårsperiod. Datainsamlingen bestod av deltagande observationer, 

intervjuer och enkäter. Resultatet beskriver en läroprocess i åtta steg, där 

eleverna har inflytande i det egna lärandet från planering, genomförande till 

utvärdering. För ett effektivt lärande krävs att eleverna är delaktiga och har 

inflytande i alla stegen. Resultatet visar att en skolmiljö där eleverna ges 

förutsättningar till delaktighet och ett reellt inflytande över skolarbetet 

främjar motivation och lust till lärande. Dessutom förbättras kvaliteten i 

elevernas lärande och måluppfyllelse av skolans styrdokument. När 

skolarbetet har ett meningsfullt innehåll av inflytande understödjs eleverna 

till ett aktivt lärande och en fördjupad kunskap. För att eleverna ska kunna 

utöva inflytande över sin utbildning, krävs att pedagogerna har kunskaper, 

färdigheter och tid samt är villiga att förändra det pedagogiska 

arbetsuppläggets organisation och struktur.   

Pedagogiska anpassningar och förväntningar  

I Rönnlunds (2011) studie är syftet att undersöka främjandet av demokrati i 

form av elevernas inflytande och deltagande i beslutsprocesser. De 

inflytande- och beslutsprocesser som studeras är formella sådana som 

elevråd och klassråd, men även informellt inflytande undersöks. Fokus är på 

kollektiva beslutsprocesser med ändamål till förändring för fler än en enskild 

elev. Datamaterialet har samlats in på tre svenska grundskolor genom 

observationer, intervjuer och fältsamtal. Deltagarna utgjordes av tolv 

personer som tillhörde skolpersonal i form av pedagoger, rektorer och en 

kommuntjänsteman på skolförvaltningen, och 76 elever i årskurserna sju till 

nio. Resultatet visar att rådens innehåll för det mesta upplevdes som oviktiga 

av eleverna och att deras engagemang och aktivitet var lågt. Flertalet av 

eleverna var kritiska till att deras inflytande i skolpraktiken bestod av att 

delta i skolans olika råd. Det var ett fåtal elever, som till stor del utgjordes av 

flickor, som deltog aktivt i de formella och informella beslutsprocesserna. 

Majoriteten av eleverna upplevde deltagandet som påtvingat och 

betydelselöst.  

     I Östlunds (2012) studie undersöks hur undervisningen i fem klasser i 

träningsskolan organiseras, och vilka interaktionsmönster som framträder 

pedagoger emellan och mellan pedagoger och elever i skolpraktiken. 

Datainsamlingsmetoder som används är videoinspelning och observation. 

Resultatet visar att skolvardagen i särskolemiljöerna utmärktes av 

vuxenstyrning och eleverna gavs mindre utrymme att ta egna initiativ. Vid 

undervisningssituationerna är det pedagogerna som bestämmer och ställer 
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frågorna, som eleverna förväntas svara på. Elevernas roll är mer passiv i 

dessa situationer och vid protester ges tillrättavisningar. Vid situationer av 

fri lek tas större hänsyn till elevernas intressen och initiativ. Skoldagen för 

eleverna i träningsskolan bestod till stor del av vertikala relationer 

tillsammans med en vuxen, i jämförelse med elever utan 

funktionsnedsättningar där skolvardagen utmärktes mest av 

kamratrelationer. Författaren menar att pedagogernas kunskaper om 

elevernas delaktighet och inflytande i träningsskolan bör utvecklas för att 

bättre kunna beakta elevernas kunskaper och erfarenheter i skolvardagen.  

     För att skapa skolsituationer som präglas av inflytande och delaktighet 

framkom det i Chung, Carter och Siscos (2012) studie att det var centralt att 

de planerades noggrant, då interaktionen inte alltid fungerade av sig självt. 

Resultatet visar att det var angeläget att de sexton deltagande eleverna var 

rustade för att vara aktiva kommunikatörer. Det innebar att det var 

betydelsefullt att eleverna fortlöpande hade tillgång till funktionella och 

lämpliga AKK-verktyg. Vidare fann forskarna att det var centralt att 

pedagogerna hade höga och rimliga förväntningar på elevernas engagemang 

och inflytande i skolverksamheten. 

Elevinflytande och delaktighet i skolvardagen  

I Elvstrands (2009) studie undersöks elevernas delaktighet i årskurs fyra i 

grundskolan. Begreppet delaktighet omfattas i studien både av elevers 

deltagande i skolaktiviteter och av medverkan vid beslutsfattande. Resultatet 

visar att eleverna upplever att det är de vuxna som bestämmer vad som ska 

arbetas med i klassrummet. Elevernas förutsättningar att kunna påverka och 

vara medbestämmare över skolarbetet utgjordes bland annat av att de hade 

hunnit göra färdigt de ordinarie skoluppgifterna. Däremot kunde eleverna 

utöva visst inflytande i situationer som klassråd, aktiviteter på rasten eller 

idrottsevenemang och läxor. Strategier som eleverna använde sig av för att 

möjliggöra utövande av inflytande, som observerades av författaren, var att 

eleverna samspelade med varandra eller med pedagogen genom att komma 

med förslag, överenskomma, göra val, informera eller protestera. Vidare 

betonar författaren att trots att det fanns många likheter mellan elevernas 

upplevelser av inflytande, så fanns det även individuella skillnader.  

     I Molins (2004) studie framkom att det som betyder inflytande och 

delaktighet för en elev kan innebära utanförskap för en annan. Studien 

genomfördes i en kommunal gymnasiesärskola, där 36 elever i årskurserna 

ett till fyra följdes under ett läsår i vardagliga skolsituationer genom 

observationer och intervjuer. I studien ingår också samtal med skolledare 

och skolpersonal. Resultatet visar att en viss elevgrupp från 

gymnasiesärskolan hellre ville delta i aktiviteter i den ordinarie 

gymnasieskolan och valde därför bort inflytande och delaktighet i vissa av 

särskolans egna aktiviteter som andra elever accepterade. Detta gjorde 
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eleverna för att de inte ville förknippas med särskolan. Vidare poängterar 

författaren att det är en utmaning att uppnå delaktighet och inflytande 

samtidigt som elevernas olika förutsättningar och behov tillgodoses. 

     I Szönyis (2005) studie är syftet att förstå vad det innebär att gå i 

särskolan ur elevernas inifrånperspektiv. Datainsamlingen bestod av 

observationer och intervjuer med 24 elever mellan 7 och 21 år. I 

beskrivningarna av eleverna i årskurs ett till sex framkom överlag ett 

missnöje om bristande delaktighet i förhållande till grundskolans elever. 

Många av eleverna ville förknippa sin självbild som en typisk grundskoleelev. 

De möjligheter som gavs till delaktighet och inflytande berörde främst den 

egna klassen i särskolan. I årskurserna sju till nio blev det än tydligare att 

särskolan bidrog till delaktighet inom vissa sammanhang. Däremot var det 

en bristvara i andra sammanhang, som i kamratrelationer eller när val av 

gymnasielinje skulle göras, då var elevernas valmöjligheter begränsade i 

betydligt större utsträckning än andra grundskoleelever. I gymnasiet blev 

inflytande och delaktighet än viktigare i form av att kunna vara med och 

påverka det egna lärandet och känslan av social tillhörighet.      

     I Hunt, Soto, Maier, Müller och Goetz (2002) forskning undersöks hur 

pedagogers kunskap- och människosyn inverkar på verksamhetens upplägg 

av arbetet, och vilka förutsättningar som gavs för att påverka den egna 

situationen i skolan. Syftet med studien är att utvärdera effekten av ett 

gruppsamarbete för att öka skolprestationer och socialt deltagande. Totalt 

deltog tre AKK-användande elever som var integrerade i respektive förskola, 

årskurs ett och fem. Tre pedagogiska team bestående av lärare, stödlärare, 

verksamhetsassistent, logoped och en vårdnadshavare samarbetade för att 

utveckla och anpassa undervisning och deltagande. Resultatet visar att 

eleverna utvecklade sin förmåga att ta egna initiativ till samspel och behövde 

mindre stöd från verksamhetsassistenten när undervisningen var bättre 

anpassad. Dessutom stärktes elevernas inflytande och delaktighet i 

klassrumsaktiviteterna. Vidare framkom att de tre deltagande eleverna 

förbättrade sina skolprestationer i läsning, skrivning och matematik.  

     I Sirén Blomgrens (2011) studie där fyra elever från gymnasiesärskolan 

ingick analyserades användandet av alternativa kommunikationssätt efter 

olika pedagogiska insatser. Resultatet visar att eleverna i större utsträckning 

ökade sin användning av grafisk AKK och datorbaserade hjälpmedel efter att 

ha fått stöd hur de kan användas. Eleverna visade också på större delaktighet 

och inflytande, tog fler egna initiativ och samtalsturerna blev fler och längre. 

Dessutom började eleverna rikta sin kommunikation direkt till aktuell 

samtalspartner, istället för att vända sig via pedagog eller assistent.  

     I Lilienfled och Alants (2005) studie undersöks effekterna av ett ”peer-

training program”. Deltagare var AKK-användaren Simon i årskurs åtta och 

hans skolkamrater. Studien var inriktad på att studera samspelet mellan 

Simon och hans klasskamrater innan, under och efter genomförandet av 
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programmet. Datainsamlingen skedde genom videofilmning som ägde rum i 

klassrummet under lektionsämnena engelska, drama, samhälls- och 

naturkunskap. Efter ”peer-training program” noterades en ökad frekvens av 

samspel mellan eleverna. Simons aktivitet och delaktighet i 

konversationerna ökade samt hans användande av känslouttryck. Liknande 

utvärderingsprojekt som genomförts av Watson och Knight (1991) och av 

Watson och Fisher (1997) visar också att efter genomförd utbildning inom 

kommunikation och samspel blev eleverna mer delaktiga och aktiva i olika 

sociala sammanhang i skolan.   

Kommunikativt stöd och bemötande i skolpraktiken 

Att det finns brister i samspel och kommunikation i särskola, framkom i   

Andersons (2002) studie som utgick från samtal i klassrummet där 

kommunikationssättet bestod i någon form av tecknad kommunikation som 

alternativ eller komplement till tal. Resultatet visar att kommunikationen 

ofta var vertikal, uppifrån och ner, det vill säga att kommunicerandet var 

styrt av den vuxne. Det var pedagogen som ställde frågorna med förväntade 

svar, vilket innebar att kommunikationen inte var horisontell och 

elevcentrerad. När pedagogens roll i samtalet istället handlar om att 

uppmuntra och bekräfta yttranden samt att upprätthålla och vidareutveckla 

konversationen, kan elevernas aktivitet och delaktighet främjas.    

     I en uppföljningsstudie av Tvingstedt och Preisler (2006) framkom att 

möjligheterna till språkutveckling i olika skolmiljöer berodde på individuella 

förutsättningar, och vilken anpassning och stimulering som erbjöds. I 

studien deltog arton elever med Cochleaimplantat, CI, där det officiella målet 

för eleverna var en tvåspråkig utveckling med svenska och teckenspråk. 

Vårdnadshavare som hade valt en skola för döva, önskade mer talat språk, 

medan de vårdnadshavare som valt en ordinär skola var medveten om, att 

det var en miljö där barnet inte kunde utveckla teckenspråk på samma sätt 

som i en skola för döva elever. Under de första skolåren kunde eleverna som 

gick i den ordinära skolan följa med i undervisningen. Det förutsatte att det 

pedagogiska upplägget anpassades till elevernas individuella behov, och att 

assistenten bemästrade att översätta informationen som gavs av läraren till 

teckenspråk. Allteftersom eleverna blev äldre blev det svårare att följa med i 

innehållet i undervisningen som blev mer abstrakt och kompetensen i 

teckenspråk bland assistenterna var otillräcklig. Eleverna gjorde sällan 

uttalanden i klassrummet och deras ordförråd var ofta bristfälliga. Däremot i 

samspel där enbart läraren eller assistenten medverkade deltog eleven mer 

aktivt i kommunikationen, genom att både framföra och besvara olika 

frågeställningar samt kommunicera om vardagliga saker. I skolorna för döva 

var eleverna mer engagerade och aktiva under lektionerna. Elevantalet i 

klasserna var också betydligt färre än i de ordinära skolorna och det språk 

som dominerades var teckenspråk. Eleverna var fokuserade i klassrummet 
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och de förstod och kunde följa med i undervisningen. Det innebär att de 

kommunikationssätt pedagogen använder sig av i skolarbetet kan således 

antigen försvåra eller berika en fungerande kommunikation, som är 

betydelsefullt för att eleverna ska kunna vara delaktiga och göra sig själva 

hörda och förstådda.     

     För att belysa hur ett aktivt deltagande för elever som använder AKK kan 

visa sig, studerade Sundqvist, Plejert och Rönnberg (2010) tre elever mellan 

sju och tolv år genom videofilmning i samspel med kamrater och vuxna. 

Dessutom ägde videoobservationer rum vid olika rollspelssituationer, där de 

tre deltagande eleverna fick lyssna på olika berättelser och ombads sedan att 

agera hur hen skulle göra i den beskrivna situationen. Analysen av 

datamaterialet visar att det är viktigt att elever som använder AKK upplever 

delaktighet och kontroll över samspelssituationen. Det kan uppnås när 

individen bemöts som en kompetent samtalspartner, och förutsättningar för 

inflytande och till egna kommunikativa initiativ ges. Det fanns situationer i 

datamaterialet där eleverna aldrig fick chans till att samverka med 

omgivningen, utan att en assistent fungerade som en förmedlare. Eleverna i 

studien visade vid ett flertal tillfällen att de hade förmåga att kommunicera 

utan mellanhandsåtgärd, då de förstod vad som krävdes i specifik social 

situation. En förklaring som gavs till att vuxna gick in som förmedlare i ett 

samtal, var att eleven behövde hjälp för att utveckla konversationen vidare. 

Det grundade sig också på en uppfattning hos de vuxna att samspelet gick för 

långsamt och att kommunikationspartnern skulle tappa intresset om inte 

förmedlarstöd sattes in, vilket i sin tur kan påverka elevens självkänsla 

negativt. Om eleven får lite utrymme till att träna interaktionella färdigheter, 

kan det betyda att hen inte känner något behov av att ta initiativ till samspel. 

I studien betonas betydelsen av att uppmuntra eleven till inflytande och 

delaktighet, då det ger möjlighet att förbättra språkliga kunskaper och 

utveckla social kompetens. På vilket sätt pedagogen bemöter eleverna, 

påverkar vilka förutsättningar som ges till interaktion och delaktighet i det 

vardagliga skolarbetet. 

     Det finns forskning som har studerat inflytande och delaktighet med 

AKK-användning, men som är gjorda i hemmen, till exempel Cramér-

Wolrath (2013), Ferm (2006), Thunberg (2007), på fritiden som Ullenhag, 

Krumlinde-Sundholm, Granlund och Almqvist (2014), eller i förskolan med 

yngre barn som Luttropp (2011), Melin (2009, 2013). Det är få studier där 

pedagogens arbete med elevinflytande har undersökt i relation till TAKK-

användning.  

Sammanfattning av kunskapsläget  

Studier visar att elevers upplevelser av inflytande och delaktighet är relaterat 

till faktorer som positivt samspel, anpassad skolkontext och autonomi 

(Almqvist & Granlund, 2005; Eriksson, 2006). Det finns studier som 
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undersökt hur pedagogens förväntningar och anpassningar för 

elevinflytande har effekter på elevernas förutsättningar att påverka sin 

situation, till exempel Rönnlund (2011) och Östlund (2012). Det är flera 

studier som visar att elevernas inflytande och delaktighet utvecklas efter 

riktade pedagogiska insatser (Hunt, Soto, Maier, Müller & Goetz, 2002; 

Lilienfled & Alants, 2005; Sirén Blomgren, 2011). Det finns få svenska 

studier som genomförts i grundsärskolan med inriktning elevinflytande och 

delaktighet. Det är än färre studier som gjorts i träningsskolan och som 

undersöker elevinflytande och delaktighet i relation till alternativa 

kompletterande kommunikationssätt, till exempel Anderson (2002). Studier 

som har gjorts i särskolan om elevinflytande och delaktighet visar att det inte 

tillgodoses på ett tillfredsställande sätt, till exempel Göransson (2008), 

Molin (2004), Szönyi (2005) och Östlund (2012). De presenterade studierna 

har inte ett helhetsperspektiv på elevernas inflytande och delaktighet, vilket 

gör att ett sådant perspektiv saknas. Denna studie vill bidra med ett 

helhetsperspektiv på pedagogens arbete med elevinflytande, genom ett brett 

perspektiv som inte begränsar sig till en enskild situation utan är tänkt att 

spegla en vanlig skoldag i träningsskolan. I studien används deltagande 

skolors lokala styrdokument, som bland annat styr det pedagogiska arbetet 

med att organisera och strukturera elevinflytande i skolvardagen, med 

ändamål att förstå vilka ambitioner som finns för elevinflytande i den 

pedagogiska praktiken. Vidare involveras såväl pedagoger, elever som 

vårdnadshavare med avsikt att fånga deras erfarenheter av elevinflytande. 

Deras erfarenheter sätts in i ett vidare helhetsperspektiv genom att 

uppmärksamma kommunikationens betydelse, för att kunna uttrycka sin 

åsikt och påverka den egna situationen. Många elever i träningsskolan har 

kommunikationssvårigheter, därför används alternativa 

kommunikationsverktyg för att underlätta samspelet mellan pedagog och 

elever. Kunskapen om elevinflytande i träningsskolans vardag där 

kommunikationsverktyget TAKK används är liten, då området är relativt 

obeforskat. 

Syfte 

Det finns olika aspekter av begreppen inflytande och delaktighet. Många 

gånger används de synonymt utan att reflektera över deras innebörd, fastän 

de inte riktigt har samma betydelser (jfr Elvstrand, 2009; Janson, 2005; 

Shier, 2001; Szönyi, 2005; Åkerström, 2014; Åkerström & Brunnberg, 2013; 

Östlund, 2012). Begreppen har en framträdande roll i FN:s barnkonvention 

(UNICEF, 2009) och i konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (Departementsserien 2008:23) genom betoningen av 

inflytande och delaktighet som en demokratisk rättighet. Det som skiljer 

begreppen åt är, dels en social inriktning som omfattar människors lika rätt 

att delta, och dels en politisk inriktning mot medbestämmande och 
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demokrati. Delaktighet innebär att eleven får vara med och delta i en 

aktivitet, till exempel under idrottslektionen. Inflytande handlar om att 

eleven får komma till tals och kan påverka sin situation till exempel i 

skolvardagen. De båda inriktningarna kan finnas parallellt eller särskiljas 

från varandra (Axelsson, Imms & Wilder, 2014; Elvstrand, 2009; Thomas, 

2007; World Health Organization, WHO, 2007). Denna studie har inriktning 

mot medbestämmande och demokrati, då intresset riktas mot att undersöka 

pedagogens arbete med elevinflytande i träningsskolans vardag, och inte om 

det ges möjlighet för eleverna att kunna delta och närvara i rådande 

skolundervisning. 

     Syftet med studien är att undersöka pedagogens arbete med 

elevinflytande i grundsärskolan med inriktning träningsskola där TAKK, 

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation används som 

kommunikationsverktyg. Studiens frågeställningar är om och i sådana fall 

hur: 

 Pedagogen visar lyhördhet och stödjer eleven att uttrycka sin åsikt i 

skolvardagen? 

 Pedagogen beaktar elevens erfarenheter och kunskaper i 

skolvardagen? 

 Pedagogen involverar och delar ansvar för beslut med eleven i 

skolvardagen? 

 

Teoretisk referensram 

Det sociokulturella perspektivet  

Det sociokulturella perspektivet är en övergripande benämning av liknande 

teorier som omfattar människors lärande och utveckling (Jakobsson, 2012; 

Säljö, 2000). Lev Vygotskij (1896-1934) utvecklade den sociokulturella idén 

om att människans kommunicerande i form av språk och handlingar formas 

av sociala och kulturella erfarenheter. Denna studie inspireras av det 

sociokulturella perspektivet, där mänskliga samspel och agerande förstås i 

relation till dess sammanhang och villkor (Packer & Goicoechea, 2000; 

Rogoff, 1990; Säljö, 2000; Vygotskij, 1978; Wertsch, 1998).  

    Det är det sociala samspelet och kommunikationen i vardagen som formar 

människan till en sociokulturell individ, och de sammanhang som hen deltar 

i samt de kulturella artefakter som finns tillgängliga (Jakobsson, 2012; 

Wertsch, 1998; Säljö, 2005). Det innebär att studiens inriktning på 

pedagogens arbete med elevinflytande i träningsskolans vardag förstås i 

relation till hur dialogen mellan pedagog och elever fungerar, hur pedagogen 

lyssnar, stödjer eleven att uttrycka sin åsikt, beaktar dennes kunskaper och 
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involverar och delar ansvar för beslut med eleven. Pedagogens arbete med 

elevinflytande förstås utifrån träningsskolans komplexa skolvardag och 

uppdraget med att samordna det demokratiska uppdraget med 

kunskapskraven.   

     Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den 

proximala eller närmaste utvecklingszonen. Den beskriver vad eleven 

presterar med andra till skillnad mot vad den åstadkommer själv (Vygotskij, 

1978, 1986). Den aktuella utvecklingszonen är den zon där uppgiften är på 

en nivå som eleven klarar av att göra själv. Inom den närmaste 

utvecklingszonen klarar eleven av att göra aktuell uppgift tillsammans med 

någon mer kunnig. Avsikten är att eleven ska bli mer självständig och att den 

aktuella utvecklingszonen ökar (Strandberg, 2013). I den närmaste 

utvecklingszonen är det betydelsefullt att våga utmana eleven utifrån rimliga 

och höga förväntningar (Lundberg & Reichenberg, 2013). Det leder till att 

den aktuella utvecklingszonen vidgas, och de uppgifter som eleven tidigare 

behövde hjälp med kan hen klara av på egen hand (Strandberg, 2013). Vid 

analyserna av studiens resultat förstås pedagogens arbete med elevinflytande 

utifrån hur skolvardagen organiseras och struktureras för att anpassas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Således är pedagogens arbete 

viktigt för att utveckla elevernas vilja till ansvar och inflytande.  

Shiers delaktighetsmodell 

I studien används Shiers (2001) delaktighetsmodell för att synliggöra den 

pedagogiska arbetsprocessen med att uppnå elevinflytande, då den bygger på 

hur pedagog och elev samspelar i det vardagliga skolarbetet. Modellen är en 

utveckling av Harts (1997) delaktighetsstege och är användbar för att 

synliggöra olika skeenden i progressionen för att uppnå elevinflytande. Det 

som skiljer Shiers modell från Harts (1997) delaktighetsstege, är att i Shiers 

modell är fokus på delaktighet och inflytande. En annan sak som skiljer 

modellerna åt är att Hart har ett steg där elever fattar beslut oberoende av de 

vuxna. Någon sådan nivå finns inte i Shiers modell, då oberoende beslut 

fattas ständigt av elever när de leker, medan elevers inflytande i samspel 

med vuxna inte är lika självklar (Shier, 2001). 

     Shiers (2001) modell utgår från fem nivåer, där den första nivån handlar 

om att elever blir lyssnade på, den andra om att elever får stöd i att uttrycka 

sina åsikter och synpunkter, den tredje om att elevers åsikter och synpunkter 

beaktas, den fjärde om att elever involveras i beslutsfattande processer och 

den sista om att elever och pedagog delar inflytande och ansvar över 

beslutsfattande. På de tre inledande nivåerna i modellen kommer eleven till 

tals och på de två sista nivåerna blir eleven mer aktivt involverad i beslut. 

För varje nivå finns tre utvecklingsskeden: öppningar, möjligheter och 

skyldigheter med tillhörande frågeställningar. Frågorna är stöd till att 

lokalisera var i modellen som skolan, pedagogen eller undervisningen 
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befinner sig just nu och för att identifiera vad som är nästa steg och vad som 

krävs i den pedagogiska arbetsprocessen för att uppnå elevinflytande i 

skolvardagen, vilket gör modellen lämplig i studien. Vidare ger modellen en 

inblick i vad som underbygger elevinflytande genom nivåer som bygger på 

varandra.  

    Det första steget öppningar uppkommer när skolan eller pedagogen 

bedömer att det finns potential till att börja arbeta på ett sätt som den 

specifika nivån erfordrar. Det andra steget möjligheter infaller när skola eller 

pedagog börjar arbeta praktiskt på ett sätt som någon av nivåerna i modellen 

kräver, vilket är genomförbart när tid, kunskap och färdigheter är uppfyllda. 

Slutligen det tredje steget skyldigheter inträffar när åtaganden om en viss 

nivå är tagen i skolverksamheten, och betraktas som en skyldighet i det 

pedagogiska arbetet. I skolvardagen kan det pedagogiska arbetet befinna sig 

på olika nivåer och steg i modellen, se figur 1 nedan (Shier, 2001). 
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Figur 1. Shiers delaktighetsmodell (Shier, 2001, s. 111). Modellen är översatt till svenska av Sverre 

Nyborg. 

På den första nivån ska pedagogen lyssna uppmärksamt på vad eleven själv 

uttrycker med hänsyn till dennes möjligheter. Det som skiljer nivå ett och två 

är att lyssnandet bara sker när eleven själv tar initiativ till att uttrycka en 

önskan. På den andra nivån ökar engagemanget genom att pedagogen ska 

verka på ett positivt sätt för att stödja eleven att uttrycka sina åsikter och 

synpunkter. Det innebär dock inte att elevens uppfattning påverkar 

beslutsfattandet. Orsaken till att en elev kan behöva stöd i att framföra sina 

synpunkter kan vara ett dåligt självförtroende, begränsad kommunikativ 

förmåga eller bristande erfarenhet av att få träna att använda sina 

kommunikativa färdigheter för att framföra sin åsikt. Skillnaden mellan nivå 



24 
 

två och tre är att på den tredje nivån tar pedagogen hänsyn till det eleven 

uttryckt som önskemål, och väger in det tillsammans med andra faktorer 

som har betydelse i beslutsfattandet. Beroende på vilket beslut pedagogen 

tar så bör eleven få veta varför ett beslut fattas. På nivå fyra bjuds eleven in 

till att planera och fatta beslut tillsammans med pedagogen. Skillnaden 

mellan nivå fyra och fem är att på nivå fyra engageras eleven i 

beslutsfattandet, men med begränsad påverkan över de beslut som tas. På 

nivå fem delas inflytande och ansvar för beslut mellan pedagog och elev, 

inom områden som är anpassade till den enskilda elevens utvecklingsnivå. 

Det pedagogiska arbetet med elevinflytande är en process som uppfylls först 

på nivå fem, men där grunden till elevinflytande möjliggörs i de tidigare 

nivåerna. Det är på den femte nivån som eleverna får möjlighet att utöva 

inflytande fullt ut. Modellen är tänkt att inflytande och ansvar för beslut ska 

utvecklas med elevernas stigande ålder och mognad (Shier, 2001).    

    Inflytande handlar inte bara om att få vara med och bestämma, utan också 

om att bli sedd, hörd och bekräftad. Det är viktigt att elevinflytande inte 

enbart förstås som en demokratisk rättighet, utan att eleverna även ses som 

kompetenta medskapare där deras åsikter är betydelsefulla i utformningen 

av det pedagogiska arbetet. Det finns flera fördelar när elevinflytande 

understöds, bland annat kan elevernas självtillit, empati och motivation till 

lärande främjas (Göransson, 2008; Shier, 2001; Szönyi & Söderqvist 

Dunkers, 2013, 2015; Thomas, 2007; Åkerström, Aytar & Brunnberg, 2013).        

 

Metod 

Design 
Studien undersöker med en kvalitativ metodansats pedagogens arbete med 

elevinflytande i grundsärskolan med inriktning träningsskola. Vid en 

kvalitativt inriktad studie vill forskaren söka en djupare förståelse dels för 

människors handlingar och dels för dessa handlingars innebörder, där 

insamling och analys av data pågår parallellt och i interaktion (Bryman, 

2012; Hanson, 2008; Lund, 2008; Watt Boolsen, 2007). I studien speglas en 

vanlig skoldag för att ge perspektiv på det pedagogiska arbetet med 

elevinflytande. Alla aktiviteter har inte kunnat fångas, men de aktiviteter 

som observerades är sådana som är återkommande i det dagliga skolarbetet 

såsom samling, ämnesområdena kommunikation och estetisk verksamhet 

samt lunch. Datamaterialet utgjordes av lokala styrdokument med syfte att 

få en inblick i vilka ambitioner som fanns för det pedagogiska arbetet med 

elevinflytande, observationer i form av videofilmningar och fältanteckningar 

samt intervjuer med pedagoger, elever och vårdnadshavare.  
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Urval 

De aktuella skolorna valdes utifrån studiens syfte och dess forskningsfrågor 

med hänsyn till aspekter som tid, personer och kontext (jfr Patton, 2002). 

Urvalet av informanterna var en central del i undersökningen (jfr Stensmo, 

2002). Målsättningen var att nå en informationsrik undersökningsgrupp för 

studien. Av den orsaken var inklusionskriterierna att pedagogerna skulle ha 

minst fyra års yrkeserfarenhet från grundsärskolan. Ett annat kriterium var 

att pedagogerna dagligen skulle arbeta med elever med språkstörning, vara 

insatta i vad TAKK är samt tillämpa sig av det i skolvardagen. Eleverna 

skulle gå i träningsskolan och de skulle ha en språkstörning och dessutom 

använda sig av TAKK i sin kommunikation. Pedagogerna var 

yrkesverksamma inom grundsärskolan med inriktning träningsskola och 

hade vid datainsamlingen mellan tio och tjugo års yrkeserfarenhet. Åldrarna 

på deltagande elever varierade mellan sju till fjorton år och de gick i 

åldersblandade klasser i träningsskolan.  

     För att nå aktuella pedagoger, elever och deras vårdnadshavare togs först 

telefonkontakt med fem rektorer på olika grundsärskolor, för att få en 

uppfattning om hur många pedagoger som idag använder TAKK i sitt 

pedagogiska arbete i respektive rektorsområde. Av de rektorer som 

kontaktades var det i fyra av fem rektorsområden där TAKK tillämpades. Vid 

samma telefonsamtal beskrevs studiens syfte och förfrågan om det fanns 

möjlighet att återkomma om eventuellt deltagande, något som alla rektorer 

var positiva till. Efter cirka en månad kontaktade jag via telefon och mail tre 

av rektorerna igen om intresse fanns att delta i studien. Alla tre rektorer gav 

sitt godkännande för deltagande, och förmedlade i sin tur namn och 

telefonnummer på pedagoger som arbetar i grundsärskolan och använder 

kommunikationsverktyget TAKK. Därefter togs telefonkontakt med 

pedagoger som uppfyllde inklusionskriterierna för medverkan och 

information om studiens syfte gavs. Pedagogerna som var fyra i antal och 

intresserade av att medverka i studien fick vidare information via mail om 

förutsättningarna för sitt deltagande i form av ett missivbrev (bilaga 1). 

Därefter kontaktades pedagogerna igen om sitt beslut att delta och 

eventuella frågor om studien. Samtliga pedagoger var positiva till att delta. 

Därefter fick pedagogerna välja ut elev/er i sin klass som uppfyllde 

kriterierna och som skulle gå kvar i klassen kommande läsår. Via mail fick 

pedagogerna inbjudan om deltagande i studien som vidarebefordrades till 

elever och vårdnadshavare (bilaga 2), genom att de skickades hem med 

aktuella elever eller överlämnades vid utvecklingssamtal. Efter att eleverna 

och deras vårdnadshavare hade tagit del av inbjudan om deltagande i 

studien, fick de ta beslut om sitt deltagande och lämna inbjudan med 

underskrift till respektive skola. Underskrivna inbjudningar skickades i retur 

till forskaren via post och övriga överlämnades vid den inledande intervjun 

med pedagogerna. En av vårdnadshavarna hade vid datainsamlingens början 
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inte gett sitt samtycke till deltagande. Däremot hade två av pedagogerna två 

elever var, vars vårdnadshavare accepterade att delta i studien. Det ledde till 

att ytterligare en av de tidigare kontaktade rektorerna mailades och ringdes 

upp för att ge sitt godkännande för att en pedagog från den skolan skulle 

kunna medverka. Därefter fortsatte urvalsprocessen som beskrivits ovan. 

Den ytterligare tillfrågade eleven och vårdnadshavaren gav sitt samtyckte till 

att delta i studien. Efter att pedagogerna hade tackat ja till sitt deltagande, 

planerades datum för start av datainsamling. 

     Insamling av datamaterial påbörjades under urvalets gång och avslutades 

med att fem pedagoger och sex elever med vårdnadshavare tackade ja till att 

delta. Urvalsformen kan beskrivas som inspirerad av ett strategiskt urval 

(Patton, 2002), vilket innebar att valet av informanter gjordes medvetet 

utifrån på förhand uppsatta kriterier och där kvaliteten på materialet var 

mer centralt än antalet informanter. 

Grundsärskolor och elever i studien 

I studien deltog tre kommunala grundsärskolor med inriktning 

träningsskola från tre olika kommuner i samma län. Deltagande elever hade 

varierande grad av språkstörning och använde sig av alternativa 

kommunikativa verktyg, till exempel bilder, TAKK och ordbilder.  

     En av grundsärskolorna, kallad Alfa, utgjorde en del av skolan som bestod 

av förskoleklass och årskurs ett till och med årskurs nio. I skolan fanns vid 

insamling av data, det vill säga slutet av vårterminen 2014 och tidig 

hösttermin 2014, två grundsärskoleklasser och två träningsklasser med totalt 

fjorton elever. Lokalerna i grundsärskolan bestod av klassrum, grupprum, 

kapprum och ett sinnesrum med madrasser där eleverna kunde lyssna på 

musik och slappna av. I de två träningsklasserna uppnåddes 

inklusionskriterierna och en pedagog från vardera klass, en elev från ena 

klassen och dennes vårdnadshavare valde att medverka i studien. Från den 

andra klassen fick pedagogen inget svar från vårdnadshavaren och således 

ingår inte den klassen i tabell 1 nedan. I medverkande träningsklass kallad 

Alfa fanns, vid tidpunkt för datainsamling, förutom deltagande pedagog och 

elev även tre andra elever, en verksamhetsassistent som tjänstgjorde enbart i 

klassen, och två andra verksamhetsassistenter som alternerade i klasserna 

allt efter behov.  

     Den andra grundsärskolan, kallad Beta, ingick i en skolverksamhet som 

bestod av förskoleklass och grundskola upp till och med årskurs sex. I skolan 

fanns vid datainsamlingens början fyra träningsklasser med fjorton elever. 

Lokalerna i träningsskolan bestod av kapprum, klassrum, allrum med soffor 

och leksaker, kök inrett med höj- och sänkbara bänkar, massagerum, 

bollhav, ateljé, musikrum, sinnesrum inrett med kuddar och en säng där 

eleverna kunde koppla av till musik. På olika platser i lokalerna fanns det 

bildkort som utgjordes av olika ritade TAKK-ord med en ordbildsförklaring 



27 
 

till. Den medverkande träningsklassen kallad Beta bestod förutom av 

deltagande pedagog och två deltagande elever, av ytterligare två elever och 

tre verksamhetsassistenter. Från en annan träningsklass på Betaskolan 

deltog dessutom en pedagog och två elever med sina vårdnadshavare. Deras 

medverkan var endast i inledningen av studien, då det blev omorganisation 

och klassen flyttade till en annan skola. Således ingår inte den klassen i 

tabellen 1 nedan.  

     Den tredje skolan, kallad Gamma, där grundskola, grundsärskola och 

träningsskola fanns inrymda bestod av förskoleklass och grundskola upp till 

och med årskurs sex, med möjlighet för elever i grundsärskolan att gå till 

årskurs 9. I grundsärskolans enhet fanns vid datainsamlingen tre klasser 

som bestod av en grundsärskoleklass, en klass med både grundsärskola och 

träningsskola och en tredje med inriktningen träningsklass. Totalt var det 

tretton elever i enheten. Lokalerna i grundsärskolan bestod av klassrum, 

grupprum, kapprum och med möjlighet att nyttja fritidsverksamhetens 

lokaler. I den deltagande klassen kallad Gamma arbetade förutom 

deltagande pedagog och elev ytterligare tre elever och en pedagog samt en 

tredje pedagog under vissa timmar.  

     Alla tre grundsärskolorna var lokalmässigt inordnade i respektive 

grundskola, och de hade en ljus och välkomnande skolmiljö. För att få en 

överblick av deltagande träningsklasser och deras sammansättning 

presenteras tabell 1 nedan.  

 

 Alfa Beta Gamma 

Antal elever i klassen   4 4 4 

Antal elever i studien 1 2 1 

Antal pedagoger i klassen 1 1 2+1 enligt schema 

Antal verksamhetsassistenter i 

klassen 
1 +2 vid behov 3 - 

Presenterar kvalitetsarbete i 

dokumenterad form 
X X - 

Bildschema X X X 

Ritade TAKK-ord - X X 

Flera olika anpassade lokaler - X - 

Tabell 1. Översikt av medverkande träningsklassers sammansättning 
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I tabell 1 redovisas aktuella klasser där observationerna ägde rum. Det 

innebär att i de klasser som enbart representerades av en pedagog, det vill 

säga pedagog Agnes och pedagog Barbro, inte redovisas i denna tabell utan i 

tabell 2. Tabellen visar att skolorna har likheter gällande antal elever i 

klasserna. Däremot skiljer sig antalet vuxna som arbetar stadigvarande i 

klasserna. Två av skolorna kunde delge systematiska kvalitetsarbeten som 

kontinuerligt arbetades med. Vidare använde alla tre klasserna bildschema 

för att visualisera skolarbetet. Dessutom använde Beta och Gamma ritade 

TAKK-ord för att förtydliga kommunikationen, men även för att påminna 

om i vilka sammanhang aktuellt ord används och synliggöra hur dess tecken 

utförs (jfr Heister Trygg, 2010, 2012). Det som också skiljde skolorna åt var 

tillgången på anpassade och varierande utrymmen under skolvardagen.  

Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av att ta del av lokala styrdokument, observationer i 

form av videofilmningar och fältanteckningar samt intervjuer med 

pedagoger, elever och vårdnadshavare. Observationer användes tillsammans 

med andra tekniker och datakällor, vilket kan ses som en form av 

metodtriangulering och leda till mer pålitliga analyser (jfr Bryman, 2012; 

Hjerm & Lindgren, 2010; Jacobsson, 2008). För att få en fördjupad 

förståelse har det genomförts intervjuer vid två tillfällen med pedagogerna. 

Vid det andra tillfället intervjuades pedagog och elev/er tillsammans. Vidare 

har en telefonintervju gjorts med vårdnadshavarna.  

     Nedan visas i tabell 2 en översikt av genomförda intervjuer och 

observationer. 
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Informant Inledande 

Intervju 

Telefon- 

Intervju 

Skolvardags 

observation 

Uppföljnings 

intervju 

Alfaskolan     

Pedagog Anna 2014-05-06    

V.havare Amanda   2014-05-14   

Elev Anton med 

       pedagog Anna 
  2014-09-08 2014-09-12 

   -  
Pedagog Agnes 2014-05-06    

V.havare Alice   --------   

Elev Alfons med  

       pedagog Agnes 
  -------- -------- 

     
Betaskolan     

Pedagog Beata       2014-05-19    

V.havare Benita   2014-05-21   

V.havare Berit  2014-05-30   

Elever Ben & Bo    

       med pedagog Beata 
  2014-11-18 2014-11-24 

     
Pedagog Barbro 2014-05-19    

V.havare Boel   2014-06-04   

V.havare Birgitta  2014-06-05   

Elever Brian & Brink 

Med pedagog Barbro 
  -------- -------- 

     
Gammaskolan     

Pedagog Gunilla 2014-05-28    

V.havare Gina  2014-05-30   

Elev Gustav med    

       pedagog Gunilla 
  2014-09-01 2014-09-17 

Tabell 2. Översikt med datumangivelser för intervjuer och observationer 

I tabell 2 redovisas tidsperioden för datainsamlingen. Två av pedagogerna 

hade inte möjlighet att delta i observationsmomentet, den ena på grund av 

omorganisation i verksamheten, och den andra av att inte ha fått 

medgivande från vårdnadshavare.  

     Nedan ger tabell 3 en översikt på omfattningen i tid för respektive 

datainsamlingstillfälle.  
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Informant Inledande  

intervju 

Telefon- 

intervju 

Skolvardags 

observation 

Uppföljnings 

intervju  

Alfaskolan     

Pedagog Anna ≈ 25 min    

V.havare Amanda   ≈ 7 min   

Elev Anton med 

       pedagog Anna  

  ≈ 255 min ≈ 15 min 

     
Pedagog Agnes ≈ 47 min    

V.havare Alice   --------   

Elev Alfons med  

       pedagog Agnes 

  -------- -------- 

     
Betaskolan     

Pedagog Beata  ≈ 40 min    

V.havare Benita   ≈ 6 min   

V.havare Berit  ≈ 8 min   

Elever Ben & Bo    

       med pedagog Beata 

  ≈ 255 min ≈ 40 min 

     
Pedagog Barbro ≈ 27 min    

V.havare Boel   ≈ 8 min   

V.havare Birgitta  ≈ 15 min   

Elever Brian & Brink 

Med pedagog Barbro 

  -------- -------- 

     
Gammaskolan     

Pedagog Gunilla ≈ 44 min    

V.havare Gina  ≈ 9 min   

Elev Gustav med    

       pedagog Gunilla 

  ≈ 255 min ≈ 20 min 

    ≈ 
Summa tid 3 h 3 min    53 min     12 h 45 min   1 h 15 min  

Tabell 3. Översikt på tidsåtgång för datainsamlingstillfällen 

I tabell 3 visas hur lång tid respektive datainsamlingstillfälle tog samt en 

summering av de olika tillfällena. Inledande intervjuer utfördes på 

respektive pedagogs arbetsplats och telefonintervjuer gjordes med 

vårdnadshavarna. Observationerna i skolvardagen och 

uppföljningsintervjuerna genomfördes tillsammans med deltagande pedagog 

och elev/er. I tidsberäkningen av observerad skolvardag ingår den tid jag 

tillbringade i skolan från elevernas ankomst till skolan, morgonsamling, 

lektionsarbete, raster, förflyttningar och matsituationer. Videofilmning 

gjordes vid samling och ämnesområdena kommunikation och estetisk 
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verksamhet. De filmade sekvenserna utgjordes av 44 minuter i Alfaskolan, 

56 minuter i Beatskolan och 39 minuter i Gammaskolan. Fältanteckningar 

gjordes framför allt vid lunchsituationen som varade i cirka 40 minuter, men 

även under övrig tid.  

Pilotstudien 

En pilotstudie genomfördes under vårterminen 2014 med 

utgångspunktpunkt från studiens syfte. Pilotstudien gav en första inblick i 

den tänkta undersökningen, samtidigt som datainsamlingsmetoder och 

analysverktyg testades samt att det gav erfarenhet och förberedelse inför 

studiens huvudundersökning (jfr Anderson & Tvingstedt, 2009; Bryman, 

2012; Mondada, 2006). En rektor, från en annan kommun och från en 

annan grundsärskola än de som presenteras i resultatet, kontaktades 

angående deltagande i pilotundersökningen. Den kontaktade 

grundsärskolan, kallad Pilotskolan, utgjorde en del av en skola som bestod 

av förskoleklass och årskurs ett till och med nio. I skolan fanns vid 

datainsamlingen, det vill säga i slutet av vårterminen 2014, en 

grundsärskoleklass och en träningsskoleklass med totalt 12 elever. Lokalerna 

i grundsärskolan bestod av kapprum, klassrum, grupprum, kök och allrum 

med bord, stolar, soffor och en läshörna. Det fanns även ett sinnesrum med 

vit inredning, där eleverna kunde lyssna på avslappnande musik.  

     Efter att ha fått rektorns godkännande togs kontakt med en pedagog, en 

elev och dennes vårdnadshavare efter beskrivna inklusionskriterier. Efter att 

ha fått informanternas medgivande att delta inleddes pilotstudien med att 

först intervjua pedagogen Pia, följt av telefonintervju med vårdnadshavaren 

Petra. Därefter genomfördes observationer i form av videofilmning och 

fältanteckningar samt en uppföljningsintervju med Pia och elev Pontus 

tillsammans. I och med att lokala styrdokument från den medverkande 

Pilotskolan hade samlats in tidigare, kunde frågor med anknytning till de 

lokala styrdokumenten också ställas vid intervjun med Pia. På så sätt kunde 

ytterligare förståelse för pedagogens arbete med elevinflytande i 

träningsskolans vardag möjliggöras.  

     Nedan åskådliggörs i tabell 4 en översikt av genomförda intervjuer och 

observationer samt tidsåtgången för pilotstudiens datainsamlingstillfällen.  
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Informant Inledande 

intervju 

Telefon- 

Intervju 

Skolvardags 

observation 

Uppföljnings 

Intervju 

Pilotskolan     

Pedagog Pia 2014-03-26    

V.havare Petra   2014-03-28   

Elev Pontus med 

       pedagog Pia  
  2014-04-04 2014-04-09 

     

     
     

Pilotskolan     

Pedagog Pia ≈ 19 min    

V.havare Petra  ≈ 13 min   

Elev Pontus med    

       pedagog Pia 

  ≈ 255 min ≈ 19 min 

Summa tid 19 min 13 min     4h 15 min     19 min 

Tabell 4. Översikt med datumangivelser för intervjuer och observationer samt tidsåtgång för datainsamling 

I tidsberäkningen av observerad skolvardag, i tabell 4, ingår den tid jag 

tillbringade i skolan från elevens ankomst till skolan, morgonsamling, 

lektionsarbete, raster, förflyttningar och matsituation. Videofilmning gjordes 

vid samling och ämnesområdena kommunikation och estetisk verksamhet. 

Totalt utgjordes filmsekvenserna av 52 minuter i Pilotskolan. 

Fältanteckningar gjordes framför allt vid lunchsituationen som varade i cirka 

40 minuter, men även under övrig tid.   

    Observationerna visade att valda skolaktiviteter var lämpade att spegla en 

vanlig skoldag i grundsärskolan med inriktning träningsskola. Vid 

filmningssituationerna testades filmkamerans teknik, ljudupptagning och 

lämplig placering i klassrummet (jfr Pea & Hoffert, 2007). Pedagog Pia 

visade sig ha en betydelsefull roll vid uppföljningsintervjun, bland annat 

genom hennes aktiva deltagande tydliggjordes hur intervjuförfarandet gick 

till för elev Pontus. För att förtydliga intervjufrågorna för eleven användes 

utvalda delar från filmsekvenserna. Ytterligare en insikt från intervjuerna 

var betydelsen av att ge informanterna tid till att reflektera över respektive 

frågeställning, och att lyssna till punkt samt eventuellt följa upp med 

klargöranden.  

Lokala styrdokument 

Skolan har till uppdrag att involvera eleverna i utformningen av sin 

utbildning och i undervisningen (SFS 2010:800; Skolverket, 2011). Med 

studiens intresse för elevinflytande i träningsskolan var det viktigt att få 

inblick i vilka de prioriterade utvecklingsområdena var på de deltagande 
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skolorna. Detta gjordes för att förstå vilka ambitioner som fanns för det 

pedagogiska arbetet med elevinflytande och hur det stöttades av kollegor och 

skolledning samt hur pedagogerna förverkligade det demokratiska 

uppdraget i skolvardagen. De lokala styrdokumenten bestod av systematiska 

skolutvecklingsarbeten och återkommande kvalitetsarbeten. Dessa 

dokument ska styra skolornas rådande arbetsorganisation och struktur av 

undervisning, och vilka förutsättningar som ges till pedagogens arbete med 

elevinflytande. På två av tre deltagande skolor kunde pedagogerna delge sina 

utvecklingsarbeten i dokumenterad form. Dokumenten har används som 

underlag för de inledande intervjuerna med pedagogerna och som stöd i 

bearbetningsprocessen av insamlat datamaterial. Det gjorde det möjligt att 

gå tillbaka och studera prioriterade utvecklingsområden på respektive skola 

och relatera dem till utsagor från intervjuerna och ageranden vid 

observationstillfällena.    

Observation genom videofilmning och fältanteckningar  

Observation genom videofilmning valdes i studien för att inhämta 

information om pedagogens arbete med elevinflytande direkt från 

skolvardagen i träningsskolan. Videofilmning som observation är 

användbart för att visuellt fånga hur kommunikation, inflytande och 

delaktighet används i lärandemiljöer såsom i skolan (Bruce & Vargas, 2007; 

Clarke & Kirton, 2003; Derry m.fl., 2010; Miller, 2007). Studiens inriktning 

gjorde videoteknik lämplig, då den fångade såväl verbal som icke-verbal 

kommunikation samt mimik, gester och kroppsspråk (jfr Lilienfeld & Alant, 

2005; Sundqvist, Plejert & Rönnberg, 2010; Tvingstedt & Preisler, 2006). 

Användning av videofilmning vid datainsamling har ökat under de senaste 

åren (Heikkilä & Sahlström, 2003), samtidigt som tekniken har utvecklats. 

För att försöka skapa en trygg och positiv miljö vid observationstillfällena 

inleddes dessa med att informanterna fick ställa frågor om studien samt se 

filmkameran och dess funktion. Studiers datainsamlingstekniker kan 

påverka informanternas öppenhet där en betydelsefull faktor är den som 

berör relation och förtroende (Barron, 2007; Bryman, 2012; Dewalt & 

Dewalt, 2011; Mondada, 2006; Östlund, 2012). Tillvägagångssättet vid 

videofilmningarna var att forskaren efter samråd med pedagogen placerade 

sig på ett lämpligt ställe i klassrummet, för att på ett bra sätt kunna följa 

deltagande pedagog och elev/er i arbetet i klassrummet och för att störa så 

lite som möjligt. Under videofilmningarna satt forskaren tyst och följde med 

hjälp av filmkameran skolarbetet och kommunikationen mellan pedagog, 

elev/er och verksamhetsassistent/er som fanns med vid 

observationstillfällena. De filmade undervisningssituationerna varade cirka 

10-30 minuter.  

     Förutom filmning som observation användes fältanteckningar (jfr 

Anderson, 2002; Anderson & Tvingstedt, 2009; Sirén Blomgren, 2011; 
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Östlund, 2012), när videofilmning inte var möjligt som vid 

lunchsituationerna, då många individer var i rörelse samtidigt. Vid dessa 

situationer skrevs kortfattade anteckningar i ett anteckningsblock. Vid 

lunchsituationen följde forskaren med klassen, som deltagande elev/er och 

pedagog ingick i, till matsalen och satt bredvid och observerade den direkta 

kommunikationen och samspelet som ägde rum. Anteckningarna renskrevs 

sedan i nära anslutning till datainsamlingstillfället så att skeenden inte 

skulle falla i glömska, något som Bryman (2012) rekommenderar. 

Observationerna kan beskrivas ha inslag av deltagande observation 

(Bryman, 2012), där observatören i det här fallet forskaren utgör 

insamlingsinstrumentet. Det innebar att forskaren deltog genom att närvara 

vid matsituationerna och observerade genom att iaktta och registrera samtal 

och agerande mellan deltagarna.  

     Observationerna genom fältanteckningar och videofilmning ägde rum 

under månaderna september och november 2014 med deltagande pedagoger 

och elever på respektive skola. Observerade aktiviteter genomfördes i 

samråd med pedagogen vid moment som återkommer i det dagliga 

skolarbetet, det vill säga samling, ämnesområdena estetisk verksamhet och 

kommunikation samt vid skollunchen. Lunchsituationen utgör en del av den 

dagliga skolvardagen, där många begrepp förekommer i ett naturligt 

sammanhang och där initiativ och elevinflytande kan utövas. Valda 

observationstillfällen var tänkta att spegla en skoldag i träningsskolans 

vardag. Tidpunkterna för datainsamling anpassades till de medverkande 

pedagogernas och elevernas möjligheter till deltagande. För att undersöka 

pedagogens arbete med elevinflytande i det vardagliga skolarbetet var det 

angeläget att ta ställning till dels vilka skolaktiviteter som skulle observeras, 

och dels på vilket sätt och när observationerna skulle äga rum, något som 

Barron (2007) och Bryman (2012) ger uttryck för. Avsikten var att låta 

informanterna agera och kommunicera fritt utan att bli avbrutna och svara 

på frågor. Förfaringssättet vid studiens observationstillfällen var i huvudsak 

som observatör, då intentionen var att påverka så lite som möjligt, vilket 

innebar att observationerna utgjordes av den första ordningen. Vid den 

första ordningen är observationen den huvudsakliga uppgiften, vilket kan 

bidra till att höja kvaliteten i iakttagelserna (Bjørndals, 2005). Genom att 

inta ett brett och öppet observationsförfarande kan oförutsägbara händelser 

fångas (Bjørndal, 2005; Bryman, 2012; Derry, 2007). Under observationerna 

uppkom situationer, där pedagogerna och eleverna fick anpassa skolarbetet 

till aktuellt läge såsom sjukfrånvaro av personal, omstrukturering av 

schemat och elevernas varierande dagsaktuella arbetsförmåga. Det innebar 

att skoldagarna hos informanterna var olika trots att det schemamässigt såg 

likadant ut. Det i sin tur medförde att observationerna fick anpassas till 

rådande förutsättningar.  
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Intervju  

En intervju bygger på ett samspel mellan deltagande parter. För att försöka 

skapa ett förtroendefullt klimat vid intervjuerna med pedagogerna, eleverna 

och vårdnadshavarna var det angeläget med ett avdramatiserat bemötande. 

Detta gjordes för att informanterna skulle känna sig så komfortabla som 

möjligt i intervjusituationen och inte bli hämmade samt kunna ställa 

eventuella frågor som fanns om studien. Intervjuerna med pedagogerna, 

eleverna och vårdnadshavarna genomfördes i form av semistrukturerade 

intervjuer (bilaga 3), där likartade frågor ställdes vid de olika intervjuerna. 

Tidpunkt och plats för intervjuerna skedde i samråd med pedagogerna och 

vårdnadshavarna. Datainsamlingen inleddes med intervjuer under maj 

månad 2014 med pedagogerna. Detta för att få en inblick i deras 

uppfattningar om det demokratiska uppdraget och vilka intentioner som 

fanns för den egna undervisningen. Intervjuerna genomfördes på 

pedagogernas arbetsplats i ett ledigt och ostört rum. Pedagogerna fick bland 

annat berätta hur de arbetade med elevinflytande i skolvardagen och hur det 

stöttades av skolans lokala styrdokument.  

     Intervjuerna med vårdnadshavarna i studien genomfördes under 

månaderna maj och juni i form av telefonintervjuer (bilaga 3). 

Vårdnadshavarna ingår i studien för att både hemmet och skolan är två stora 

betydelsefulla delar i elevernas liv. En fungerande kommunikation är en 

förutsättning för elevinflytande, därför är samverkan mellan hem och skola 

viktig när det gäller hur vårdnadshavare och pedagoger arbetar med TAKK 

som kommunikationsverktyg. I regel har även vårdnadshavarna den största 

samlade kunskapen om den enskilda elevens förutsättningar och behov som 

är betydelsefullt för ett lyckosamt skolarbete (jfr Jakobsson & Nilsson, 2012). 

Vid telefonintervjuerna fick vårdnadshavarna berätta om sina erfarenheter 

och uppfattningar av att använda kommunikationsverktyget TAKK i 

interaktionen med sina barn.  

     Efter genomförda videofilmningar och observationer av skolvardagen 

genomfördes uppföljningsintervjuer med pedagogerna och eleverna 

tillsammans under månaderna september och november 2014. Pedagogerna 

fungerade som stöd och trygghet för eleverna vid dessa situationer. 

Pedagogerna bekräftades elevernas uttalanden och underlättade förståelsen 

av det uttryckta. Intervjuerna genomfördes i klassrummet under ordinarie 

skoltid. Till stöd användes intervjuguiden (bilaga 3), och utvalda delar från 

filmsekvenserna fungerade som hjälp för att förtydliga och konkretisera 

intervjufrågorna för eleverna. 

     Alla intervjuer med informanterna inleddes med att jag berättade om 

studiens syfte, att insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt och 

en förfrågan om det gick bra att spela in intervjun. Nyckelord nedtecknades 

under intervjuerna, för att användas som stöd för följdfrågor. Följdfrågorna 

vid intervjuerna utgick från aktuell intervjusituation, dels för att fånga upp 
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områden som initierades av informanterna, och delas från vad som sades vid 

de inledande intervjuerna med pedagogerna. Detta gjordes för att få en 

bättre förståelse och möjliggöra för informanterna att själva uttrycka sina 

tankar och erfarenheter, ett förfarande som rekommenderas av Kvale 

(2007). Alla intervjuer spelades in med informanternas samtycke. Det 

innebar att uppmärksamhet vid intervjuerna kunde riktas förutom på vad 

som uttrycktes till att även infatta hur informanterna uttryckte sig och 

eventuella följdfrågor, eftersom det gick att gå tillbaka och lyssna på det 

inspelade materialet. För att kunna följa upp vem av informanterna som 

sade vad och vilka som hörde ihop med varandra namngavs informanterna. 

Det gjordes genom att benämna informanterna med samma initiala bokstav 

som respektive skolas namnbetäckning, det vill säga Alfaskolan, pedagog 

Anna, elev Anton, vårdnadshavare Amanda och så vidare. 

Bearbetning av data 

Avsikten med nedan beskrivna arbetsprocess är tänkt att ge en inblick i hur 

datamaterialet har bearbetats. Bearbetningen av insamlat datamaterial, det 

vill säga de lokala styrdokumenten, observationerna som bestod av 

videofilmning och fältanteckningar samt intervjuerna med pedagogerna, 

eleverna och vårdnadshavarna, inleddes med att reducera datamängden till 

det som kunde relateras till studiens frågeställningar. Det är av betydelse att 

strukturera upp insamlat datamaterial så att det blir hanterbart (Kvale, 

2007; Patton, 2002). Vidare bearbetades det inspelade ljud- och 

bildmaterialet genom att godtagbar teknisk kvalitet valdes ut för fortsatt 

granskning (jfr Anderson & Tvingstedt, 2009; Barron, 2007; Häggblom & 

Sahlström, 2003; Rønholt m.fl., 2003).         

     Hela datamaterialet från intervjuerna och observationerna 

transkriberades inte ordagrant utan skrevs ut och tolkades med 

utgångspunkt från studiens frågeställningar och genom Shiers (2001) 

delaktighetsmodell. När intervjuerna skrevs ut krävdes flera 

genomlyssningar av det insamlade intervjumaterialet med efterföljande 

läsning av utskrifterna. Att transkribera innebär att tolka talspråk till 

skriftspråk (Kvale, 2007), vilket innebär att utskrifterna från studiens 

datamaterial är tolkade fraser som anpassats till skriftspråket och inte några 

kopior av någon exakt verklighet. Fokus har varit på innehållet i vad 

deltagarna har sagt och inte om hen har stakat sig eller hur enskilda ord har 

uttrycks (jfr Hutchby & Wooffitt, 2008). För att minska tolkningsproblem 

vid utskrifterna genomfördes det av samma person, något som Bryman 

(2012) rekommenderar. Vid bearbetningen av det insamlade 

videofilmsmaterialet skrevs vissa sekvenser som varit intressanta för studien 

ut för närmare analys, medan resten skrevs ut som en sammanfattning (jfr 

Ritchie & Lewis, 2003). Transkriberingen av videofilmsmaterialet innebar 

ett pendlande mellan den visuella bilden och utskriftstexten. Genom att 
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använda dataprogrammet Transana möjliggjordes att kombinera bild, ljud 

och utskrift samtidigt, utan att behöva skifta program. Filmerna kunde ges 

tidsangivelser som underlättade transkriberingen av arbetet, då det var lätt 

att gå tillbaka till en speciell tidpunkt. Förfaringssättet vid transkriberingen 

av TAKK har inspirerats av Andersons (2002) sätt att transkribera 

konversation med tecken. Det transkriberingssättet innebär att tecken 

betecknas med versaler – SKOLA, att tal betecknas med gemener – hej, att 

tal och tecken som används samtidigt skrivs med fetstil – kom, och att 

talade ord med betoning (när exempelvis eleven uppmanas till att visa ett 

specifikt tecken) skrivs med understruken skrift – elefant, samt att 

bokstaverade ord med tecken skrivs ut med bindestreck – A-L-E-X-A-N-D-

R-A. Transkriberingsarbetet påbörjades under datainsamlingen och utgjorde 

en del av analysen, vilket innebar att båda arbetsprocesserna fortgick 

parallellt (jfr Anderson & Tvingstedt, 2009).    

    Det insamlade datamaterialet lästes igenom ett flertal gånger med Shiers 

(2001) delaktighetsmodell till stöd. Uttalanden och observerade ageranden 

markerades med färgpennor och med numreringar och/eller ord i 

marginalen relaterat till modellens olika nivåer och utvecklingsskeenden. 

Det som identifierades kunde även följas upp i de kommande intervjuerna. 

Bearbetningen från respektive datainsamlingsmetod, det vill säga de lokala 

styrdokumenten, inledande intervjuerna med pedagogerna, 

telefonintervjuerna med vårdnadshavarna, observationerna från 

skolvardagen och uppföljningsintervjuerna tillsammans med eleverna och 

pedagogerna utfördes var för sig. Materialet från respektive 

datainsamlingsmetod jämfördes med varandra med avsikt att finna likheter 

och skillnader, ett arbetssätt som delvis beskrivs av Hjerm och Lindgren 

(2010). 

Analys av data 

Denna studie har förankring i ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000, 

2005), vilket innebär att förståelsen för pedagogens arbete med 

elevinflytande inte enbart ses till den enskilda elevens förmågor utan söks 

också i samverkan med undervisningens organisation och struktur. Intresset 

av att studera det pedagogiska arbetet med elevinflytande där 

kommunikationsverktyget TAKK används anknyter till mina erfarenheter 

från skolpraktiken, som bland annat består av att använda TAKK, i möten 

med elever med språkstörning i grundsärskolan och i träningsskolan. 

Individens sätt att förstå och tolka ett fenomen, som utmärks av tidigare 

erfarenheter och tillägnad kunskap är något som Lundin (2008) 

uppmärksammar. 

     Förfaringssättet i studiens analys av data kan beskrivas som en abduktiv 

arbetsprocess, vilket innebär en kombination av induktiv och deduktiv 

utvecklingsgång (Watt Boolsen, 2007). Det analytiska arbetet i studien har 
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pendlat mellan det empiriska datamaterialet och ett teoretiskt reflekterande 

över empirin. Det i sin tur gjorde att båda arbetsprocesserna påverkade 

varandra i analysbearbetningen (jfr Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman, 

2012; Hjerm & Lindgren, 2010). Reflektioner och tolkningar av det 

insamlade datamaterialet har grundats i studiens frågeställningar, tidigare 

forskning och teorier om det pedagogiska arbetet med elevinflytande samt av 

egna yrkeserfarenheter från skolan.  

     Vägledande för studiens teoretiska perspektiv av begreppet elevinflytande 

var Shiers (2001) delaktighetsmodell bestående av fem nivåer och med tre 

olika utvecklingsskeden för respektive nivå. Under det fortlöpande 

analysarbetet växte gradvis olika mönster fram som efterhand kunde ordnas 

in i Shiers delaktighetsmodell. Modellen möjliggjorde att förstå olika 

skeenden i det pedagogiska arbetet med att uppnå elevinflytande, och 

identifiera var i modellen undervisningen befann sig just nu och vad som var 

nästa steg.  

     Det är betydelsefullt att forskaren intar ett kritiskt perspektiv till sin text 

(Patton, 2002). Det som kan vara problematisk med att studera sin egen 

praktik är att forskaren på förhand har föreställningar av det undersökta 

fenomenet, vilket kan innebära begränsning i öppenheten i analysprocessen 

likväl som att forskarens förförståelse av ett fenomen kan vara en resurs för 

att identifiera yrkesskicklighet och för att utveckla ny kunskap (Almond, 

2010; Alvesson & Kärrman, 2007; Mattsson, 2004). I denna studie kan de 

egna erfarenheterna av elever med språkstörning, undervisning och TAKK-

användning betraktas som en tillgång och som ett stöd i tolkningsarbetet. 

För att kritiskt pröva den egna uppfattningen och inte bara leta efter saker 

som kan bekräfta förutfattade meningar, var det betydelsefullt att använda 

Shiers (2001) delaktighetsmodell för att stödja analysen (Lundin, 2008; 

Mattsson, 2004).  

Reliabilitet och validitet   

För att beskriva studiens tillförlitlighet och giltighet används begreppen 

reliabilitet och validitet. I en kvalitativ studie som denna handlar reliabilitet 

och validitet om att beskriva hur datamaterialet har samlats in och 

systematiskt bearbetats, och vilka förutsättningarna har varit och hur 

resultatet har vuxit fram (jfr Bryman, 2012; Lund, 2008; Patton, 2002). 

    Det är möjligt att studiens resultat skulle ha blivit det samma vid en annan 

tidpunkt under samma förutsättningar. Samtidigt skulle resultatet kunna bli 

ett annat vid en upprepad undersökning, vilket inte behöver betyda en låg 

reliabilitet (Patton, 2002). Detta då människors kunskaper och erfarenheter 

förändras över tid, vilket lyfts fram inom det sociokulturella perspektivet 

(Säljö, 2000; 2005). Genom att videoteknik och ljudinspelade intervjuer 

användes kunde ageranden och uttalanden studeras och analyseras vid 

upprepade tillfällen, vilket kan fördjupa förståelsen av aktuell situation och 
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stärka studiens reliabilitet (jfr Anderson & Tvingstedt, 2009; Derry m.fl., 

2010; Heikkilä & Sahlström, 2003; Mondada; 2006; Rønholt m.fl., 2003). 

På samma sätt som vid intervjuer eller observationer utan filmkamera 

(Kvale, 2007), fanns det risk för att informanterna anpassade sitt agerande 

framför videokameran. Därför bör påverkan av kameran uppmärksammas 

vid bearbetningen av filmmaterialet (Anderson & Tvingstedt, 2009; Barron, 

2007; Mondada, 2006). Informanternas agerande i studien var olika 

angående bekvämlighetsgraden vid datainsamlingen. Några var mer 

avvaktande i sitt agerande till en början, men allteftersom tiden fortlöpte 

minskade pedagogens och framförallt elevens/ernas intresse för 

observationsförfarandet. Vid intervjuerna var vårdnadshavarna och 

pedagogerna inriktade på att ge sina erfarenheter av elevinflytande och av 

TAKK. Eleverna i sin tur var mest intresserade av att ta del av de filmade 

undervisningspassen under intervjutillfällena. Allt eftersom en 

datainsamling fortskrider vänjer sig informanterna och blir mer bekväma i 

den aktuella situationen (Anderson & Tvingstedt, 2009; Barron, 2007; 

Bryman, 2012). Genom att forskaren har erfarenheter av arbete i 

grundsärskolan och med inriktningen träningsskola, torde det ha inneburit 

att tillträdet blev mindre dramatiskt (jfr Anderson, 2002; Sirén Blomgren, 

2011; Östlund, 2012). Dessutom utgör informations- och 

kommunikationsteknologi, IKT, ett vanligt inslag i dagens skolarbete och 

samhälle.  

    För att stärka studiens validitet beskrivs forskningsprocessens olika delar 

och tillvägagångssätt som gjorts i bearbetningen av datamaterialet (jfr Lund, 

2008). Avhandlingen har kommunicerats med externa aktörer vid 

seminarier och forskningskonferens, något som har gett fler infallsvinklar 

om studiens inriktning på pedagogens arbete med elevinflytande (jfr 

Bryman, 2012; Jacobsson, 2008). I studien användes deltagande 

träningsskolors lokala styrdokument, observation i form av videofilmning 

och fältanteckningar och intervjuer som metod för datainsamling. Genom att 

använda olika metoder i datainsamlingen möjliggjordes att ge ökad 

förståelse och en mer fullständig bild av pedagogens arbete med 

elevinflytande i det vardagliga skolarbetet i träningsskolan, vilket är ett 

förfarande som stärker studiens validitet (jfr de Vaus, 2001; Hines, Balandin 

& Togher, 2011; Watt Boolsen, 2007). Vidare användes flera 

informationskällor vilket minskade problematiken med att få uttömmande 

och beskrivande information från deltagande elever i träningsskolan. 

Dessutom möjliggör flera datakällor att information kan verifieras (de Vaus, 

2001; Dew, Balandin & Llewellyn, 2011). Förfarandet med att intervjua 

pedagog och elev/er tillsammans, som tidigare har återgivits, kan 

ifrågasättas. Ett sådant intervjuförfarande var dock en förutsättning för att 

kunna samla in delar av studiens datamaterial (jfr Axelsson, Imms och 

Wilder, 2014). Vid intervjuerna ställdes följdfrågor, för att få förtydligade 
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svar. Det gjordes även fortlöpande sammanfattningar av innehållet, för att 

möjliggöra för informanterna att komma med synpunkter med ändamålet att 

höja validiteten (jfr Alvesson & Sköldberg, 2008; Jacobsson, 2008). 

Dessutom stöds resultaten i studien med citat från informanterna, vilket 

stärker validiteten ytterligare (jfr Kvale, 2007; Patton; 2002). 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om att undersökningsresultatet kan överföras till 

andra sammanhang, förutom till de situationer som har ingått i 

undersökningen (Larsson, 2009; Thornberg & Fejes, 2009). Det kan vara 

svårt att generalisera studiens resultat, då den omfattas av ett mindre antal 

informanter, något som inte är ovanligt vid kvalitativa studier (jfr Bryman, 

2012). Däremot görs mer fördjupade undersökningar i denna studie om 

elevinflytande i träningsskolans vardag, vilket gör att resultat från studien 

kan relateras till andra forskningsundersökningar med jämförbara fall eller 

till liknande skolverksamheter. Resultatet kan också användas i pedagogiska 

diskussioner och ge ny kunskap om hur den pedagogiska arbetsprocessen 

med att uppnå elevinflytande kan utvecklas i skolpraktiken.  

Etiska överväganden  

I studien gjordes etiska överväganden med hänsyn till de fyra 

forskningsetiska principerna (bilaga 1 och 2) som Vetenskapsrådet (2011) 

beskriver. Det innebar bland annat att informanterna informerades om 

undersökningens syfte och eventuella för- eller nackdelar med deltagandet, 

det vill säga informationskravet. Samtycke inhämtades från informanterna 

om deltagande i studien. När studien omfattade elever som är yngre än 15 år, 

innebar det att deras vårdnadshavare informerades och fick ge sitt samtycke 

till sitt barns medverkan i studien. I samband med att studien påbörjades 

betonades de etiska riktlinjerna ytterligare och informanterna hade 

möjlighet att lyfta tankar och funderingar gällande sitt deltagande i studien. 

I Vetenskapsrådets (2011) anvisningar finns det vidare fastställt att 

informanten har rätt att avbryta sin medverkan. När det handlar om yngre 

elever kan det vara mer komplicerat än med vuxna, då vuxna ofta innehar en 

auktoritet och de flesta barn anpassar sig efter de förväntningar och 

anvisningar som ges (Dockett, Einarsdottir & Perry, 2009; Harcourt & 

Conroy, 2005). Intentionen för denna studie var att vara extra lyhörd för vad 

eleverna uttryckte inför och i de olika datainsamlingssituationerna. 

Konfidentialitetskravet innebär att privat data som kan identifiera 

undersökningspersonerna ska ges största möjliga konfidentialitet, därför 

namnges skolor och informanter i studien med fiktiva namn. Information 

om studien och dess informanter sker i förtroende och personuppgifter 

förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Vidare gavs upplysning om 

att uppgifter som har samlats in endast används för studiens 
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forskningsändamål, det vill säga nyttjandekravet. Till sist kan nämnas att 

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå inte såg några etiska problem med 

studien. 

 

Resultat 

Resultatet inleds med en presentation av datamaterialets centrala delar 

utifrån forskningsfrågorna och avslutas med en resultatsammanfattning. 

Därefter analyseras och diskuteras resultatet med stöd av Shiers (2001) 

delaktighetsmodell.  

     För att förstå arbetsprocessen med att uppnå elevinflytande i deltagande 

skolor beskrivs först, under rubriken: ”Det demokratiska uppdraget”, 

kvalitetsarbeten och utvecklingsområden i deltagande träningsskolor, sedan 

presenteras pedagogernas tolkningar av det demokratiska uppdraget. 

Därefter följer pedagogernas arbete med elevinflytande och deras 

erfarenheter av kommunikationsverktyget TAKK. Vidare beskrivs 

observerade aktiviteter som gjorts i deltagande skolor genom videofilmning 

och fältanteckningar, under rubriken: ”Det vardagliga skolarbetet”. Därefter 

återges elevernas erfarenheter av kommunikation och inflytande med stöd 

av pedagogerna (jfr Axelsson, Imms & Wilder, 2014; Åkerström, Aytar & 

Brunnberg, 2013). Slutligen presenteras vårdnadshavarnas erfarenheter av 

kommunikationsverktyget och interaktion.  

     TAKK är en metod som innebär, vilket tidigare beskrivits, att både tecken 

och verbalt tal används tillsammans i kommunikationen. Det gör att både 

ordet TAKK och tecken/teckna förekommer i resultatpresentationen. Ordet 

tecken ska dock inte sammanblandas med teckenspråk som utgörs av ett 

eget språk och grammatiskt system (Heister Trygg, 2010, 2012).  

Det demokratiska uppdraget 

Kvalitetsarbeten och utvecklingsområden i träningsskolorna  

De lokala styrdokumenten i Alfa- och Betaskolan omfattades bland annat av 

mål för skolverksamhetens arbete om det demokratiska uppdraget gällande 

elevernas rättigheter att kunna påverka och utöva inflytande över sin 

utbildning, samt mål för elevernas lärande och utveckling. Gammaskolans 

lokala styrdokument ingår inte i denna beskrivning, då de inte kunde delge 

sina lokala styrdokument i dokumenterad form. 

     Genom systematiska avstämningstillfällen kunde utvärderingar av 

prioriterade utvecklingsområden och arbetsstrategier följas upp i Alfa- och 

Betaskolan. Vidare beskrevs att kompetensutveckling hade skett både på 

individ- och gruppnivå i form av litteraturstudier, kollegialt lärande och 

fortbildning om bedömning och betygssättning. I Betaskolan omfattade 
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kompetensutvecklingen också av TAKK-utbildning och utifrån enskilda 

elevers särskilda behov. Ett av Betaskolans framställda prioriterade 

utvecklingsområden i de lokala styrdokument var: ”Aktivt arbete kring 

elevens självständighetsutveckling.” Det handlade om att ”Eleverna 

uppmuntras i att planera och genomföra olika aktiviteter under skol- och 

fritidstid.” Det skulle ske genom att eleverna tränade på att göra egna val 

genom att välja mellan olika alternativ. Självständigheten skulle utgå från 

elevernas individuella förutsättningar som också var avhängigt vilket 

förhållningssätt pedagogerna och verksamhetsassistenterna hade gentemot 

eleverna. Vidare beskrevs att samtal med vårdnadshavarna kunde 

uppmärksamma elevernas förmågor och självständighet, till exempel om 

eleverna fick mer hjälp än vad som var nödvändigt i skolan. I Betaskolans 

kvalitetsarbete framfördes att det var eleven som skulle vara i centrum med 

uppmärksamhet på dennes livssituation, där vårdnadshavarnas kunskaper 

om sina barn skulle ses som en berikande resurs. Vid analys av Betaskolans 

organisation framställdes att samma personal arbetade i skolan som i 

fritidsverksamheten, och att det i sin tur möjliggjorde ett mer gemensamt 

förhållningssätt till eleverna under hela skoldagen. Dessutom beskrevs att 

fokus i fritidsverksamheten skulle utgå från elevens önskemål och att de 

skulle uppleva inflytande. Aktiviteter som eleverna önskade göra, men som 

på grund av tidsbrist inte hunnits med under skoldagen kunde slutföras i 

fritidsverksamheten.  

     Några av de beskrivna målen i Alfaskolans systematiska utvecklingsarbete 

var, efter skolinspektionens granskning och bedömning, att: ”Alla elever ska 

lyckas i klassrummet. Att varje elev utvecklar självtillit och tilltro i samspel 

med andra… Att varje elev stärks i sin kommunikativa förmåga… genom ett 

reellt inflytande i vardagen.” Vidare framställdes att den pedagogiska rollen 

var att utforma skolarbetet utifrån styrdokumentens intentioner samt 

uppmärksamma elevernas styrkor och se deras möjligheter. Detta skulle ske 

genom ett arbetssätt som präglades av en gemensam elev- och kunskapssyn, 

ett nära samarbete och ett kollegialt lärande. Det som bland annat 

redogjordes i bedömningsdokumentet från skolinspektionen var att: ”… 

eleverna ges olika möjligheter till inflytande avseende arbetssätt, 

arbetsformer och innehåll beroende på ämne och lärare.” Områden som var i 

behov av ytterligare förbättringsinsatser, enligt skolinspektionen, var bland 

annat elevernas inflytande över det egna lärandet och att främja deras vilja 

till ansvar och inflytande över skolgemensamma frågor. Vidare framfördes 

att elevernas inflytande och involvering i beslutsfattande processer skulle 

öka med stigande ålder och mognad och med ett tydligt stöd från pedagoger, 

verksamhetassistenter och all annan skolpersonal. Dessutom skulle eleverna 

tillägnas kunskaper i vilka situationer som de kunde utöva inflytande. 

     Identifierade utvecklingsområden som beskrevs i Betaskolans 

kvalitetsarbete var bland annat att göra läroplansmålen mer lättbegripliga 
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för eleverna utifrån deras individuella förutsättningar. Fortsatta prioriterade 

utvecklingsinsatser var att arbeta med att eleverna skulle ha inflytande, 

kunna uttrycka sin åsikt och påverka innehåll, men även förstå konsekvenser 

av sitt handlande. Vidare betonades pedagogernas, 

verksamhetsassistenternas och övrig skolpersonals lyhördhet för elevernas 

uttryck och arbete med att skapa goda arbetsformer för inflytande utifrån 

elevernas individuella förutsättningar. Dessutom framhölls att 

skolpersonalen skulle ha goda kunskaper om olika funktionsnedsättningar, 

alternativa kommunikationsverktyg och om styrdokumentens direktiv.  

     Sammantaget visar resultaten att det demokratiska uppdraget var 

prioriterat i de lokala styrdokumenten. Konstaterade förbättringsområden i 

Alfaskolan var bland annat elevernas inflytande över det egna lärandet och 

att främja deras vilja till ansvar och inflytande. Identifierade 

utvecklingsområden och prioriterade utvecklingsinsatser som framställdes i 

Betaskolans lokala styrdokument var bland annat att målen i läroplanen 

skulle göras mer lättbegripliga för eleverna, och att goda arbetsformer skulle 

utvecklas för inflytande utifrån elevernas enskilda förutsättningar. 

Pedagogerna om det demokratiska uppdraget  

I följande avsnitt beskrivs pedagogernas uppfattningar om deras uppdrag att 

uppnå elevinflytande.  

     Pedagogerna framförde att i skolans uppdrag finns både det demokratiska 

uppdraget om elevinflytande och kravet på kunskapsutveckling. Intentionen 

för det pedagogiska arbetet var att försöka uppfylla båda uppdragen, genom 

att utföra arbetet så att båda delarna skulle kunna integreras i 

undervisningen, då de utgjorde en viktig del i skolarbetet. Att arbeta utifrån 

demokratiska arbetsformer gjorde att hänsyn kunde tas till elevernas 

intressen och underlättade därigenom genomförandet av undervisningen, 

enligt pedagogerna. Vidare anförde pedagogerna, om det skulle bli kvalitet i 

skolarbetet var det nödvändigt att anpassa lektionerna till rådande situation 

och till uppställda kunskapskrav. För att förena dels elevernas önskemål och 

möjlighet till inflytande, och dels läroplanens krav på kunskaper fick elever 

och pedagoger kompromissa så att det hamnade inom ramen för det 

pedagogiska uppdraget.  

Det tycker jag är jätteviktigt att de får vara med och tycka till och redan där kan 

man fånga deras intressen. Utgår man från deras intressen så blir det mycket 

lättare också att bedriva undervisning. Sedan får man skruva in det på de områden 

som man behöver, men man måste utgå från barnet självt och den måste få kunna 

säga vad den vill. (Barbro) 

För att försöka omsätta det demokratiska uppdraget, något som är upp till 

varje enskild skola att planera och realisera, erbjöds eleverna att ibland delta 

i beslutsfattande processer. Det kunde till exempel vara att ingå i klassråd 
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och elevråd. Pedagogerna menade att det demokratiska arbetet, som även 

lyfts fram i skolornas lokala styrdokument, inte bara handlade om att 

erbjuda elevinflytande. Det omfattade även att förutsättningar gavs så att 

eleverna fick kunskap om dess ändamål och stöd hur det praktiskt kunde gå 

till, något som Gunilla beskrev. 

Jag tycker att det är en självklarhet att alla elever ska ges möjlighet till inflytande 

och delaktighet, och att det är något som man får jobba med. … En del av eleverna 

klarar det bättre medan andra kanske har svårare och behöver mer stöd. … Vissa 

saker kan eleverna vara med och påverka, som vilka aktiviteter man ska göra, till 

exempel vilken bok man ska läsa. … men vissa saker känner man att det är svårt att 

låta dem välja. (Gunilla) 

Enligt pedagogerna bör undervisningen präglas av en god och öppen miljö, 

där eleverna känner sig trygga och tillfällen ges till att öva på att uttrycka 

sina åsikter. Vidare framförde pedagogerna att de försökte visa lyhördhet 

inför det som eleverna uttryckte och ta tillvara på deras förmågor. Detta för 

att eleverna skulle förstå vad inflytande innebar, och för att främja deras 

möjligheter att påverka sin situation. 

    Arbetet med att involvera eleverna i skolpraktiken, poängterades i de 

lokala styrdokumenten och stöttades av arbetskollegor, som det fanns ett bra 

och nära samarbete med. Samtidigt menade pedagogerna, att det fanns en 

rådande uppfattning att elevinflytande var ett område som kunde utvecklas. 

Trots att ambitionerna var att fortlöpande förbättra den pedagogiska 

verksamheten, fanns det risk för att tänkta projekt kom i skymundan för 

andra saker som uppstod under skoldagen. Ju längre tiden gick mellan att 

ett projekt var i planeringsstadiet och till dess att det genomförandes, desto 

större var risken att den tänkta aktiviteten inte blev av. Agnes anförde, att 

det initialt i ett projektarbete oftast fanns engagemang och kraft att driva det 

framåt, men att det alltför ofta inte fullföljdes på ett tillfredsställande sätt.  

Jag kan tycka att det är så med mångt och mycket, att nu kommer det här och det är 

i ropet och så påbörjas arbetet med det, och det finns någon som driver på liksom. Vi 

satt och pratade om bedömning och kriterier, och vi satt kvällar, och det var en av 

våra pedagoger som var pådrivande, påläst och kunnig och vi satt och jobbade med 

det där. Men sedan är det som att det stannar av och rinner ut i sanden, och så kan 

jag känna att det är med mycket. (Agnes) 

Arbetet med att organisera och driva det pedagogiska arbetet framåt, 

beskrev pedagogerna var en uppgift som tilldelades det egna arbetslaget. I 

Alfa- och Betaskolan arbetades det kontinuerligt med systematiska 

utvecklingsarbeten. Pedagogerna ansåg att skolornas kvalitetsarbeten, som 

årligen redovisades för skolledningen, möjliggjorde att värderingar, 

kunskapssyn och människosyn tydligare framträdde och blev belysta. Det i 

sin tur påverkade skolarbetet och främjade förutsättningarna till inflytande 
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för eleverna. De flesta av pedagogerna önskade ett större engagemang från 

skolledningen, gällande respons av exempelvis kvalitetsredovisningar och 

utvecklingen av den egna verksamheten. 

Jo, jag skulle vilja ha återkoppling eller att man kommer in någon gång hos 

arbetslaget och säger att man bara vill göra en check, för att se hur det går. … För 

det ger ju också kredit till arbetslaget, för man vill ha hjälp från ledningen att 

tillsammans med dem sträva uppåt. (Beata) 

Från skolledningens sida fanns det, enligt alla pedagogerna, förtroende för 

deras arbete att fortlöpande stimulera eleverna till inflytande. Pedagogerna 

ansåg att de och verksamhetsassistenterna hade en viktig roll när det 

handlade om vilka förutsättningar som gavs till elevinflytande. Detta 

märktes bland annat på vilket sätt verksamheten anpassades till elevernas 

behov och i vilken utsträckning TAKK användes i skolarbetet. För att ge 

eleverna möjlighet att påverka skolarbetets innehåll och arbetsformer, 

försökte pedagogerna tolka, visa lyhördhet och ge bekräftelse på ett 

förståeligt sätt.  

… Det är viktigt att jag [som elev] kommunicerar det jag vill. Då gäller det att vi 

vuxna kommunicerar så att ett barn kan få sin röst hörd, och att den får säga vad 

den vill och att vi är lyhörda och lyssnar. Det märker man direkt att barn som blir 

lyhörda och lyssnade på kommer på fullt med grejer. Då får man kanske styra lite 

grann för vissa grejer kanske inte riktigt går att göra som man har tänkt, men att 

man ändå kan visa att man har med eleven och fråga – Vad tror du om vi kan göra 

så här? (Barbro)  

Sammanfattningsvis kan sägas, att både det demokratiska uppdraget och 

kunskapskraven uppfattade pedagogerna som viktiga delar i det pedagogiska 

arbetet. Det fanns en önskan om ökat engagemang från skolledningen 

gällande skolans verksamhetsutveckling. Vidare menade pedagogerna att 

eleverna bör ges tillfällen till att få utöva inflytande och att skolarbetet 

anpassas till rådande förutsättningar och behov.  

Pedagogernas arbete med elevinflytande  

I avsnittet nedan framförs pedagogernas beskrivningar av hur de arbetar för 

att uppnå elevinflytande.  

     Premisser som gavs till elevinflytande i skolarbetet, grundade sig bland 

annat på vilka förväntningar de vuxna hade på elevernas förmågor att vara 

medskapare i skolvardagen. Genom att ta fram alternativa valmöjligheter 

som presenterades med stöd av TAKK, ville pedagogerna uppmuntra och 

stödja eleverna till inflytande. De valmöjligheter som eleverna fick ta 

ställning till handlade bland annat om vilket ämnesområde som skulle inleda 

skolarbetet, till exempel om det skulle vara verklighetsuppfattning eller 

kommunikation. Valet kunde också handla om strukturen av skolarbetet, till 
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exempel om eleven önskade att börja läsa, eller skriva på datorn eller arbeta 

med utvalda program på läsplattan. Anna beskrev olika sätt för att utveckla 

elevernas aktiva medverkan i undervisningen: 

Man försöker ju, från individ till individ, att de får välja när vi sitter och jobbar. Att 

välja vad man jobbar med eller av de grejer som finns framme, så att säga. … Vi har 

tänkt att vi ska plocka fram två aktiviteter och att de får börja välja mellan två eller 

att man röstar, kanske drar lott någon gång, alltså på flera olika sätt. (Anna) 

Ibland behövde eleverna hjälp och vägledning med att ta initiativ och visa på 

spontanitet. Om beslutsförmågan att välja mellan olika alternativ var nedsatt 

hos eleverna, så var stödet och vägledningen från pedagogerna större. 

Genom att hitta infallsvinklar och utmaningar med hänsyn till elevernas 

olika åldrar och utveckling, menade pedagogerna att möjligheterna till 

kunskapsinhämtning och aktiv medverkan i skolarbetet ökade.  

… Därför är det så bra att man får träna på att välja och sådana saker. Det är så 

viktigt att kunna ha en kommunikation för att överhuvudtaget kunna visa på att 

man har en vilja och vill göra någonting. … För annars är ju det som brukar vara 

problemet att man får försöka dra i – Hallå, vad har du för vilja. (Barbro)  

Enligt pedagogerna fungerade TAKK som ett stöd för att eleverna och 

pedagogerna skulle mötas kommunikativt i undervisning och för att främja 

elevernas möjligheter att uttrycka sina åsikter, och på så sätt kunna påverka 

sin situation. Vidare ansåg pedagogerna att det inte fungerade att enbart 

fokusera på den planerade lektionen och dess innehåll, utan att det behövde 

finnas ett helhetsperspektiv med eleven i centrum, där den pedagogiska 

planeringen och undervisningen präglades av flexibilitet. För att nå uppsatta 

mål menade pedagogerna att det bör råda en öppenhet inför att prova 

samma aktiviteter flera gånger och att testa andra vägar. Beata uttryckte: 

”Jo, sedan kan man ha någonting som man känner att det här ska vi fixa den 

här veckan. Sedan kanske det inte gick på tisdag, då tar vi det på torsdag och 

då gick det jättebra.” Pedagogerna uppfattade att det var berikande för den 

pedagogiska verksamheten att både visa på alternativ i undervisningen men 

också lyhördhet för det eleverna uttryckte. Avsikten var att eleverna skulle 

bli medvetna om när och på vilket sätt de kunde utöva inflytande, vilket 

skedde genom att exemplifiera och presentera hur det kunde gå till. Det var 

ett långsiktigt arbete att utveckla elevernas inflytande. Efter att olika 

moment hade övats vid flera tillfällen, började pedagogerna se elevernas 

framsteg. Det skedde genom att eleverna tog initiativ och med stöd av TAKK 

uttryckte sin vilja och sina idéer.   

… På fritids har de kommit så långt, där en av våra yngre elever som då inte hade 

något tecken överhuvudtaget, går nu och hämtar sitt kort och visar. Så även om de 
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har vikarie så förstår vikarien när eleven är så jättetydlig, att det är det här jag ska 

göra nu. Det är ju jättekul att den eleven har kommit så långt… (Beata) 

I skolarbetet försökte pedagogerna invänta elevernas initiativ till att påverka 

och avvaktade elevernas svar när en fråga hade ställts till dem. Det var lätt 

hänt, enligt pedagogerna, att nästa frågeställning kom direkt eller så ställdes 

den första frågan om igen, fastän eleven kanske hade hängt med från början 

och förstått vad som efterfrågades. För att undvika detta lät pedagogerna det 

gå några sekunder efter att en fråga hade ställts, så att eleverna fick 

möjlighet att ta in frågan, tolka den och sedan kunna ge ett svar. Situationer 

som uppmuntrade och stöttade eleverna att utveckla sina uttrycksförmågor 

och bjöd in till elevinflytande befrämjade, enligt pedagogerna, elevens 

förmåga att vara en kompetent kommunikationspartner. För en fungerande 

kommunikationsförståelse hade pedagog och elev ögonkontakt med 

varandra. Vidare beskrev pedagogerna att när eleverna förstod och såg 

kopplingen mellan det som de hade uttryckt och verkställandet av detta, 

ökade deras motivation för att påverka den egna situationen. Vid de tillfällen 

som eleverna visade på initiativ försökte pedagogerna att verkställa 

önskemålen om möjligheterna fanns.  

Malin:  När eleverna tar initiativ till att uttrycka sin vilja, är det något som ni 

försöker bekräfta direkt? 

Beata: Jo, men det gör vi. Absolut, på en gång och hela tiden. … Det är ju 

jättehärligt att se och då gäller det att du verkligen kan uppskatta, 

återkoppla till dem och tolka.  

När eleverna fick bekräftelse på det hen hade uttryckt genom TAKK, blev de 

glada och visade entusiasm i aktuella situationer. Om en elev inte visade 

förmåga att uttrycka ett visst ord genom TAKK, menade pedagogerna att det 

troligtvis berodde på att de inte hade uttryckt sig nog tydligt, inte gett 

tillräckligt med bakgrundsinformation och/eller att mer tid och fler 

träningsmöjligheter behövdes, något som Beata uttryckte: ”… Vi är inte där 

ännu, men det kommer.” Enligt pedagogerna befrämjades elevernas lärande 

och inflytande genom att ha rimliga förväntningar så att elev och pedagog 

möttes i den proximala utvecklingszonen.  

Jag tycker man strävar lite högre än där man är för att kunna gå vidare, men det 

får inte vara ett jättehögt mål att nå, utan det måste ändå vara realistiskt. Det skall 

vara lite svårt men det får inte bli för svåruppnåeligt. … och tänka på att det tar tid. 
Allting tar lång tid, så man brukar prata om tusen gångernas pedagogik. Det är lite 

så, att man får hitta på olika sätt att göra samma sak på egentligen, för det får inte 

bli tråkigt. (Gunilla) 

Sammantaget visar resultaten att pedagogerna uppfattade att inflytande 

befrämjade elevernas utveckling och aktiva medverkan i skolarbetet. Det var 

dessutom en träningssak att utveckla förmågor att visa på initiativ och 
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inneha en kommunicerande roll. Vidare var pedagogernas ambitioner att 

uppmuntra elevernas inflytande genom att presentera valmöjligheter i 

skolarbetet med stöd av TAKK. 

Pedagogernas erfarenheter av TAKK   

I detta avsnitt beskrivs pedagogernas uttryckta erfarenheter av TAKK-

användning.  

     Pedagogerna ansåg att TAKK var behövligt att använda i det vardagliga 

skolarbetet då det möjliggjorde till att både se det tecknade ordet, att höra 

det och att taktilt känna det, vilket stimulerade flera sinneskanaler. Genom 

att använda TAKK i kommunikationen, kortades pedagogernas 

meningslängder ned och betydelsebärande ord betonades tydligare i 

meningarna.  

… Men jag ser om [elev] Alfons inte förstår vad jag menar. Om jag till exempel 

frågar någonting som jag vet att Alfons vet svaret på och så får jag fel svar, men om 

jag istället tecknar något enskilt ord då förstår han direkt. (Agnes)  

Användningen av TAKK bidrog till att pedagogerna och elevernas 

samtalstempo lugnades ned, något som pedagogerna menade ledde till en 

bättre förståelse mellan samtalsparterna. Dessutom var uppfattningen att 

TAKK hjälpte eleverna att samspela med sin omgivning i skolan, även om 

elevernas färdigheter att uttrycka sig genom TAKK var mer begränsade än 

deras förmåga till förståelse vid kommunikation genom TAKK. 

Vi har haft teckengrupp här inne också, där elever från grundskolan har kommit hit 

och alla har fått sina persontecken. Det är lite kul när de är ute här, -Få se nu vem 

var du nu? och så börjar de med tecken. … vi är alltid ute varenda lunchrast och då 

möter vi allihop och det är roligt, för då ser man hur eleverna försöker närma sig 

varandra och då är tecken jättebra. (Barbro) 

Ja, nu när jag tänker på de yngre eleverna så handlar det mycket om förståelse. De 

har inte börjat kommunicera tillbaka lika mycket, men det har börjat komma mycket 

nu. Från att inte ha haft ett enda tecken eller inte kunnat peka på en bild eller 

någonting. (Beata) 

Genom att använda TAKK i det pedagogiska arbetet, stöttades eleverna till 

att utveckla kunskaper och färdigheter eller att minnas efterfrågad förmåga, 

vilket Gunilla gav uttryck för.   

Alla våra elever använder handalfabetet och det även vid bokstavsinlärning och 

ljudning. Därför att ett B säger mer så här, än bara ett B eller om man skriver B på 

tavlan, så är det på något sätt lättare att ljuda ihop … och att komma ihåg hur 

bokstavsljuden låter. (Gunilla) 
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Förutsättningar till lärande och elevinflytande i skolarbetet utgjordes, enligt 

pedagogerna, bland annat av en god kommunikation mellan eleverna och 

pedagogerna, och av att försöka finna den enskilda elevens egna drivkrafter 

och motivation. För att befrämja elevernas inflytande i skolvardagen 

arbetade pedagogerna med att utveckla elevernas uttrycksförmåga och på 

vilket sätt de kunde påverka sin situation. Introducerandet av nya ord genom 

TAKK såsom jobba, hjälp, vill, tycker, toalett och mat, innebar ett 

kontinuerligt arbete som pågick under en längre tidsperiod. Vid inlärning av 

nya ord informerade pedagogerna vårdnadshavarna om kommande arbeten, 

för att möjliggöra till fortsatt bearbetning hemma och till förståelse av nya 

TAKK-ord. Vårdnadshavarna kunde också komma med egna önskemål av 

TAKK-ord, som skolan i sin tur uppmärksammade i skolarbetet. Lärandet av 

nya ord uppfattade pedagogerna ibland som tidskrävande, på grund av att 

det inte skedde per automatik. Dessutom behövdes varje steg i inlärningen 

brytas ned, för att exemplifieras och övas många gånger i olika sammanhang. 

Ett sådant förfarande handlade till en början om att eleven lärde sig att tolka 

det aktuella ordets betydelse. Därtill förstå när och hur ordet användes 

genom TAKK. Därefter fortsatte träningen med att eleven lärde sig utföra 

aktuell hand- och/eller fingerrörelse själv eller med stöd av pedagogen. 

Barbro uttryckte: ”… Och sedan kan man hjälpa till med dennes händer, du 

vill ha hjälp, och så hjälper man till då. Att man lär in och även hand på 

hand visar hur det går till, hur tecknet är.” För att förtydliga innebörd och 

användningsområde av nya ord genomfördes inlärningen i naturliga 

sammanhang där aktuellt begrepp förekom. 

Man försöker som vid matsituationen när Anton har fått sin tallrik och ska äta och 

mjölkglaset och smörgåsen står här, så får han be om smörgåsen och mjölken. För 

det är ju ett sätt att träna lite grann, så att man inte bara tar utan får be om det. … 

vi försöker när eleverna håller på att klä på sig fråga – Behöver du hjälp? Alltså i de 

situationer när man kan behöva hjälp. (Anna) 

Lärandet av nya TAKK-ord fortsatte med att eleven härmade pedagogen vid 

situationer där ordet användes för att sedan själv utföra teckenrörelsen och 

eventuellt uttrycka ordet verbalt, när eleven blev påmind om det. Barbro 

sade: ”Sedan får man träna, träna och träna och så får man göra sig dum 

ibland och säga att nu förstår jag ingenting, hur var nu tecknet egentligen?” 

Intentionen med lärandet av nya TAKK-ord var att eleverna skulle bli trygga 

i dess användning och ha förmåga att uttrycka sin önskan i andra situationer 

än i hemklassrummet, till exempel i andra delar av skolan, i 

fritidsverksamheten eller hemma. Trots att eleverna hade förmåga att med 

stöd av TAKK uttrycka exempelvis ordet hjälp i klassrumsundervisningen, så 

var det inte självklart att den förmågan infann sig per automatik i en annan 

situation eller i ett annat rum med annan pedagog eller 

verksamhetsassistent. Gunilla framförde, att en nackdel som TAKK 
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medförde i sällsynta fall, var att visualiserandet av det verbala talet 

distraherade elever som fokuserade mer på hand- och fingerrörelserna än på 

själva budskapet.   

… om man är mycket visuell, att man glömmer bort det som faktiskt sägs, då man 

bara tittar på händerna. … Men för de eleverna kan det ju vara stöd med tecken 

också när man glömmer bort ord. (Gunilla)  

Sammanfattningsvis menade pedagogerna att en fungerande 

kommunikation var en förutsättning för samspel och inflytande. Vidare 

uppfattade pedagogerna att TAKK var ett användbart verktyg för att utveckla 

elevernas förmågor att uttrycka sin vilja i det vardagliga skolarbetet och för 

att stödja lärandet av exempelvis bokstavsljud och avkodning. 

Det vardagliga skolarbetet  

Skoldagens start med morgonsamling  

Observationerna inleddes på morgonen i Betaskolan med att pedagog Beata, 

verksamhetsassistenterna och eleverna tillsammans spelade ett spel, där 

bland annat turtagning, begreppsförståelse, benämning och kommunikation 

genom TAKK bearbetades. Därefter fortsatte morgonsamlingen på samma 

sätt som i Alfa- och Gammaskolan. Eleverna i respektive klass samlades i en 

ring på sina stolar eller runt ett större bord. Samlingarna leddes av 

pedagogen, som genom TAKK hälsade alla eleverna välkomna och 

godmorgon sades till varandra. Därpå följdes samlingen i Gamma, av att gå 

igenom varje elevs mapp om eventuella meddelanden hemifrån. Det skedde 

igenom att pedagogen höll fram en mapp i taget och läste tillsammans med 

eleverna, genom att bokstavera med stöd av handalfabetet vilket namn som 

stod på respektive mapp. När en mapp återstod fick eleverna fundera över 

vems mapp som var kvar. I Alfa gick pedagogerna själva igenom eventuella 

meddelanden från vårdnadshavarna, i anslutning till elevernas ankomst till 

skolan. I Beta bestod bland de sista momenteten i samlingen, av att 

tillsammans med eleverna gå igenom information från kontaktböckerna som 

skickades mellan hem och skola varje dag.  

     Samlingen i Gamma fortsatte med att pedagog Gunilla slumpmässigt drog 

en namnlapp ur en mugg med ett av elevernas namn på. Eleven i sin tur fick 

dra en lapp från dagblocksalmanackan, och med stöd av TAKK säga dagens 

dag och datum. Vid samlingen i Alfa och Beta bestämde pedagogerna vem av 

eleverna som fick dra en lapp från almanackan och genom TAKK 

presenterades dag och datum, vilket stöttades och förtydligades fortlöpande 

av pedagogen. I Alfa använde pedagog Anna sig av en rektangulärformad 

veckoalmanacka, som var något större än ett A3 format, med olika färger för 

respektive skoldag. Den dragna lappen från dagblocksalmanackan sattes fast 

under aktuell dag som fanns som en ordbild. Likadant gjordes med en bild 
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på aktuell årstid. I Beta placerade pedagogen information om den aktuella 

dagen, där alla veckodagarna också hade en specifik färg på ordbildslappen, 

på whiteboardtavlan allteftersom de bearbetades under samlingen. 

Informationen bestod av bilder med tillhörande ordbilder som placerades 

under respektive rubrik, vilka var ”Månad”, ”Veckodag”, ”Vi som är i skolan 

idag”, ”Vi är hemma idag” och avslutades med en plats för 

dagblocksalmanackan. Om det var någon speciell aktivet, såsom bad, utflykt 

eller studiebesök under skoldagen, så sattes även en bild på aktuell aktivitet 

och tillhörande ordbild upp på tavlan. I Gamma skrev pedagog Gunilla upp 

dagens datum på blädderblock tillsammans med eleverna, och genom TAKK 

benämndes och visualiserades bokstav för bokstav. Momentet avslutades 

med att pedagog och elever tillsammans genom TAKK läste de skrivna 

orden.  

    I Alfaskolan fortsatte samlingen med att pedagog Anna gick igenom 

dagens schema för eleverna, genom att med stöd av TAKK presentera dagens 

arbetspass i dess ordningsföljd. Eleverna i sin tur satt tysta och lyssnade på 

Anna, vilket avslutades med att hon talade om vad respektive elev skulle göra 

efter skoldagens slut. 

Excerpt 1 Samling A (00.01.10-00.02.20) 

Deltagare är pedagog Anna och pedagog Agnes   

1. Anna: I dag hade vi ju måndag och vi börjar med samling (.) (pedagogen 

gör en kort paus och söker ögonkontakt med eleverna) och efter 

samlingen ska vi jobba. Nu måste jag fundera, sen har vi rast och 

ska äta frukt. Och sen har vi bild och efter bilden har vi träslöjd 

(.)(pedagogen gör en kortare paus och tittar åter runt på eleverna) 

och sen ska ni äta 

2. Agnes: Är det någon som vet?  

3. Anna: Jag tror det är fisk 

4. Agnes: Är det fisk? 

5. Anna: Ja, för sjömanskorv har vi inte brukat äta (pedagogen skakar på 

huvudet) 

6. Agnes: Nä, stekt fisk 

7. Anna: Mm och sen har ni rast och ska vara ute (.) (pedagogen gör en kort 

paus och söker ögonkontakt med eleverna) och efter det så ska ni ha 

musik med E. Sen går M på fritids och D och F åker hem och K och 

S jobbar lite till (.) (pedagogen gör paus, tittar runt på eleverna och 

sätter sig ned på sin stol) Det är så det är den här dagen 

Därefter fortsatte samlingen med att eleverna i tur och ordning fick berätta 

vad hen hade gjort dagen innan, med verbalt stöd av Anna, Agnes eller 

någon av verksamhetsassistenterna. När alla eleverna hade berättat efter sin 

förmåga, frågade Anna vad som var nästa moment i samlingen. En av 

eleverna besvarade frågan, genom att verbalt säga ordet ”berätta”. Anna 

började sedan att beskriva vad som hade hänt hemma hos henne dagen 

innan. Samma elev tog sedan initiativ till att bestämma, vem av pedagogerna 
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eller verksamhetsassistenterna som var på tur att berätta om sin gårdag. Det 

skedde genom att eleven tittade och/eller pekade på personen i fråga samt 

sade aktuellt namn, vilket vid behov stöttades verbalt av Anna.  

     I Beta inleddes samlingen med att eleverna, verksamhetsassistenterna och 

pedagog Beata lutade sig mot sina armar runt ett större ovalformat bord. 

Därefter sattes bandspelaren på med stillsam och lugn musik. När musiken 

förändrades i rytmen, vaknade alla upp genom att sträcka på sig och Beata 

tände ett ljus. Under hela samlingen användes TAKK i kommunikationen 

mellan Beata, verksamhetsassistenterna och eleverna. Eleverna var 

engagerade och bjöds in till att agera, besvara frågor och att delta i pågående 

dialog. Därefter var det dags att gå igenom vilka som var närvarande i 

skolan. Det skedde genom att Beata drog en lapp med en bild på en av 

eleverna eller verksamhetsassistenterna och dess tillhörande ordbild. Bilden 

visades upp för alla i samlingen och gavs sedan till respektive som fick 

benämna sig själv och med stöd av TAKK tala om att hen var i skolan. Alla 

elever, pedagoger och verksamhetsassistenter benämndes med respektive 

persontecken och eleverna fick beröm för utförda persontecken. Sedan 

tittade Beata på matsedeln vad som skulle serveras till lunch, och 

tillsammans med stöd av TAKK samtalade Beata och eleverna om vad för 

slags mat det var. Därefter fortsatte samlingen med att gemensamt gå 

igenom respektive elevs kommunikationsknapp, läsplatta eller 

anteckningsbok, för att höra vad som hade hänt hemma under gårdagen. 

Eleverna uppmanades att använda TAKK till sitt berättande, för att 

förtydliga budskapet till de övriga i klassen.  

     I Gammaskolan baserades kommunikationen i samlingen också av TAKK, 

och pedagog Gunilla och eleverna samtalade tillsammans i dialogform. Efter 

att dagens datum hade presenterats fortsatte samlingen med genomgång av 

dagens schema, som fanns uppsatt på en whiteboardtavla i form av bild- och 

ordstöd. Under schemagenomgången ställde Gunilla, med stöd av TAKK, 

frågor till eleverna och gjorde pauser i sina uttalanden. Detta för att eleverna 

skulle ha möjlighet att fylla i oavslutade meningar, vilket följande episod ger 

exempel på.  

Excerpt 2 Samling A (00.06.44-00.07.18) 

Deltagare vid morgonsamlingen är pedagog Gunilla och eleverna, Greta, Gry, 

Gustav och Grace  

1. Gunilla: Nu har vi samling 

2. Gustav: Samling  

3. Gunilla: (pedagogen pekar på det uppsatta bildschemat på 

whiteboardtavlan) sen så ska vi jobba lite grann, men T och E 

(pedagogen tecknar respektive elevs persontecken och riktar blicken 

på aktuella elever) ni ska få (.) (pedagogen gör en kort paus i sitt 

uttalande och tittar på eleverna och visar sedan tecknet för 

textilslöjd) TEXTILSLÖJD 
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4. Gry: Sy 

5. Gunilla: Syslöjd javisst (pedagogen nickar instämmande) 

6. Greta: (säger något ohörbart) 

7. Gunilla: Mm och sen så äter ni också frukten där (pedagogen pekar på det 

uppsatta bildschemat) och sen efter det så är det (.) (pedagogen gör 

uppehåll i sitt uttalande och tecknar ordet rast) RAST 

8. Grace: Rast 

9. Gunilla: Rast och efter rasten då ska vi gå ut på (.) (pedagogen gör 

uppehåll i sitt uttal och tecknar ordet promenera) PROMENERA 

10. Greta: Promenad 

11. Gunilla: Promenad precis, hm (pedagogen nickar instämmande) 

Gunilla fortsatte sedan att gå igenom schemat, genom att läsa högt från 

matsedeln vad det var för lunch. Det följdes av att Gunilla och eleverna 

gemensamt med stöd av TAKK redde ut vad det var för slags maträtt. 

Därefter fortsatte schemagenomgången med att Gunilla berättade genom 

TAKK, att det var musik efter lunchrasten. Det ledde till att eleverna 

spontant i tur och ordning och med stöd av TAKK, berättade vilken sång som 

hen önskade att sjunga under musiklektionen. Gunilla bekräftade genom 

TAKK, varje elevs önskemål med att upprepa deras musikval. Därefter 

fortsatte samlingen med att pedagog och elever gemensamt tittade på en 

sommarbild, och med stöd av TAKK samtalade de om denna årstid. 

Samtidigt anknöt Gunilla till elevernas bilder av ett sommarträd, som fanns 

uppsatta på whiteboardtavlan. Gunilla förde sedan in samtalet på, att det 

började bli höst och eleverna tittade ut genom ett av klassrumsfönsterna för 

att se, att trädet på skolgården hade börjat få gula blad. Elev Gustav 

uppmärksammade Gunilla genom TAKK, att det var sol ute och att han hade 

sett en blomma. Gunilla bekräftade genom att utveckla det Gustav hade sagt 

till en fullständig mening och svarade med stöd av TAKK ”… fastän det är 

soligt så är det lite kallare ute.” (Samling A 00.09.15-00.09.18). Därpå togs 

en höstbild fram, och genom TAKK frågade Gunilla eleverna om vad årstiden 

på bilden hette. Eleverna svarade genom att uttrycka TAKK-ordet höst, vilket 

Gunilla bekräftade genom att nyckelordet höst tecknades. Sedan fortsatte 

samtalet med vad årstiden innebar klimatmässigt. Gustav ställde en fråga till 

Gunilla med enbart verbalt tal, något som Gunilla inte förstod till en början. 

Det ledde till att Gunilla ställde genom TAKK en fråga tillbaka vad Gustav 

menade. Gustav uttryckte sig då igen med stöd av TAKK, och pekade 

samtidigt på en svamp som fanns på aktuell höstbild. Gunilla bekräftade och 

följde upp med att ställa en fråga till eleverna om vad svampen på höstbilden 

hette. Gunilla gav en ledtråd till den ställda frågan, genom att teckna den 

efterfrågade flugsvampens namn innan den namngavs verbalt också. Gustav 

pekade sedan på en annan bild av en flugsvamp som fanns i klassrummet. 

Gunilla tog då fram den aktuella bilden och fortsatte samtalet om 

flugsvampen, genom att med stöd av TAKK berätta och ställa frågor till 

eleverna.  



54 
 

     Det sista momentet i Alfaskolans samling bestod av högläsning ur en bok 

som pedagog Agnes, som också deltog i samlingen, läste från med enbart 

verbalt tal. Eleverna i sin tur satt tysta och antogs lyssna. Läsningen varvades 

med att Agnes gick runt i klassrummet och visade eleverna aktuella bilder 

från högläsningsboken. Elev Anton rörde sig fram och tillbaka på sin stol, 

och reste sig upp några gånger under högläsningen. Pedagog Anna 

tillrättavisade Anton till en början ifrån sin stol, som stod en liten bit 

därifrån. Det skedde genom att ögonkontakt först söktes och sedan 

tecknades TAKK-ordet sitta. Anton satte sig då ned, men reste sig ganska 

snart igen från sin stol. Anna gick då fram till Anton och korrigerade med låg 

röst och genom att använda TAKK. Samtidigt fick Anton hjälpt att sätta sig 

på sin stol. Tredje gången som Anton reste sig upp från sin stol, gick Anna 

fram och korrigerade på samma sätt som sist, men stannade nu kvar och 

satte sig på en stol bredvid. Anton kommunicerade återkommande med 

Anna under läsningen, genom att först klappa på Annas arm och när hon 

tittade på Anton tecknades aktuellt TAKK-ord. Anna besvarade Anton varje 

gång och visade att de skulle lyssna på läsningen. Det ledde till att Anton för 

stunden vände sig mot Agnes som läste högt. När högläsningen avslutades, 

uppmärksammade Anton det genom att teckna TAKK-ordet jobba. Anna 

bekräftade det i form av att utveckla meningen med stöd av TAKK, och 

berömde samtidigt Anton som visade vad nästa moment var. Det i sin tur 

ledde till att Anton reste sig upp från sin stol och gick iväg till sitt 

hemklassrum för att börja arbeta med dagens arbetsuppgifter.  

Skapande verksamhet med sång och praktiskt bildarbete  

Vid observationerna i Gamma- och Betaskolan utgjordes det estetiska 

momentet bland annat av en tygpåse som innehöll olika figurer. Eleverna 

fick i tur och ordningen ta upp en figur ur påsen. Sedan kom pedagogerna, 

verksamhetsassistenterna och eleverna tillsammans med stöd av TAKK på 

en sång som associerades till aktuell figur. En bulle blev sången om en 

sockerbagare som bor i staden, en spindel blev imse vimse spindel och ett 

hus blev sången om ett hus vid skogens slut och så vidare. Sångerna som 

eleverna och pedagogerna sjöng förtydligades genom TAKK. När tygpåsen 

med alla figurerna var tom önskade elev Gustav att sjunga mer. Det följdes 

upp av att pedagog Gunilla berättade med stöd av TAKK och visade på 

uppsatt schema, att efter lunchrasten var det musiklektion och då skulle det 

bli mer sång.  

     I Beta innefattade det estetiska momentet också av att deltagande elever, 

Ben och Bo, tillsammans gjorde en tavla. Pedagog Beata inledde arbetspasset 

med att berätta, genom TAKK, och konkret visa vad de skulle göra för 

bilduppgift och hur arbetsmaterialet kunde användas. Dessutom uppmanade 

Beata eleverna att känna på sågspånet, som utgjorde en del av 

dekorationsmaterialet. Ben och Bo följde med och lyssnade på det Beata 
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berättade under introduktionen, som varade i cirka en minut. Därefter tog 

Ben och Bo var sin pensel och började stryka ut tapetklister på en gemensam 

kartongbit. Vid behov bistod Beata eller den deltagande 

verksamhetsassistenten med att till exempel visa hur penseldrag gjordes. 

När eleverna uppfattade sig som klara med det första momentet, visade 

Beata nästa steg i bilduppgiften. Det skedde genom att Beata berättade med 

stöd av TAKK och konkretiserade hur glitter, paljetter, färger eller 

silkespapper kunde dekorera tavlan. Därefter tog Ben och Bo vid och 

fortsatte sitt bildarbete. Under hela bildpasset kommunicerade Beata, 

verksamhetsassistenten och eleverna med varandra genom TAKK och beröm 

gavs. När Ben och Bo slutade med att ta nytt dekorationsmaterial till den 

gemensamma tavlan, frågade Beata genom TAKK om de var färdiga. Ben och 

Bo nickade instämmande till den ställda frågan. Bildmomentet avslutades 

med att Ben och Bo gick iväg till toaletten för att tvätta sina händer. När de 

kom tillbaka till klassrummet sökte Beata ögonkontakt med dem och frågade 

vad de skulle göra nu, ”Vi skulle ju (.) (Beata gör paus i sitt uttalande 

samtidigt som ordet dans tecknas) DANS” (Intro till dans med Babblarna 

00.00.00-00,00.05). Ben och Bo besvarade frågan genom att teckna 

nyckelordet dans, samtidigt som de uttryckte det med sitt kroppsspråk. En 

stund senare ställde sig Bo framför Beata och gav på eget initiativ genom 

TAKK, förslag på en sång som han önskade att sjunga.  

Excerpt 3 Talar om vad man önskar för sång (00.00.00-00.00.08) 

Deltagare är pedagog Beata och elev Bo 

1. Beata: Lilla tomte (pedagogen sitter intill CD-spelaren i klassrummet) 

2. Bo: (eleven tecknar ordet tomte) TOMTE 

3. Beata: Ja 

4. Bo: (eleven tecknar ordet tomte igen) TOMTE 

5. Beata: Vill du sjunga den sedan? Vill du det? 

6. Bo: Mm (eleven nickar med huvudet) 

7. Beata: Mm (pedagogen ställer sig upp intill CD-spelaren) 

Rytmikpasset inleddes med dans och musik från Babblarna, som var ett 

språkljudsmaterial som användes kontinuerligt i skolarbetet. Därefter 

frågade Beata genom TAKK, efter sången som Bo tidigare hade gett förslag 

på att sjunga. Med Beatas stöd kom Bo på den eftersökta sången. Det ledde 

till att Beata och verksamhetsassistenten sjöng med stöd av TAKK och 

eleverna agerade till sångtexten. Därpå avslutades lektionen med att Beata 

berättade genom TAKK att tomtarna, det vill säga Ben och Bo, fick vakna 

upp och att det var dags för rast. Eleverna uppmanades att leka med något 

som de önskade och att se efter i sina väskor, om det fanns någon frukt att 

äta under rasten. Fast först rekommenderade Beata eleverna att gå på 
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toaletten. Sedan gick Ben och Bo själva iväg och pedagoger och 

verksamhetsassistenter fanns tillgängliga i lokalerna om så behövdes.     

     I Alfaskolan bestod det estetiska arbetet av att göra var sitt jättelikt 

höstlöv. Lektionen inleddes av att pedagog Agnes gav instruktioner till 

eleverna i form av verbalt tal, innan höstlöven delades ut. Därefter satte sig 

Pedagog Anna bredvid elev Anton, och började berätta efter att ha fått 

ögonkontakt att de skulle klippa ut lövet och nyckelordet klippa tecknades. 

När saxarna var utdelade började klippandet, genom att Anna höll i pappret 

med sin ena hand och med den andra handen fick Anton hjälp att hålla i 

saxen. Samtidigt gavs det muntliga instruktioner om när det var dags att 

klämma ihop saxen. När Anton satt och tittade åt ett annat håll under 

klippmomentet, talade Anna om med stöd av TAKK att Anton skulle titta på 

det pågående arbetet. Anna hjälpte Anton att rikta sitt huvud mot pappret så 

att klippandet kunde fortsätta, vilket skedde återkommande under arbetets 

gång. Kontinuerligt under klipparbetet berättade Anna med verbal röst vad 

de skulle göra och gav uppmuntrande ord. Efter en stund klappade Anton på 

Annas arm och uttryckte sin önskan om att äta genom att tecknade ordet 

mat. Anna besvarade uttalandet genom att berätta, med stöd av TAKK, vilka 

lektioner som kom innan det var dags för lunch.  

Excerpt 4 Estetisk bild A (00.03.20-00.03.32) 

Deltagare är pedagog Anna och elev Anton  

1. Anton: (eleven klappar pedagogen på armen och söker ögonkontakt) 

2. Anna: (pedagogen tittar på eleven) 

3. Anton: (eleven tecknar ordet äta) ÄTA 

4. Anna: Jo, sen idag (pedagogen nickar instämmande och söker 

ögonkontakt med eleven) först ska du ha bild och sedan ska du till 

träslöjden och sen ska du äta, mm 

Återkommande under arbetspasset kommunicerade Anton med Anna, 

genom att först klappa på armen och sedan med stöd av TAKK och/eller 

peka på aktuell sak. Anna i sin tur bekräftade och besvarade verbalt på 

Antons yttranden. När lövet var utklippt och Anton satt och väntade på att 

de andra eleverna också skulle bli klara, berättade Anna genom TAKK vad 

som skulle hända efter bildlektionen. Anton lyssnade på det Anna berättade, 

men efter en stunds väntan reste sig Anton upp och gick iväg mot ett av 

klassrumsfönstren. Anna sade då till Anton att sätta sig på sin stol och 

nyckelordet sitta tecknades. Därefter tilläts Anton att röra sig, innan nästa 

moment av höstlövet sattes igång. När det var dags att börja arbeta igen kom 

Anna och Anton tillbaka till sina stolar. Pedagog Agnes gav instruktioner 

med hjälp av konkret material, verbalt tal och genom att praktiskt visa hur 

det fortsatta arbetet med höstlöven skulle gå till. Därefter återberättade 

Anna med tal det Agnes hade sagt genom att rikta sig direkt till Anton, som 
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satt tyst och fokuserade blicken på en veckotidning som låg på bordet 

framför honom. Sedan fortsatte Anna och Anton med nästa moment av 

bilduppgiften, som bestod av att riva ut färgen brun från en veckotidning. 

Anton rev ut hela sidor ifrån tidningen, vilket gjorde att Anna 

återkommande med stöd av TAKK berättade vad som var deras uppgift: 

”Anton titta vi ska ha brun, titta brunt.” (Anna lutar sig fram mot Anton 

och söker ögonkontakt) (Estetisk bild B 00.04.41-00.04.53). Därpå fortsatte 

Anna och Anton att tillsammans leta och riva ut brunfärgade pappersbitar 

ifrån veckotidningen. Efter en stund frågade Anna, Anton om de skulle gå på 

toaletten och nyckelordet toalett tecknades. Anton besvarade frågan genom 

att resa sig upp från sin stol och gå iväg till toaletten.  

Språkutvecklingsarbete genom att lyssna, läsa och tala  

I deltagande skolor bestod ämnesområdet kommunikation av olika 

språkutvecklande arbetssätt såsom lyssna, läsa och tala genom att använda 

TAKK. I Alfa inleddes kommunikationsarbetet av att pedagog Anna och elev 

Anton gick igenom, med stöd av TAKK, dagens arbetsschema. Schemat 

bestod av bilder med tillhörande ordbilder, som fanns uppsatt på väggen 

intill Antons arbetsplats. För att hjälpa Anton att rikta fokus på schemat stod 

Anna med ena handen runt om Anton, och med den andra tecknades 

aktuella nyckelord. Därefter gick Anton och satte sig på sin stol och pekade 

på en flanotavla som stod på bänkens kortsida. Anna placerade sig mitt emot 

Anton, och berättade med verbalt tal att flanotavlan skulle användas i det 

kommande arbetet. Anna höll sedan upp en bild på ett föremål, till exempel 

en buss, en lampa eller en väska, som Anton benämnde med stöd av TAKK. 

Excerpt 5 Arbetspass (00.01.04-00.01.42) 

Deltagare är pedagog Anna och elev Anton 

1. Anna: Vad är det? (.) (pedagogen gör en kort paus i sitt uttalande och 

håller upp en bild på en buss) Det är ju en buss, titta! 

2. Anton: (eleven tittar på bilden) 

3. Anna: Buss, ska vi sätta den hit (pedagogen sätter tillsammans med 

eleven upp bilden på bussen på en flanotavla. Eleven är beredd att 

ta en ny bild. Pedagogen för elevens hand åt sidan och tar upp 

bilden som eleven rörde) och här har du en? (pedagogen håller fram 

en bild på en lampa) 

4. Anton: (eleven gör snabbt ett lamplikande tecken) LAMPA 

5. Anna: Lampa (pedagogen sätter upp bilden på flanotavlan) och vad är 

här för någonting? 

6. Anton: (eleven tecknar trappa) TRAPPA 

7. Anna: Det är ju en väska (pedagogen sätter upp bilden på flanotavlan) 

Men här (pedagogen tar fram en bild på en trappa) 

8. Anton: (eleven tecknar trappa) TRAPPA 

9. Anna: Ja, en trappa (pedagogen nickar instämmande) Bra! (pedagogen 

sätter upp sin tumme i luften och eleven ler lite extra)  

10. Anton: (eleven tar fram en bild från bildhögen som pedagogen lyfter upp) 
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11. Anna: Här har du, vad har du här för någonting? (pedagogen visar en bild 

på en cykel) 

12. Anton: CYKEL (eleven visar ett cykelliknande tecken) 

13. Anna: Ja, en cykel (pedagog söker ögonkontakt med eleven) 

Efter att alla bilderna var uppsatta gick arbetet in i ett nytt moment, där 

Anna bad om att få en specifik flanobild av Anton genom att uttrycka och 

visa aktuellt TAKK-ord. Anton ville till en början ta den bild som var närmast 

på flanotavlan, vilket tillslut ledde till att Anna förde Antons hand till den 

eftersökta bilden. Vid nästa efterfrågan pekade Anna på aktuell bild, och 

frågade Anton om det var den som skulle tas bort. När det var färre bilder på 

flanotavlan, pekade Anton själv på respektive bild och tog bort den bild som 

Anna frågade efter. Arbetspasset fortsatte med språkträning, där Anna höll 

fram en bild i taget på en av figurerna från språkljudsmaterialet Babblarna. 

Anton i sin tur benämnde figurens tilltalsnamn, genom att verbalt uttrycka 

olika språkljudskombinationer, till exempel Bibibi, Dididi och Bababa. Anna 

bekräftade genom att verbalt upprepa det som Anton gav uttryck för, vilket 

gjorde att han blev glad och entusiastisk till fortsatt arbete. De gånger Anton 

inte benämnde aktuell figur, sade Anna figurens ljudkombination och Anton 

försökte då att härma samma verbala uttryck istället. Innan det sista 

arbetsmomentet påbörjades tog Anna fram ett ritblock som Anton fick rita i, 

medan Anna stod bredvid och kommunicerade något verbalt ord med Anton. 

Efter en liten stund lyfte Anton upp ritblocket, och Anna frågade med verbal 

röst om han hade ritat färdigt, vilket han tyckte. Därefter togs ett nytt 

arbetsmaterial fram, bestående av olikfärgade klädnypor som skulle fästas 

på en korg. Anton valde fritt en klädnypa som sattes fast på korgkanten, med 

hjälp av Anna. Under tiden benämnde Anna varje färg genom TAKK. När 

alla klädnyporna satt fast i korgen, bad Anna om att få en specifik klädnypa 

genom att TAKK-ordet på aktuell färg tecknades. Anton tog med hjälp av 

Anna bort efterfrågad klädnypa från korgkanten. När alla klädnyporna var 

borttagna från korgen, tog Anton en av klädnyporna och försökte sätta fast 

den igen på korgkanten. Det ledde till att Anna frågade med stöd av TAKK 

om de skulle sätta tillbaka klädnypan. Anton tog då lös klädnypan och satte 

den åter i korgen. När Anna sedan frågade med verbal röst om de var 

färdiga, reste sig Anton upp från sin stol och lektionen ansågs vara avslutad. 

Anna berättade att denna gång fick ämnesområdet kommunikation avslutas 

på ovanstående sätt, då Anton visade att han inte orkade koncentrera sig 

mer genom sitt kroppsspråk.  

     I Gamma introducerades det kommunikativa ämnesområdet av en 

läsebok som bestod av bilder, text och ritade tecken, där bilden visar hur 

tecknet utförs till aktuellt ord. Med stöd av TAKK läste och samtalade elev 

Gustav och pedagog Gunilla om bokens innehåll. Allteftersom läsningen 

fortgick ställde Gunilla frågor med anknytning till texten. Under hela 

arbetspasset användes ögonkontakt och TAKK i kommunikationen mellan 
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Gunilla och Gustav. Gustav läste och uttryckte sig med stöd av TAKK, som 

Gunilla vägledde och bekräftade. Hon förtydligade dessutom 

meningsbetydelser och bildernas innehåll. Följande episod illustrerar hur 

Gunilla efter en stunds läsning bjöd in Gustav till att välja, om de skulle 

fortsätta eller avsluta läsningen. 

Excerpt 6 Kommunikation A (00.05.16-00.05.58) 

Deltagare är pedagog Gunilla och elev Gustav  

1. Gunilla: Ja, precis, det står så här Leo han tycker om bär, så han flyger 

ned hosch, så där hosch (pedagogen efterliknar hur det låter när 

Leo dyker ned och tecknar ordet flyga) FLYGA 

2. Gustav: Men det är (.) (eleven gör en kort paus) huset (eleven tecknar 

ordet fel men säger ordet huset) 

3. Gunilla: Fel, han far ju fel titta (pedagogen pekar i boken) boet, den går 

iväg för det var ju en? HATT 

4. Gustav: Hatt 

5. Gunilla: En hatt 

6. Gustav: (eleven vänder blad i läseboken) 

7. Gunilla: Ska vi stanna eller läsa mer? 

8. Gustav: Jo (eleven vill fortsätta att läsa) 

9. Gunilla: Ja (pedagogen nickar) 

Med stöd av TAKK fortsatte läsningen i dialogform mellan Gunilla och 

Gustav. Efter en stund berättade Gunilla genom TAKK, att det var dags att 

avsluta läsningen, vilket Gustav inte ville göra. Gunilla bekräftade Gustavs 

önskan, men sade att det fick fortsätta att läsa en annan dag och tog undan 

boken. Därefter tog Gunilla fram en arbetsbok och berättade med stöd av 

TAKK, att de skulle klippa ut meningar med ritade tecken som skulle limmas 

fast i boken. Ett förslag gavs, att de kunde klippa ut hälften var, något som 

godtogs av Gustav som själv började välja vilka bilder som skulle klippas ut. 

När meningarna var utklippta frågade Gunilla genom TAKK om det var dags 

att limma fast dem i arbetsboken, vilket Gustav höll med om och började att 

limma utvalda meningar. Efter att Gustav hade lagt ned stor möda på att 

limma två av fyra meningar, erbjöd Gunilla sig genom TAKK att limma 

kvarvarande meningar. Gustav bekräftade med stöd av TAKK att förslaget 

accepterades. När alla meningarna var på plats frågade Gunilla genom 

TAKK, om de skulle läsa meningarna tillsammans, något som Gustav 

samtyckte till och som episoden nedan beskriver. 

Excerpt 7 Kommunikation A (00.01.17-00.01.50) 

Deltagare är pedagog Gunilla och elev Gustav  

1. Gunilla: Leo (pedagogen tecknar persontecknet för Leo) 

2. Gustav: Leo 

3. Gunilla: (pedagogen tecknar ordet söker) SÖKER 

4. Gustav: Söker 
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5. Gunilla: (pedagogen pekar i boken) Vad söker han? 

6. Gustav: Mat 

7. Gunilla: Mat, mm hm (pedagogen pekar i boken) han 

8. Gustav: Han 

9. Gunilla: Ser 

10. Gustav: Se 

11. Gunilla: God mat 

12. Gustav: God mat 

13. Gunilla: Mm titta här (pedagogen pekar i boken) 

14. Gustav: (eleven gäspar) 

15. Gunilla: Tror du att det är choklad? 

16. Gustav: Nej 

17. Gunilla: Inte det (pedagogen skakar på huvudet) 

18. Gustav: En kaka 

19. Gunilla: En kaka 

20. Gustav: Korv (.) (eleven gör en kort paus) saft  

21. Gunilla: Korv och saft 

22. Gustav: Jo 

23. Gunilla: Gott (pedagogen vänder blad i boken) 

Läsningen av de inklistrade meningarna fortsatte i form av ett dialogiskt 

samtal, med vägledning, frågeställningar och beröm från Gunilla. Efter att ha 

läst flera meningar gäspade Gustav. Gunilla bekräftade och frågade genom 

TAKK, om de skulle läsa den sista meningen. Gustav besvarade frågan 

genom att läsa ytterligare en mening. Därefter avslutade Gunilla lektionen 

med att tacka Gustav för ett bra genomfört arbetspass. 

     I Betaskolan bestod kommunikationspasset av sagoläsning. Pedagog 

Beata inledde arbetspasset med att ta fram en genomskinlig plastlåda. 

Därefter söktes ögonkontakt med eleverna, Ben och Bo, som benämndes vid 

namn samt med persontecken, innan Beata ställde en fråga genom TAKK om 

vem det var som bodde i lådan. Ben och Bo svarade Babblarna, vilket Beata 

bekräftade och fyllde ut med att berätta, att det handlade om Babblarnas 

hus. I konversationen med Ben och Bo och vid läsningen ur Babblarnas bok 

använde Beata TAKK, vilket påföljande episod illustrerar.  

Excerpt 8 Sångpåse och saga (00.06.35-00.07.16) 

Deltagare är pedagog Beata, verksamhetsassistent Bengt och eleverna Ben 

och Bo 

1. Beata: Nu, börjar det! (pedagogen söker ögonkontakt med eleverna 

samtidigt som första sidan i sagoboken vänds upp) Kom så tittar 

vi i Babblarnas hus (pedagogen vänder blad i sagoboken) 

2. Bo: Hus 

3. Bengt: (verksamhetsassistenten tecknar också till texten i sagoboken och 

nickar instämmande) Titta 

4. Beata: Titta en brevlåda och vad händer där inne? 

5. Ben: Ja, vad händer? 

6. Beata: Ja, vad händer där? (pedagogen vänder blad i sagoboken) Det är ju? 

7. Bengt: B-I (verksamhetsassistenten tecknar persontecknet för sagofiguren 

Bibbi) 
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8. Ben: Bibbi 

9. Bengt: Bibbi (verksamhetassistenten tecknar namnet Bibbi) 

10. Beata: Bibbi (pedagogen tecknar namnet Bibbi) 

11. Ben: Bibbi 

12. Bo: Bibbi 

13. Beata: Som bygger med? (.) (pedagogen gör en kort paus och pekar i 

sagoboken på aktuellt byggmaterial) 

14. Bo: Klossar (eleven söker ögonkontakt med pedagogen och tecknar 

aktuellt ord) 

15. Beata: Med klossar (pedagogen tittar efter aktuellt material i den 

tillhörande sagolådan) 

16. Bengt: Klossar 

17. Beata: Här kommer Bibbi och jag bygger med klossar (pedagogen ställer 

fram sagofiguren Bibbi och byggklossar på bordet) Hallå hallå Ben 

och Bo (pedagogen vänder blad i sagoboken) 

Ben och Bo satt koncentrerade och tittade nyfiket på varje ny sida som 

vändes upp i sagoboken. Under tiden som läsningen pågick samtalade Beata, 

Ben och Bo om vad som hände i boken. För varje gestaltning i boken satte 

Beata fram aktuell figur och föremål på bordet. Exempel på figurer och 

föremål var Dadda, Diddi och Doddo samt skåp, badkar och klossar. Ben och 

Bo följde med under hela läsningen och benämnde med stöd av TAKK olika 

föremål och/eller figurer från boken. Under hela läsestunden höll Beata 

bokens sidor, figurer och föremål vända mot Ben och Bo. Med stöd av TAKK 

ställde Beata kontinuerligt frågor med anknytning till boken såsom ”Vem är 

det?” eller ”Vad gör Diddi?” Ben och Bo besvarade frågorna genom TAKK 

och/eller verbalt tal, vilket Beata och deltagande verksamhetsassistent 

bekräftade. Utformningen av frågeställningarna bestod också av oavslutade 

meningar, där paus gjordes i uttalandena som Ben och Bo fick fylla i, till 

exempel ”Titta, det är ju…” Ben och Bo bjöds även in till att härma 

kroppsrörelser som Babblarna i boken gjorde när de dansade eller tvättade 

sig. Beata levandegjorde figurerna genom att leka med dem, så att de fick 

röster och förmåga att röra sig. Sagoläsningen avslutades med att de 

använda figurerna benämndes en sista gång med anknytning till bilderna i 

boken. Därpå plockade Ben och Bo undan använt arbetsmaterial. 

Kommunikationen mellan pedagog, verksamhetsassistent och elever 

präglades av ett trevligt och öppet samtalsklimat. Under hela arbetspasset 

deltog Ben och Bo aktivt efter enskilda förutsättningar och fick kontinuerligt 

beröm för sitt kommunikativa deltagande genom TAKK. 

Dags att äta lunch  

När det var dags för lunch på Alfaskolan gick en verksamhetsassistent och 

elev Anton först iväg och tvättade sina händer för att sedan invänta övriga 

klasskamrater. I kommunikationen användes TAKK för att betona 

nyckelorden såsom tvätta, äta, smörgås, sitta, vänta och så vidare. När 
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pedagog Anna anslöt efter några minuter med de övriga eleverna, gick alla 

gemensamt in i matsalen. 

     I klasserna Gamma och Beta gick alla elever iväg tillsammans med 

pedagogerna och verksamhetsassistenterna till skolmatsalen. Det skedde 

efter att eventuell hjälp med skosnören och dragkedjor var avklarade. I 

matsalen tog eleverna själva sin mat eller så stöttade pedagogerna eller 

verksamhetsassistenterna. Pedagogerna uppmuntrade eleverna att ta från 

det serverade lunchbordet det hen själv önskade att äta, och att eleverna 

skulle göra så mycket som möjligt själva. Under hela lunchsituationen 

kommunicerade pedagogerna, verksamhetsassistenterna och eleverna med 

varandra genom att använda TAKK och ha ögonkontakt. När eleverna hade 

tagit färdigt sin mat, gick de och satte sig på respektive plats i matsalen och 

började att äta.  

     När klassen Alfa kom in i matsalen gick elev Anton och satte sig på sin 

matplats. Pedagog Anna gav instruktioner till Anton, att han skulle sitta kvar 

och vänta, medan mat och dess tillbehör hämtades. Till instruktionerna 

tecknades nyckelorden sitta och vänta. Anna berättade att nästa steg var att 

Anton själv skulle hämta sin mat. När Anna kom tillbaka med maten delades 

den i mindre bitar, innan besticken gavs till Anton. Mjölk och bröd placerade 

Anna en bit ifrån, med avsikt att Anton skulle träna på att uttrycka sin vilja 

och inte bara ta mjölkglaset eller hårdbrödet. Under lunchätningen var det 

mest tyst, förutom någon korrigering genom TAKK från Anna om att Anton 

inte skulle leka med matkniven. Det ledde tillslut till att Anna lade Antons 

matkniv åt sidan. Detta innebar att ätningen för Anton underlättades, då det 

enbart var gaffeln att hålla i handen.  

     I Gamma och Beta tog eleverna själva initiativ till att hämta till exempel 

mer vatten, bröd eller mat, eller så fick hen hjälp av pedagogerna eller 

verksamhetsassistenterna. Genom TAKK talade elev Gustav om för pedagog 

Gunilla att han önskade att äta morot till maten, vilket inte fanns serverat 

denna gång på salladsbordet. Gunilla svarade genom TAKK att Gustav kunde 

gå och fråga efter morötter av personalen vid matbespisningen, något som 

också gjordes. När Gustav kom tillbaka till matbordet berättade han med 

stöd av TAKK att morötterna var slut, vilket Gunilla bekräftade genom att 

uttrycka: ”Var de slut!” I klasserna Beta och Gamma var pedagogerna, 

verksamhetsassistenterna och eleverna aktiva till att initiera olika 

samtalsämnen, frågor och svar under lunchmåltiden. Kommunikationen 

baserades på TAKK och pedagogerna/verksamhetsassistenterna förväntade 

sig att få ett svar, ett gehör eller turtagning i samtalen med eleverna. Om ett 

uttalande eller en fråga inte uppfattades ställdes den om på nytt med stöd av 

TAKK, samtidigt som pedagogen eller verksamhetsassistenten kom närmare 

eleven för att få en bättre uppfattning. Eleverna i sin tur bekräftade genom 

TAKK, och gjorde en omtagning av det sagda. När lunchen var uppäten och 

eleverna kände sig nöjda, framförde hen det genom TAKK och/eller så 
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bekräftade pedagogerna eller verksamhetsassistenterna det. Det i sin tur 

ledde till att eleverna gick själva eller med hjälp och förde sin tallrik, bestick 

och glas till diskavlämningsstället. Därpå var det rast och eleverna fick själva 

bestämma vad de önskade att göra, till exempel att gunga, lyssna på musik, 

spela fotboll eller hoppa studsmatta. Pedagogerna eller 

verksamhetsassistenterna bekräftade genom TAKK elevernas val av aktivitet.   

     När elev Anton hade ätit färdigt, visade han det genom att försöka flytta 

sin tallrik från matbrickan. Pedagog Anna bekräftade det genom att fråga 

med stöd av TAKK: ”Har du ätit färdigt?” Därefter tog Anna emot Antons 

tallrik. Sedan visade Anton att han ville ha hårdbröd, genom att peka mot 

brödet som låg på bordet utom räckhåll. Anna uppmuntrade Anton att visa 

genom TAKK vad han önskade, vilket Anton i sin tur gjorde och Anna gav 

hårdbrödet. När smörgåsen var uppäten önskade Anton att dricka mjölk, 

vilket han visade genom att peka mot mjölkglaset som också stod en bit 

ifrån. Anna uppmanade Anton att teckna TAKK-ordet för mjölk, något som 

han också gjorde. Anna bekräftade och utvecklade budskapet med stöd av 

TAKK till en mening: ”Vill du ha mjölk?” och gav mjölkglaset till Anton. 

Därefter uttryckte Anton genom TAKK att han önskade mer bröd och mjölk, 

vilket Anna verkställde. När Anton hade ätit färdigt talade Anna om med 

stöd av TAKK att han skulle sitta kvar på sin stol och vänta. Under tiden bar 

Anna tillbaka matbrickan. De gick sedan tillsammans ut från matsalen och 

lunchrasten väntades.  

Sammanfattning av det vardagliga skolarbetet 

Sammanfattningsvis utmärktes samspelet under observationerna mellan 

pedagogerna och eleverna i respektive klass av att ögonkontakt söktes innan 

samtalet påbörjades. Eleverna gavs tid till att uttrycka sig och sin åsikt som 

till exempel när mer mat önskades vid lunchsituationerna. Pedagogerna 

visade lyhördhet för det eleverna hade att säga. När eleverna hade svårt att 

uttrycka eller finna eftersökta språkljud, ord eller begrepp försökte de visa 

vad de ville genom sitt kroppsspråk. Detta uppmärksammade pedagogerna 

och hjälpte eleverna att sätta ord på sina upplevelser. Skolarbetet vid 

arbetspassen var färdigplanerade och förutbestämt av pedagogerna. 

Tillfällen när eleverna gavs möjlighet att påverka sin situation var till 

exempel val av rastaktivitet, önskan om sångval vid rytmikpasset eller när 

det fanns behov av att röra sig. Frågor som pedagogerna ställde till eleverna 

understöddes många gånger genom att aktuellt nyckelord tecknades. Vidare 

inväntade pedagogerna elevernas svar fastän det kunde ta tid. 

Konversationerna mellan pedagogerna och eleverna i Beta- och 

Gammaskolan skedde hela tiden genom verktyget TAKK, och de flesta orden 

i meningarna visualiserades med stöd av kommunikationsverktyget. I 

Alfaskolan var det färre ord i kommunikationen mellan pedagogerna och 

eleverna som stöttades av TAKK. De gånger eleverna inte uttryckte sig med 
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stöd av tecken, fick pedagogerna fråga om fler gånger för att förstå vad som 

sades. Vid observationerna visade eleverna olika kommunikativa förmågor 

att kunna uttrycka sig och sin åsikt. Pedagogerna anpassade 

kommunikationen, ansvarsområden och skolarbetet till elevernas 

individuella förutsättningar och behov.  

Inflytande i vardagen med TAKK-användning   

Elevernas erfarenheter av TAKK och inflytande med stöd av pedagogerna 

Efter att observationerna var genomförda bestod nästa moment bland annat 

av att tillsammans med pedagog och elev/er titta på videofilmade 

undervisningssekvenser som fungerade som stöd för att åskådliggöra 

frågeställningarna i intervjuguiden (bilaga 3). Eleverna besvarade 

intervjufrågorna genom att bekräfta i form av ett jakande svar, med 

instämmande nickning eller med stöd av pedagogen. Inspiration till 

utformningen av intervjufrågor och urvalet av filmsekvenser gjordes efter 

Shiers (2001) modell för olika nivåer och utvecklingsskeenden i 

arbetsprocessen att uppnå elevinflytande. Flertalet av de utvalda 

sekvenserna har tidigare helt eller delvis exemplifierats under rubriken: ”Det 

vardagliga skolarbetet”. Filmsekvenserna som vi tittade på under 

intervjuerna skiljde sig åt mellan de deltagande skolorna, då intentionen var 

att använda situationer som utgick från olika observerade aktiviteter, det vill 

säga samling, ämnesområdena estetisk verksamhet och kommunikation. 

Däremot ingick inte anteckningsobserverade lunchsituationer, då de inte 

kunde visualiseras på samma sätt.   

     Eleverna bekräftade att det underlättade att förstå vad pedagogerna sade, 

när konversationen stöttades av TAKK. När TAKK var invävt i 

kommunikationen menade pedagogerna, att verktyget gav ytterligare stöd 

till innebörden i det som uttalades. 

Sedan tycker jag också, när man ser vilket stöd de har av det, att det är ju också en stor 

behållning. Gustav [elev] beskriver så bra det här med bla bla bla, för det är ju precis så 

det är, när du och jag sitter så här och pratar, så blir det bara en massa ord som far. 

(Gunilla)  

Eleverna höll med om att TAKK hjälpte dem att lyssna till det som sades och 

att följa med i skolarbetet. Pedagogerna uppfattade att TAKK bidrog till att 

eleverna blev tryggare och vågade yttra sig, då problematiken med att verbalt 

finna aktuellt ord och/eller ljud kompenserades genom TAKK.  

Beata: Oftast när vi har besök eller något sådant där, då tecknar du, Bo, mer 

än vad du talar. 

Malin:  Hm, vad tror du det kan bero på? 

Beata : … jag tror att man är tryggare i tecken och lite osäker på hur det låter 

och att man ska säga fel.  
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TAKK hjälpte, enligt eleverna, när de skulle berätta och framföra vad som 

hade hänt till exempel på rasten eller under helgen. Elevernas tilltro att 

kommunicera med stöd av TAKK, ansåg pedagogerna, främjade elevens 

initiativ att uttrycka sin åsikt och antalet kommunikationspartner ökade 

successivt. Från att eleverna inledningsvis samtalade en till en med en 

vuxen, till att andra delar i skolan blev involverade.     

     Pedagogerna framförde att eleverna för det mesta erbjöds till 

medbestämmande i undervisningen, efter att de planerade arbetsuppgifterna 

var avklarade. Det skedde genom att eleverna fick ta ställning till två färdiga 

förslag, till exempel om eleven önskade att läsa mer eller om hen ville sluta 

att läsa. Att det bara fanns två alternativ att välja på underlättade för 

eleverna att fatta egna beslut, menade pedagogerna. Eleverna bekräftade att 

de ibland fick välja vad de skulle arbeta med. Valet bestod även av att 

eleverna fick välja vilken av två aktiviteter som de önskade att göra på 

”fredagskul”.  

Vi har inte kommit så långt än, men det är något litet. På klassrådet faktiskt nu 

senast på fredagskulen fanns det två saker att välja mellan. … Vi hade att välja 

mellan att vara ute eller att se på film. Och [elev] Anton, du valde att vara ute. 

(Anna)  

Sammantaget uppfattade eleverna och pedagogerna att TAKK bidrog till 

förståelse vid samtal och kompenserade uttryckssvårigheter. Inflytande i 

skolarbetet bestod, enligt eleverna och pedagogerna, oftast av att ta ställning 

till två alternativ som pedagogerna hade bestämt.  

Vårdnadshavarnas erfarenheter av TAKK och interaktion 

I följande avsnitt presenteras vårdnadshavarnas erfarenheter av TAKK och 

interaktion med sina barn.  

     Vårdnadshavarna ansåg att TAKK bidrog till att skapa förståelse för 

omvärlden och fungerade som ett stöd för barnen vid språktillägnande. 

TAKK hade enligt vårdnadshavarna främjat barnens förmågor att snabbare 

kunna kommunicera med sin familj och uttrycka sin vilja.  

… Jag gav ett exempel igår med orden puss och buss där språkljuden är väldigt lika 

varandra. Till exempel om jag ska åka buss, nu ska vi åka buss och om jag tecknar 

buss, då behöver inte mitt barn gissa vad jag säger. För annars kan man missa på 

den skillnaden på de språkljuden. Det förstärker helt enkelt det man vill säga och 

ökar förståelsen i kommunikationen i och med TAKK. (Birgitta) 

… Det finns ju många sådana här ord som Bo inte kan uttala, men då kan han teckna 

dem istället. … det kan ju vara färger, det kan vara maträtter och allting som Bo inte 

vet riktigt vad det heter, men då tecknar han istället och på så sätt får vi veta vad Bo 

också vill. (Berit) 
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För att skapa förståelse i hemmets vardag och för att stödja barnen till ett 

aktivt samspel anförde vårdnadshavarna, att det handlade mycket om 

kommunikation med ömsesidig påverkan och med rikliga träningstillfällen. 

Där var TAKK ett fungerande kommunikativt verktyg, som vårdnadshavarna 

uppfattade främjade barnen att ta aktiv del i skolvardagen. När 

vårdnadshavarna eller barnen inte använde TAKK i kommunikationen för 

att betona nyckelord i yttranden, minskades eller så gick förståelsen av det 

sagda förlorad.  

Gina: Jo, i, under eller bredvid det förstår inte alltid Gustav och det har han 

haft svårt med. För om jag bara säger – Gå och hämta bollen under 

bordet. Då kanske han inte förstår och söker på bordet eller bredvid. 

Och då förstärker man med tecken och tydliggör det man säger helt 

enkelt. 

Malin: Och då förstår Gustav direkt vad ni säger? 

Gina:  Jo, mm.  

Samtidigt som TAKK bidrog till ökad förståelse och interaktion i 

kommunikationen, så fordrades enligt vårdnadshavarna att tid lades ned på 

att fortlöpande lära sig nya TAKK-ord för att dess användning skulle 

fungera. 

Malin: Har du fått någon utbildning i TAKK?  

Benita:  … Jag har ännu inte fått någon utbildning. 

Malin: Hur gör du för att lära dig tecken?  

Benita:  Jag använder webbsidor. Sedan får jag bilder från skolan, men det är 

svårt. Jag vet inte riktigt hur jag skall använda dem. … Jag måste 

träna mer själv på tecken, för det är jättebra för Ben.  

Ibland uppfattade vårdnadshavarna att det fanns vissa svårigheter med att 

tolka barnens TAKK-användning, om hand- och/eller fingerrörelserna var 

otydliga. Fast det kompenserades med som Birgitta uttryckte: ”… barn har 

barnvarianter av tecken och det handlar om att motoriken inte är där riktigt 

än. … Sedan lär man sig att känna sitt barn och hur det gör.” En önskan som 

Gina framförde var att kunskapen om TAKK och dess ändamål skulle öka i 

samhället, så att möjligheterna till kommunikation och förståelse utanför 

den egna familjen och skolan förbättrades.  

     Sammantaget visar resultaten att vårdnadshavarna uppfattade att TAKK 

understödde det verbala talet och främjade barnen till en aktiv medverkan, 

men det krävdes att tid lades ned för att dess användning skulle bli 

funktionell.   

Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis var det demokratiska uppdraget prioriterat i de lokala 

styrdokumenten. Konstaterade förbättringsområden i Alfaskolan var bland 

annat elevernas inflytande över lärandet. Identifierade utvecklingsområden i 
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Betaskolans var bland annat att målen i läroplanen skulle göras mer 

lättbegripliga för eleverna. Både kunskapskraven och det demokratiska 

uppdraget om elevinflytande var viktiga delar i det pedagogiska arbetet, 

ansåg pedagogerna. Pedagogernas intentioner var att genom regelbundna 

träningstillfällen och i en undervisning som var strukturerad och bestod av 

demokratiska arbetsformer utveckla elevernas förståelse för när och hur de 

kunde utöva inflytande i sin skolvardag. För att främja förutsättningarna till 

samspel och elevinflytande menade vårdnadshavarna och pedagogerna, att 

det var viktigt att det fanns en öppen och gynnsam dialog mellan dem och 

eleverna. Enligt pedagogerna var det angeläget att ha höga och uppnåeliga 

förväntningar på eleverna som kommunikationspartner. Vid 

observationerna visade pedagogerna lyhördhet för det eleverna uttryckte och 

stöttade och förtydligade kommunikationen fortlöpande. När elevernas 

initiativ uppmärksammades och följdes upp av pedagogerna på ett tydligt 

sätt, blev de glada och deras engagemang i aktuell situation stimulerades. 

Överlag var den observerade skolvardagen färdigplanerad av pedagogerna, 

med få inslag där elevernas erfarenheter och kunskaper beaktades.  

     Eleverna, vårdnadshavarna och pedagogerna uppfattade, att 

kommunikationsverktyget TAKK stöttade förståelsen för det verbalt 

uttryckta. Både vårdnadshavarna och pedagogerna uppfattade att TAKK-

användning bidrog till att skapa trygghet och underlättade elevernas 

kommunikativa förmåga att uttrycka sina åsikter och delta mer aktivt i olika 

sammanhang. Resultatet analyseras och diskuteras i förhållande till Shiers 

modell i nästa avsnitt.   

  

Analys och diskussion 

I studien undersöks pedagogens arbete med elevinflytande i träningsskolans 

vardag där TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation används som kommunikationsverktyg. För att analysera 

och diskutera resultatet används Shiers (2001) delaktighetsmodell och 

tidigare forskning. Analysen och diskussionen sker genom att respektive 

forskningsfråga i studien bearbetas i förhållande till Shiers (2001) olika 

nivåer och utvecklingsskeenden för att uppnå elevinflytande.  

Pedagogen visar lyhördhet och stödjer eleven att uttrycka sin 

åsikt 

Eleven blir lyssnad på  

Den första frågeställningen var om och i sådana fall hur pedagogen visar 

lyhördhet och stödjer eleven att uttrycka sin åsikt i skolvardagen. I Shiers 

(2001) delaktighetsmodell innebär den första nivån att pedagogen lyssnar på 
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eleven, när hen själv tar initiativ till att uttrycka en åsikt. För att kunna 

uttrycka sig är en fungerande kommunikation en grundläggande 

förutsättning. Eleverna i studien hade bland annat både impressiva och 

expressiva språkstörningar, vilket kan ge negativa konsekvenser för lärande 

och en aktiv medverkan i undervisningen. Resultatet visar att eleverna 

ibland hade svårt att uttrycka sig och finna sökta ord och/eller bokstavsljud i 

konversationen. Genom TAKK stöttades deras uttrycksförmåga och 

uttalssvårigheterna blev mindre begränsade i kommunikationen. 

Vårdnadshavarnas och pedagogernas avsikter var att visa lyhördhet när 

eleverna tog initiativ till att uttrycka sig och sina åsikter. Det åskådliggjordes 

till exempel när elev Anton mitt i bildarbetet på Alfaskolan uttryckte att han 

ville äta mat för pedagog Anna som lyssnade och besvarade uttalandet, eller 

när elev Gustav på Gammaskolan talade om för pedagog Gunilla vilken sång 

han önskade sjunga på musiklektionen. Genom ett sådant förfarande 

stöttades eleverna till en aktiv medverkan i skolvardagen. Vidare gav 

pedagogerna bekräftelse och beröm på ett förståeligt sätt till eleverna. Om 

pedagogerna inte uppfattade vad eleverna frågade eller uttryckte, framförde 

de detta. Eleverna i sin tur upprepade då det uttryckta och blev på så sätt 

både sedda, hörda och bekräftade.  

Eleven får stöd att uttrycka sin åsikt 

Den andra nivån i Shiers (2001) modell utgörs av att pedagogen agerar på ett 

sätt som stödjer eleven att uttrycka sina åsikter och synpunkter. Resultatet 

visar att pedagogernas ambitioner var att skapa en gynnsam samtalsmiljö, 

där eleverna gavs stöd och tid till att uttrycka sig och sina önskemål. I 

observationerna åskådliggjordes det bland annat vid lunchsituationen i alla 

tre skolorna, när eleverna uttryckte att de ville ha mer mat, mjölk eller bröd, 

eller när pedagog Gunilla på Gammaskolan efterfrågade elev Gustavs åsikt 

om vad en bild i läseboken föreställde. Ett sådant handlande främjade 

eleverna att ge uttryck för sina åsikter och på så sätt påverka sin situation. 

     För att tillmötesgå elevernas enskilda förutsättningar att uttrycka sina 

åsikter var pedagogernas intentioner att ha ett elevperspektiv. I det 

pedagogiska arbetsupplägget var avsikten att det skulle finnas flexibilitet 

med eleven i centrum. Arbetet med att utveckla elevernas förmågor att 

uttrycka sig i sin skolvardag skedde stegvis. Initialt handlade det om att lära 

sig innebörden av nyintroducerade ord samt när och hur dessa ord 

användes, till exempel vid matsituationen när mer mat och dryck önskades, 

vid påklädning när hjälp med dragkedjor och skosnören behövdes, vid 

toalettbesök eller under lektion. Detta förfaringssätt underlättade elevernas 

förståelse för hur de kunde påverka sin situation och vad det innebar. 

     Elevernas förmågor att minnas vissa eftersökta benämningar för att 

uttrycka sig räckte inte alltid till. Det medförde att eleverna försökte visa sin 

vilja genom sitt kroppsspråk och agerande, till exempel genom att flytta 
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mattallriken åt sidan, lyfta upp sitt ritblock eller sluta dekorera sin tavla. 

Pedagogerna uppmärksammade detta agerande och hjälpte eleverna att sätta 

ord på sina upplevelser genom att fråga om eleven hade ätit färdigt, ritat 

klart sin teckning eller om tavlan var färdigpyntad.  

    I skolorna användes ritade tecken, ord- och/eller bildstöd som ett 

förtydligande tillsammans med TAKK i undervisningen. Det fanns dock 

tillfällen när pedagogerna helt uteslöt TAKK eller använde det i liten 

utsträckning, som vid högläsningen i Alfaskolans morgonsamling. Ett sådant 

handlande försvårade möjligheterna för eleverna att förstå och följa med i 

högläsningsboken. Innan en konversation påbörjades sökte pedagogerna 

först ögonkontakt med eleverna, benämnde dem vid tilltalsnamn och 

visualiserade ibland aktuellt persontecken, vilket befrämjade samspelet och 

kommunikationen mellan eleverna och pedagogerna. I skolarbetet använde 

pedagogerna tydliga instruktioner och exemplifierade det pedagogiska 

arbetet, som vid estetiska lektionen i Alfaskolan. Detta förfarande 

förbättrade elevernas möjligheter att följa med i undervisningen. När 

pedagogerna dessutom formulerade sina beskrivningar med stöd av TAKK, 

uttryckte eleverna fler åsikter och ställde fler frågor, vilket bland annat 

skedde i Gammaskolans genomgång av årstiderna. En annan bidragande 

faktor för att understödja och uppmuntra eleverna till att uttrycka sig och 

sina åsikter, handlade om hur pedagogerna samtalade med eleverna. När 

pedagogerna pratade med eleverna, kom de mer till tals tillsammans med 

pedagogen i dialogform. När undervisningen istället var upplagd i form av 

att pedagogen talade till eleverna, satt eleverna mer tysta och iakttog 

pedagogen och deras talutrymme minskades.  

     Pedagogerna i studien var beredda att dels öppna upp för att lyssna på och 

hjälpa eleverna att uttrycka sina åsikter, och dels att arbeta på ett sätt som 

gjorde det möjligt för dem att lyssna och stödja elevernas kommunikation. I 

de lokala styrdokumenten stod det bland annat att i Alfaskolan skulle 

elevernas självtillit och kommunikativa förmåga utvecklas, och i Betaskolan 

skulle elevernas självständighetsutveckling uppmuntras. Det kan tolkas som 

en skyldighet att pedagogerna i det vardagliga skolarbetet skulle lyssna på 

och hjälpa eleverna att uttrycka sina åsikter. Det som främjade inflytande för 

deltagande elever i studien, berörde initialt förmågan att kunna 

kommunicera med sin omgivning på ett förståeligt sätt. En ökad 

språkförståelse med goda tecknande förebilder kan minska 

situationsberoendet och stödja en rikare kommunikation, vilket var ett 

långsiktigt arbete i studien. Språket är betydelsefullt dels för 

kunskapsinhämtning i skolan, och dels för elevernas begreppsbildning och 

att kunna påverka sin situation (jfr Anderson, 2002; Maxwell, 2012; 

Åkerström, Aytar & Brunnberg, 2013; Östlund, 2012). När eleverna i studien 

blev sedda, hörda och bekräftade blev de glada och deras aktivitet i det 



70 
 

vardagliga skolarbetet befrämjades, något som pedagogerna gav uttryck för 

och som observerades vid bland annat språkarbetet i Betaskolan.     

     För att utveckla elevernas förståelse för innebörden av elevinflytande och 

hur det praktiskt används behövde undervisningen delas upp i mindre steg, 

för att så småningom kunna utvecklas till förmågor som eleven 

kontrollerade. Betydelsen av att elever får exemplifierat inflytande och 

delaktighet samt själv får möjlighet att utöva det, har kunnat urskiljas i 

tidigare studier (jfr Chung, Carter & Sisco, 2012; Lilienfled & Alant, 2005; 

Sirén Blomgren, 2011). För att elev och pedagog skulle mötas i den 

proximala utvecklingszonen, organiserade och strukturerade pedagogerna 

undervisningen så att den skulle bli begriplig och utmanande utifrån 

elevernas individuella förutsättningar. Det kunde bland annat observeras vid 

Alfaskolan benämningsövning av olika föremål och Gammaskolans 

lästräning. Ett sådant agerande minskade risken för att eleven skulle tappa 

intresse och motivation till aktuell situation, vilket kan leda till passivitet. 

Kunskaperna att förstärka det talade språket genom TAKK skiljde sig åt 

mellan de deltagande skolorna. Detta kan få negativa konsekvenser för vissa 

elevers förståelser och inflytande över skolvardagen. För att tillmötesgå 

elevers olika behov fordras att det finns färdighet, tid och kunskap (jfr 

Ahlberg, 2013; Göransson, 2008; Shier, 2001; Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2013; Thornberg & Elvstrand, 2012). 

     Samtidigt som pedagogerna och vårdnadshavarna återgav flera fördelar 

med TAKK, så krävdes vissa förutsättningar för att dess användning skulle 

fungera. Till exempel erfordrades förmåga att förstå uttryckta TAKK-ord och 

behärska dess utförande, samt att eleverna hade en viss språkförståelse och 

fick individuellt stöd till att uttrycka sig. Dessutom var det angeläget att 

kommunikationsverktyget verkligen användes av pedagogerna och 

verksamhetsassistenterna i det pedagogiska arbetet. Allt detta krävde tid och 

kontinuerlig träning av både elever, vårdnadshavare och pedagoger. Trots 

det vägde TAKK:s fördelar tyngre, då det främjade eleverna till en aktiv 

medverkan i hemmet och i skolan. Pedagogernas ambitioner var att försöka 

rikta fokus på möjligheter och färdigheter, istället för att söka problem och 

tänka att det inte går och därmed inte försöka. Att återkommande försöka 

finna fungerande arbetsformer för att bemöta elevers olika behov är 

utmanande, samtidigt är det ett arbete som kan utveckla elevernas lärande 

och inflytande i skolvardagen (jfr Ahlberg, 2013; Jakobsson & Nilsson, 

2012).  

     Studiens första frågeställning, om och i sådana fall hur pedagogen visar 

lyhördhet och stödjer eleven att uttrycka sin åsikt i skolvardagen, visar att 

pedagogerna bekräftade och lyssnade på sina elever, vilket även 

vårdnadshavarna gav uttryck för. Dessutom fick eleverna stöd att uttrycka 

sig och sina åsikter i skolvardagen, dels genom pedagogernas agerande och 

dels genom undervisningens organisation och struktur. Sammantaget visar 
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analysen att pedagogernas åsikter, observationerna från skolvardagen och 

skolornas policy om elevinflytande till stor del stämde överens med Shiers 

(2001) tre utvecklingsskeenden på nivå ett och två.  

Pedagogen beaktar elevens erfarenheter och kunskaper 

Elevens åsikter beaktas 

Den andra frågeställningen var om och i sådana fall hur pedagogen beaktar 

elevens erfarenheter och kunskaper i skolvardagen. Den tredje nivån i Shiers 

(2001) delaktighetsmodell innebär att pedagogen tar hänsyn till elevens 

önskemål i beslutfattande processer. Det betyder att elevens vilja är en av 

många faktorer som har betydelse för vilket/vilka beslut som tas. Den tredje 

och andra nivån i Shiers modell kan uppfattas som snarlika, men det som 

skiljer dem åt är att på den andra nivån garanteras inte att elevens 

synpunkter kommer att beaktas vid beslut. Pedagogernas avsikter i studien 

var att det skulle finnas alternativ i skolarbetet, där hänsyn togs till elevernas 

vilja. Vid observationerna var det vid ett fåtal tillfällen som det gavs 

möjlighet för eleverna att komma med egna förslag och initiativ för att 

påverka sin situation. Det kunde till exempel vara att välja rastaktivitet som 

att gunga, lyssna på musik eller att spela fotboll. Andra situationer var när 

elev Gustav på Gammaskolan ville ha morötter till lunch, eller när elev Bo på 

Betaskolan under rytmikpasset framförde sin önskan om att sjunga en 

specifik sång, eller när hänsyn togs till elev Antons behov av att röra sig på 

Alfaskolan. En av de pedagogiska utmaningarna var att locka fram elevernas 

egna önskemål. Ett sätt för att utveckla elevernas initiativförmåga var att 

visa på olika valmöjligheter i skolarbetet. När eleverna förstod kopplingen 

mellan det uttrycka och verkställandet av det stimulerades elevernas 

motivation att komma med egna förslag och idéer. Ibland innebar detta att 

pedagogerna fick kompromissa tillsammans med eleverna, för att det skulle 

vara genomförbart och helst kunna förenas med kunskapsuppdraget. För det 

mesta var det ändå pedagogerna som bestämde vad som skulle göras och i 

vilken arbetsordning, som i Gammaskolans språkutvecklingsarbete eller val 

av sagobok i Alfaskolan.    

     Istället för att invänta och bjuda in eleverna till inflytande, kunde det 

emellanåt observeras att pedagogerna och/eller verksamhetsassistenterna 

agerade direkt med att till exempel ta fram och välja arbetsmaterial eller 

aktivitet. Hjälpen som gavs till eleverna genomfördes snabbt och smidigt. 

Pedagogernas uttalade ambitioner var att eleverna skulle få välja om de till 

exempel önskade börja lektionen med att läsa eller räkna. Resultatet tyder 

dock på att skolarbetet vid lektionerna oftast var färdigplanerat och 

förutbestämt av pedagogerna. Det innebar att det var några få situationer 

där eleverna kunde utöva någon form av inflytande, som val av aktivitet vid 

”fredagskul” eller önskemål av visa vid sångstunden.   
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     Välviljan att snabbt hjälpa eleverna i olika situationer, medförde att de 

inte fick utmanas i den proximala utvecklingszonen (jfr Strandberg, 2013), 

och därigenom blev det färre tillfällen till att träna på inflytande i sin 

skolvardag. Hur elevers kunskaper och erfarenheter beaktas påverkas bland 

annat av, vilka föreställningar som finns om deras förmåga att vara 

medskapare i det vardagliga skolarbetet. Höga och uppnåeliga förväntningar 

om att eleverna kan, vill och har förmåga att utöva inflytande över sin 

utbildning, kan främja elevinflytande (jfr Bruce & Vargas, 2007; Hunt, Soto, 

Maier, Müller & Goetz, 2002; Sundqvist, Plejert & Rönnberg, 2010; 

Åkerström, Aytar & Brunnberg, 2013). En av de pedagogiska utmaningarna, 

var att locka fram elevernas egna förslag och idéer. Det kan i sin tur innebära 

att pedagoger uppfattar att det är enklare och går mer skyndsamt, om hen 

själv presenterar färdiga förslag för eleverna (jfr Burmark, 2010; Rönnlund, 

2013). Ett sådant förfaringssätt kan utvecklas till ett oreflekterat agerande 

som bara går på rutin i det övriga pedagogiska arbetet, och kan i sin tur leda 

till minskat inflytande för eleverna. Pedagogerna i studien var villiga att 

beakta elevernas erfarenheter och kunskaper i skolvardagen. Möjligheter i 

Shiers (2001) utvecklingsskeenden på nivå tre uppstod när hänsyn togs till 

elevernas åsikter, vilket kunde berika skolarbetet och underlätta 

genomförandet, samtidigt var det svårt att förena det demokratiska 

uppdraget med kunskapskraven i det vardagliga skolarbetet. I de lokala 

styrdokumenten beskrevs bland annat att eleverna skulle få inflytande över 

lärandet och kunna påverka sin situation. Det kan tolkas som en skyldighet 

för pedagogerna att beakta elevernas erfarenheter och kunskaper i 

skolvardagen.  

     I allmänhet är skolvardagen komplex och i synnerhet i grundsärskolan 

med inriktning träningsskola. Där ska hänsyn tas till olika 

gruppkonstellationer, undervisningsstrukturer och organisatoriska ramar. 

Dessutom finns också utmaningen att tillgodose och bemöta elever med 

flerfunktionsnedsättningar (jfr Sirén Blomgren, 2011; Szönyi & Söderqvist 

Dunkers, 2013; Östlund, 2012). En möjlig anledning till att pedagogerna i 

studien själva tog ansvaret för att arbeta fram två alternativ som eleverna 

fick välja mellan, var att det pedagogiska arbetet anpassades till elevernas 

förutsättningar och behov, så att eleverna fick lyckas och utmanas efter den 

egna kunskapsnivån, samtidigt som det var tidseffektivt och fungerade bra. 

För att skolvardagen ska bli lyckosam med elevinflytande som är realistiskt 

genomförbart, bör denna anpassas till den variation och föränderlighet som 

karaktäriserar det pedagogiska arbetet (jfr Szönyi & Söderqvist Dunkers, 

2013, 2015). I Alfa- och Betaskolans lokala styrdokument framhölls, att det 

pedagogiska uppdraget bestod dels av kunskapskrav och dels av det 

demokratiska uppdraget som omfattas av elevinflytande. Det innebär att 

pedagogen ska utföra arbetet på ett sådant sätt så eleverna kan vara med och 

påverka sin skolvardag (Skolverket, 2011). Pedagogerna i studien hade 
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ambitioner att förena de två uppdragen i det pedagogiska arbetet. En viss 

begränsning för elevernas inflytande i studien var det demokratiska 

uppdraget i kombination med kunskapsmålen. Det innebar att pedagogen 

och eleverna ibland fick kompromissa, för att hamna inom ramarna för det 

som var realistiskt. Samtidigt gav pedagogerna en förklaring till fattade 

beslut till eleverna (jfr Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003; Rönnlund, 

2013). Vidare slutfördes tänkta projekt alltför ofta på ett bristfälligt sätt, då 

den initiala entusiasmen för projekten kom av sig för andra saker som 

uppstod i skolvardagen. Det i sin tur kan innebära ett hinder i den 

pedagogiska arbetsprocessen att uppnå elevinflytande.  

     Studiens andra frågeställning, om och i sådana fall hur pedagogen beaktar 

elevens erfarenheter och kunskaper i skolvardagen, pekar på att 

pedagogernas uttalade tolkningar av det demokratiska uppdraget, var i 

enlighet med de normer och värden som beskrivs i styrdokumenten 

(Skolverket, 2011). Däremot visar studien att i praktiken togs det enbart 

hänsyn till elevernas kunskaper och erfarenheter till viss del, då det fanns 

flera situationer där eleverna skulle kunna involveras mer för att påverka sin 

situation än vad som gjordes. Sammantaget visar analysen att pedagogernas 

åsikter stämde överens med öppningar i Shiers (2001) utvecklingsskeenden 

på nivå tre, vilket även skyldigheter gjorde. Däremot uppnåddes 

utvecklingsskeendet möjligheter endast vid ett fåtal tillfällen i det 

pedagogiska arbetet.  

Pedagogen involverar och delar ansvar för beslut med eleven  

Eleven involveras i beslut 

Den tredje frågeställningen var om och i sådana fall hur pedagogen 

involverar och delar ansvar för beslut med eleven i skolvardagen. Det som 

skiljer nivå fyra mot de tidigare nivåerna i Shiers (2001) delaktighetmodell, 

är att på den fjärde nivån ska pedagogen arbeta på ett sätt som involverar 

eleven både i planeringsstadiet och i beslutsprocessen av till exempel en 

skolaktivitet. Att tillämpa demokratiska arbetssätt där eleverna gavs 

möjlighet att utöva inflytande som successivt utvecklades, betonade 

pedagogerna i sina beskrivningar och det framhölls också i Alfaskolan och 

Betaskolans lokala styrdokument. Observationerna visar dock att det enbart 

gick att finna situationer som motsvarade nivå ett till tre i 

delaktighetsmodellen. Eleverna kunde till viss del påverka sin skolvardag, 

men det framgår inte att de deltog i själva planeringsstadiet med att arbeta 

fram till exempel förslag på valmöjligheter i skolarbetet, vilket krävs för att 

uppnå nivå fyra i Shiers modell. Nu fick eleverna ta ställning till två färdiga 

alternativ som bestämts av pedagogerna. De arbetsformer i studien som 

motsvarar nivå fyra var formella sådana som elevråd och klassråd. Hur 

elevråden eller klassråden gick till har inte ingått i denna studie och därför 

går det inte att uttala sig om eleverna hade något reellt inflytande där.  
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Eleven delar inflytande och ansvar för beslut 

Den femte nivån handlar om att pedagog och elev delar inflytande och 

ansvar för beslut, inom områden som är lämpade och anpassade till elevens 

förståelse och kunskapsnivå. Trots ett flertal genomgångar av det empiriska 

materialet gick det inte att finna exempel i studien som uppfyllde denna nivå 

i Shiers (2001) modell. I och med att det fanns kommunikationsverktyg som 

bidrog till förståelse mellan pedagogerna och eleverna, skulle exempelvis 

aktiviteter till ”fredagskul” eller idéer till alternativ i skolarbetet, kunna vara 

moment där förslag och beslut delades. Det är inte frågan om att eleverna 

alltid ska vara med och bestämma och fatta beslut, utan i det fall när det 

finns förutsättningar för elevinflytande i skolvardagen. Det innebär att den 

pedagogiska arbetsprocessen med att uppnå elevinflytande kan äga rum på 

olika nivåer och varierande utvecklingsskeenden i enligt med Shiers (2001) 

delaktighetsmodell.  

     I styrdokumenten poängteras att eleverna ska kunna påverka, ta ansvar 

och ha inflytande över sin utbildning med hänsyn till mognad och ålder 

(Skolverket, 2011). Pedagogerna uttryckte en tilltro till elevernas förmåga att 

utöva inflytande i sin skolvardag, vilket tyder på att de var öppna att låta 

eleverna delta i beslutsprocessen och dela ansvar för beslut. En tänkbar 

orsak till att det inte gick att finna några exempel i studien på nivå fem i 

Shiers (2001) delaktighetsmodell, var att pedagogerna inte ännu var redo att 

arbeta på ett sätt som möjliggjorde för eleverna att involveras och dela 

inflytande och ansvar för beslut. Det visar på att det inte har etablerats ett 

arbetssätt där eleverna i studien kunde vara med i beslutsprocessen, vilket 

ställer andra krav på skolverksamhetens organisation och undervisningens 

struktur (jfr Shier, 2001). Vidare var antalet elever i deltagande klasser 

detsamma, däremot skiljde sig antalet vuxna som arbetade stadigvarande i 

klasserna något som kan ha påverkat elevernas förutsättningar till 

inflytande. En stabil personalgrupp kan lättare etablera en förtroendefull 

relation till eleverna, då elevernas förutsättningar och behov är väl kända 

jämfört med tillfällig personal. Vidare kan en varaktig personalgrupp 

tillsammans reflektera och strukturera upp arbetet i processen med att 

uppnå elevinflytande (jfr Elvstrand). Det som också skiljde skolorna åt var 

tillgången på anpassade lokaler som kök inrett med höj- och sänkbara 

bänkar, massagerum, bollhav, ateljé och musikrum, vilket kan ha haft 

betydelse för elevernas inflytande i det vardagliga skolarbetet (jfr 

Hemmingsson, 2011). I de lokala styrdokumenten beskrevs att pedagogerna 

skulle arbeta efter direktiven för demokrati i läroplanen för grundsärskolan. 

Däremot stod det inte preciserat att skolans skyldigheter innebär att 

eleverna ska involveras i beslutsfattandet och att inflytande och ansvar för 

beslut inom vissa områden delas mellan pedagogen och eleverna.  

     Synen på elever i svårigheter kan vara influerad av tidigare medicinska 

och psykologiska synsätt, och av dagens tanke med inriktningen mot en 
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inkluderande skola för alla (Ahlberg, 2013). Det betyder att det finns olika 

synsätt på hur en god lärandemiljö kan organiseras. Det handlar inte om 

eleverna ska ges inflytande i sin skolvardag, utan på vilket sätt det görs. För 

att främja elevinflytande i den pedagogiska praktiken, och därmed också 

måluppfyllelse av det demokratiska uppdraget och kunskapskraven i 

läroplanen, bör elevinflytande förstås som en arbetsprocess som ständigt 

behöver utvärderas och utvecklas. Vidare är samverkan mellan hem och 

skola viktigt för att tillmötesgå elevernas olika förutsättningar och behov och 

för ett framgångsrikt skolarbete. Det finns flera vinster med att eleverna ges 

inflytande över sin egen utbildning. Forskning visar att möjligheterna att 

kunna påverka den egna situationen, att bli bemött med respekt och vara en 

del av ett större sammanhang har positiv verkan för vår utveckling, 

självständighet och lärande, samtidigt som det kan leda till en mer 

fungerande skolvardag med bättre fattade beslut (jfr Elvstrand, 2009; Hunt, 

Soto, Maier & Goetz, 2002; Selberg, 1999; Szönyi & Söderqvist Dunkers, 

2013, 2015).  

     Studiens tredje frågeställning, om och i sådana fall hur pedagogen 

involverar och delar ansvar för beslut med eleven i skolvardagen, visar att 

ansvar och inflytande för beslut bestämdes av pedagogerna. Det innebär att 

det fanns utrymme för att utveckla elevernas inflytande i det vardagliga 

skolarbetet, där anpassade ansvarsområden utvecklas successivt i relation 

till elevernas kunskapsnivå (jfr Ekstam & Lindahl, 2014; Shier, 2001). 

Sammantaget visar analysen att pedagogernas åsikter stämde överens med 

öppningar i Shiers (2001) utvecklingsskeenden på nivå fyra och fem, vilket 

även skyldigheter gjorde. Däremot uppnåddes inte det önskvärda 

utvecklingsskeendet möjligheter i det pedagogiska arbetet.  

Konklusion  

Resultatet pekar på att elevernas inflytande berodde på hur väl det 

demokratiska uppdraget var förenat med kunskapsmålen, det vill säga på 

vilket sätt det pedagogiska arbetet var organiserat och strukturerat så att 

hänsyn kunde tas dels till elevernas önskemål, och dels till specifika 

kunskapskrav i läroplanen (jfr Skolverket, 2011). 

     Elevers möjligheter att kunna påverka sin skolvardag, grundar sig bland 

annat på vilka förväntningar pedagogerna har på elevernas förmågor att ha 

inflytande över sin utbildning (jfr Burmark, 2010; Ekstam & Lindahl, 2014; 

Åkerström, 2014; Åkerström & Brunnberg, 2013). I studien handlade det 

inte enbart om att erbjuda demokratiska arbetsformer och invänta på 

elevernas initiativ, utan även att det fanns möjlighet att få träna på att utöva 

inflytande (jfr Chung, Carter & Sisco, 2012; Shier, 2001), och öva på att 

uttrycka sig och sina åsikter genom till exempel TAKK. Eleverna i studien går 

i träningsskolan och har flerfunktionsnedsättningar med allt vad det 

innebär. Om skolverksamheten och pedagogerna enbart hänvisar till 
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elevernas funktionsnedsättningar och lämnar över ansvaret för 

elevinflytande på eleverna och deras förmågor, innebär det att rådande 

skolorganisation och undervisningsstruktur inte behöver förändras. Det blir 

ett kategoriskt perspektiv och problematiken med att uppnå inflytande är 

något som eleven själv bär ansvar för. Medan ett relationellt perspektiv med 

inspiration från det sociokulturella perspektivet innebär att analyser inte 

enbart görs på individnivå utan även på grupp- och organisationsnivå. Det 

betyder att skolarbetet borde anpassas till elevernas varierande mognad och 

kunskapsnivå, så att den enskilda eleven får lyckas och utvecklas utifrån 

egna rimliga och utmanande skoluppgifter i den proximala 

utvecklingszonen. Resultatet visar att det fanns exempel på aktiviteter och 

valmöjligheter i det vardagliga skolarbetet som hade potential till att 

utveckla elevernas inflytande i förhållande till Shiers delaktighetsmodell.  

     I studien var TAKK ett fungerande kommunikationsverktyg för att skapa 

samförstånd och främja ömsesidig förståelse mellan eleverna och 

pedagogerna i skolvardagen, genom att det fanns ett tydligt samband mellan 

det talade ordet och de meningsbärande nyckelorden som visualiserades. 

TAKK är ett av många alternativa kommunikationsverktyg, men som i sig 

inte kan påverka elevens inflytande över sin skolvardag. Istället är det 

avhängigt hur skolvardagen är utformad utifrån elevernas förutsättningar 

och behov, hur samspelet och kommunikationen mellan pedagog och elev 

fungerar och hur och i vilken utsträckning TAKK används av pedagoger och 

elever i det dagliga skolarbetet. För ett framgångsrikt arbete i skolan är även 

ett bra samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare betydelsefullt. Att 

kunna definiera och förstå nivån i den pedagogiska arbetsprocessen med att 

uppnå elevinflytande är värdefullt, inte minst för att kunna urskilja vad som 

är nästa steg och vad som krävs i processen att utveckla elevernas inflytande 

över sin skolvardag. Eftersom det är skillnad att få stöd i att uttrycka sina 

åsikter och att involveras till att dela inflytande och ansvar för 

beslutsfattande, jämfört med att bli informerad när beslut redan är tagna (jfr 

Shier, 2001; Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2013, 2015; Thornblad, 2008).  

     De slutsatser som dras om pedagogens arbete med elevinflytande och som 

utgör studiens kunskapsbidrag är att det är en pedagogisk utmaning att 

uppnå det demokratiska uppdraget, och att samordna det med 

kunskapskraven i träningsskolans vardag. Pedagogerna har tilltro till 

elevernas förmåga att utöva inflytande i sin skolvardag, däremot finns det 

inte utvecklat ett arbetssätt som gör det möjligt för eleverna och pedagogen 

att dela inflytande och ansvar för beslut. För att skapa förutsättningar för 

elevinflytande i skolvardagen bör pedagogerna redan i planeringsstadiet 

reflektera över hur skolarbetet ska organiseras och struktureras så att 

eleverna får ett konkret inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll utifrån elevernas mognad och ålder (jfr Skolverket, 

2011). Vidare bidrar studien med kunskap om grundsärskolan med 
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inriktning träningsskola, där få studier med syfte att studera elevinflytande 

har gjorts. Studiens resultat kan användas i kollegiala samtal om den 

pedagogiska arbetsprocessen med att uppnå elevinflytande och på så sätt 

leda till bättre måluppfyllelse av både kunskapskrav och av det demokratiska 

uppdraget.  

Avslutande reflektioner            

Under arbetet med att utforma och skriva en avhandling blev jag 

uppmärksam på hur min förförståelse påverkade studiens inriktning, 

resultat och analys, vilket kanske inte är så konstigt då vi bär med oss 

kunskaper och erfarenheter samtidigt som forskaren många gånger utgör 

insamlingsinstrumentet. Det här gör det än mer betydelsefullt att distansera 

sig till det undersökta fenomenet och kritiskt granska den egna förståelsen 

med stöd av ett teoretiskt analysverktyg.  

     Skolans uppdrag består dels av kunskapskrav och dels av det 

demokratiska uppdraget som tillsammans ska samordnas i det pedagogiska 

arbetet. För att beskriva elevers förutsättningar att kunna påverka sin 

situation används både begreppen inflytande och delaktighet. Initialt i 

studien användes begreppet delaktighet och fokus var då främst riktat på 

elevens möjligheter att kunna påverka sin skolsituation genom TAKK. 

Allteftersom studien fortskred flyttades fokus till att elevinflytande i 

skolvardagen inte enbart handlade om kommunikationsverktyget TAKK och 

dess användning, utan var i arbetsprocessen som skolverksamheten och 

pedagogerna stod i förhållande till Shiers (2001) modells olika nivåer och 

utvecklingsskeenden för att uppnå elevinflytande. Det handlade närmare 

bestämt om pedagogerna uppfattade att det var deras skyldighet att lyssna 

på eleverna och stödja dem att uttrycka sina åsikter, eller om de såg en 

möjlighet att ta elevernas erfarenheter och kunskaper i beaktande vid beslut, 

eller om de ansåg att det fanns en öppning att börja arbeta på ett sätt som 

involverade och delade ansvar för beslut mellan pedagog och elever inom 

anpassade arbetsområden. Uppföljningsintervjuerna med pedagogerna hade 

kunnat göras annorlunda med större fokus på diskrepansen mellan hur 

pedagogerna initialt beskrev att det arbetade med elevinflytande och hur det 

realiserades i praktiken. På så sätt hade pedagogernas reflektioner om deras 

faktiska arbete med elevinflytande kunnat problematiseras mer. Arbetet i 

träningsskolan är komplext med dess varierande utmaningar, vilket ställer 

speciella krav på pedagogen för att anpassa skolvardagen till elevernas olika 

förutsättningar och behov med ett meningsfullt elevinflytande.  

Metoddiskussion 

Studiens reliabilitet och validitet har tidigare beskrivits i metoddelen. Här 

lyfts några reflektioner om Shiers delaktighetsmodell som analysverktyg.        
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     För att kritiskt pröva den egna uppfattningen och inte bara leta efter saker 

som kan bekräfta förutfattade meningar, var det betydelsefullt att använda 

Shiers (2001) delaktighetsmodell för att stödja analysen (jfr Lundin, 2008; 

Mattsson, 2004). Modellen har hjälpt till att synliggöra den pedagogiska 

arbetsprocessen med att uppnå elevinflytande i träningsskolans skolvardag. 

Likaså att identifiera var i modellen som pedagogens arbete med 

elevinflytande befinner sig just nu och vad som är nästa steg. För arbetet 

med att placera insamlat datamaterial i modellens olika nivåer och 

utvecklingsskeenden har tillhörande frågeställningar underlättat.  

     Vid tolkning och bedömning kan det finnas olika uppfattningar av ett 

fenomen, till exempel hur de observerade skolaktiviteterna bör placeras i 

delaktighetsmodellen. Det som kan komplicera placeringen är att pedagogen 

eller skolverksamheten kan befinna sig på olika nivåer i skilda situationer 

eller under ett och samma lektionspass. Vid bearbetningen av de 

observerade skolaktiviteterna har strävan varit att placera dem i respektive 

nivå och utvecklingsskeende som bäst överensstämmer med tanke på vad 

som är nästa steg i modellen. Det har inte varit självklart att data skulle 

hamna på den ena eller andra nivån. Detta då tolkningen av modellen har 

varit mer ett kontinuum i form av en sammanhängande skala från att eleven 

blir lyssnad på till att pedagog och elev delar inflytande och ansvar för beslut. 

Det som kan bringa förvirring vid analysarbetet är att det inledningsvis i 

modellen är delaktighet som är i fokus när eleverna blir lyssnade på, får stöd 

att uttrycka sina åsikter och deras kunskaper och erfarenheter beaktas. Det 

är först på nivå fem som eleverna får möjlighet att utöva inflytande fullt ut. 

Fast samtidigt är de inledande stegen en förutsättning för att inflytande ska 

bli möjligt. En begränsning i modellen är att skyldigheter som utgör det 

tredje steget i modellens utvecklingsskeenden beskrivs som en process i 

skolans och pedagogernas arbete med att utveckla elevernas delaktighet och 

inflytande, samtidigt som det redan är en förpliktelse som betonas i skolans 

styrdokument.  

Fortsatt forskning 

Resultatet från denna studie ger flera uppslag till fortsatt forskning inom 

området. I den fortsatta forskningen vore det intressant att återkomma till 

deltagande skolor och undersöka om skolorna nu har nått fler nivåer och 

utvecklingsskeenden i Shiers (2001) delaktighetsmodell, och hur 

pedagogerna ser på en sådan process. Ett annat alternativ i den fortsatta 

forskningen är att reflektera tillsammans med pedagogerna över deras 

arbete med elevinflytande i videoobservationerna. Det i sin tur följs upp av 

nya videoobservationer och reflektioner med pedagogerna, med avsikt att 

undersöka om det skett någon utveckling av den pedagogiska 

arbetsprocessen med att uppnå elevinflytande i skolvardagen. För ökad 

förståelse och ett vidgat helhetsperspektiv av elevers inflytande i 
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skolvardagen kan fler grundsärskolor med inriktning träningsskola ingå i en 

liknande studie, där fler skolobservationer äger rum i fler klasser och under 

en längre tidsperiod som även innefattar elev- och klassråd, samt intervjuer 

som omfattas av fler informanter och av deltagande skolors rektorer. I 

kommande studier är det också viktigt att undersöka fler ramfaktorer till 

exempel information om skolornas budget, vilket kan påverka 

tjänstefördelningar, tillgång till lokaler och klasstorlekar. För att bredda 

perspektivet på elevinflytande kan förutom en politisk inriktning av 

begreppet även en social inriktning, med avseende på elevernas 

förutsättningar till deltagande i sin skolvardag, studeras. Hur flickors 

respektive pojkars elevinflytande visar sig och hur elevinflytande framträder 

i de tidigare respektive senare skolåren i grundsärskolan är också angelägna 

områden att studera i framtiden. Vidare är det viktigt att undersöka hur 

elevinflytande ser ut för grundsärskoleelever som är inkluderade i 

grundskolan, eller att jämföra villkoren för elevinflytande i skolvardagen 

mellan grundsärskola och grundskola. Det finns således flera angelägna 

alternativ till hur det demokratiska uppdraget om elevinflytande kan 

studeras i fortsatt forskning.  

 

Summary 

Introduction 

The students in a training school have varying degrees of physical challenges 

and disabilities in various areas including intellectual, communicative, 

hearing and concentration. This means that there are special demands and 

requirements placed on the educational programme and lessons with 

extensive support measures and adaptations/adjustments in order that both 

the school day will function, and that the students will be challenged and 

develop in their personal growth based on their particular individual 

circumstances and needs. This means that there are several factors that need 

to interact with each other, at the same time while the requirements in terms 

of knowledge to be gained and the democratic mandate need to be achieved.  

     The premises for influence can easily be placed solely upon the individual 

student and his or her abilities, which means that often the school 

environment and the educational programme and lessons are not kept in 

focus to an equal extent (Hattie, 2012; Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2013, 

2015). By reflecting on the teacher’s work with student influence in school 

work, the quality of the instruction can be assured, and the students’ 

experiences and knowledge can be taken into account and a situation where 

their wishes are met, can be facilitated. Special-needs grammar/middle 

schools with a specialised training school unit where the focus is on student 
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influence have been studied to a somewhat minor extent. However, research 

shows that students’ influence and participation are not exploited in special-

needs grammar/middle schools adequately or in a satisfactory manner 

(Göransson, 2008; Maxwell, 2012; Szönyi, 2005; Östlund, 2012). The goal of 

this study is to expand the knowledge regarding the educators’ work with 

student influence in training schools where Manual Signs as Alternative and 

Augmentative Communication is used as a communication tool. The training 

school places special demands on the educators, as students often have more 

than one single challenge/disability and need to have their life at school 

adapted in many aspects including a ensure a meaningful influence and 

participation. The focus of this study is directed towards how the educator 

takes on this challenge and responds to it.  

Purpose 

The purpose and intention of the study is to examine the teacher’s work with 

student participation and influence in “training schools” (specialised units 

within special-needs grammar/middle schools) where TAKK, Manual Signs 

as Alternative and Augmentative Communication is used as a 

communication tool. The questions the study poses are focused on whether 

and if so how: 

 The teacher shows responsiveness and attentiveness, and provides 

support to the student so that they can express their opinions in 

their everyday life at school? 

 The teacher takes into account the student’s experiences and 

knowledge in everyday life at school? 

 The teacher is involved and shares responsibility for decisions with 

the student in the student’s everyday life at school? 

Method 

The study has a qualitative research method with inspiration from a socio-

cultural perspective, with Shiers (2001) rights-based participatory model as 

an analytical tool and an approach that can be described as an abductive 

adductive work process. The empirical data was collected from three schools 

in three different municipalities in the same county. The study reflects a 

typical school day in order to provide perspective on the pedagogical work 

with student influence. It has not been possible to capture all the activities, 

but the activities that were observed are those that are recurrent in the daily 

school activities such as gathering, the subjects communication and 

aesthetical activity, as well as lunch. The data set consisted of local policy 

governing documents with the purpose of obtaining a glimpse of what 

ambitions existed for the pedagogical work with student influence and 
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participation, observations in the form of video filming and field notes, plus 

interviews with the teachers, students and their parents.  

Summary of the results and conclusions 

In summary conclusion, the democratic mission was prioritised in the local 

governing documents. The areas of improvement identified in the Alpha 

School included i.a. the students’ influence over the learning. The areas for 

identified development in the Beta School included that the goals of the 

curriculum should be made be more easily understood by the students. Both 

the knowledge and the democratic mission of student influence were key 

parts of the pedagogical work, the educators felt. Via regular exercise 

sessions and a teaching that was structured and consisted of democratic 

ways of working, the educators strove to develop and expand the students’ 

understanding of when and how they could exercise influence in their 

everyday life at school. In order to foster the preconditions conductive for 

interaction and student participation, the parents and educators thought 

that it was important that there was an open and positive dialogue between 

them and the students. According to the educators, it was important to have 

high and achievable expectations for students as a communication partners. 

With the observations, the educators showed sensitivity to the students when 

they expressed themselves, and continuously supported and clarified the 

communication. When recognition to the student’s initiative was given and 

followed up by the educators in a clear way, they were excited and their 

involvement in the situation at hand was stimulated. Overall, the observed 

everyday life during the school day was fully pre-planned by the educators, 

with few elements where the students’ experiences and knowledge was taken 

into account.  

     The students, the parents and the educators perceived that the Manual 

Signs as Alternative and Augmentative Communication communicative tool 

supported the understanding for what was being explained to them. Both the 

parents and the educators perceived that the usage of Manual Signs as 

Alternative and Augmentative Communication contributed to creating a 

sense of security, and facilitated the students’ communicative ability to 

express their views and participate more actively in various contexts.  

Analysis and discussion 

The educators in the study were willing to open up in order to listen to and 

assist the students to express their opinions, and also to work in a manner 

that made it possible for them to listen and support the students’ 

communication. In the local governing documents, it says in part that in the 

Alpha School, the students’ self-confidence and communication 

skills/communicative abilities should be developed, and in the Beta School, 

the development of the student’s independence should be encouraged. This 
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can be interpreted as an obligation that in their everyday school work the 

educators should listen to and assist the students to express their opinions. 

That which fostered influence for the students participating in the study, 

initially depended upon the ability to be able to communicate with their 

environment in an understandable manner. Furthermore, the educators 

were willing to consider the students’ experience and knowledge in the 

everyday life at school. Opportunities the development processes in Shiers 

(2001) at level three occurred when consideration was given to the students’ 

opinions, which could enrich the school work and facilitate its 

implementation, while at the same time it was difficult to reconcile the 

democratic mandate with the requirements concerning knowledge in their 

everyday schoolwork. In the local governing documents, among other things 

stated, it was said that the students were to gain influence over their learning 

and be able to influence their situation. This can be interpreted as an 

obligation for the educators to take into consideration the students’ 

experiences and knowledge in their everyday life at school. The educators 

expressed a belief in the students’ capability to exercise influence in their 

everyday life at school, which suggests that they were open to allowing the 

students to participate in the decision-making processes and to sharing 

responsibility for decisions. One possible reason that it was not possible to 

find in the study any examples at level five in Shier’s (2001) participatory 

model, was that the educators were not yet prepared to work in a manner 

that made it possible for students to be involved and to share power and 

responsibility for the decisions. This illustrates that a way of working has not 

yet been established where the students in the study could be involved in the 

decision making process, which imposes different demands on the 

operations of the school organisation and the teaching structure (see Shier, 

2001). It was stated in the local governing documents that the educators 

should work pursuant to the directives for democracy in the curriculum of 

the special-needs grammar/middle schools. On the other hand, it was not 

specified with any precision that the school’s obligations means that the 

students must be involved in decision-making and that influence and 

responsibility for decisions in some areas are to be shared between the 

teacher and the students. 

Conclusions  

The results indicate that the student’s influence depended upon how well the 

democratic mandate was associated with the knowledge objectives, i.e. the 

way in which the educational work was organised and structured so both the 

students’ preferences and the specific knowledge requirements in the 

curriculum could be taken into account (see The Swedish National Agency 

for Education, 2011). 
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     Manual Signs as Alternative and Augmentative Communication is one of 

many alternative communication tools, but which cannot in a vacume all by 

itself affect the student’s influence over their everyday life at school. Instead, 

it is dependent upon how the everyday life at school is designed, based on 

the students’ abilities and needs, how the interaction and communication 

between teacher and student works, and how and to what extent Manual 

Signs as Alternative and Augmentative Communication is used by educators 

and students in the daily school activities. To be able to define and 

understand the level in the pedagogical work process of achieving student 

participation is valuable, not least in order to be able to discern what the 

next step will be and what is required in the process in order to develop the 

students’ influence over their everyday life at school. As there is a difference 

between receiving support to express one’s own opinions and being involved 

in sharing power and responsibility for the making of decisions, compared 

with to be informed when the decisions have already been made (see Shier, 

2001; Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2013, 2015; Thornblad, 2008). 
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