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Sammanfattning 
Elevgruppen som i fokus för studien befinner sig på tidig utvecklingsnivå, vilket innebär en mycket svår 
intellektuell funktionsnedsättning. Detta innebär stora nedsättningar inom en rad olika områden som 
t.ex. abstrakt tänkande, kommunikation och rörelseförmåga. Inom forskning kring särskola och 
utbildningsverksamhet för personer med kognitiv funktionsnedsättning riktas en mycket liten del mot 
elever på tidig utvecklingsnivå. Gruppen beskrivs ofta i forsking som utsatt ur ett makt- och 
delaktighetsperspektiv. Den intellektuella funktionsnedsättningen beskrivs som identitetsdominant.  I 
föreliggande studie undersöks vilka föreställningar personalen i särskolan har om elever på tidig 
utvecklingsnivå ur ett intersektionellt perspektiv.  Detta görs genom att belysa hur olika intersektionella 
positioner påverkar personalens föreställningar om och förhållningssätt till eleverna, i studien utifrån 
intersektionen funktionalitet/genus. De metoder som använts är fokusgruppsamtal med stimulusmaterial 
i form av diamantrangordning av citat och fiktiva elevbeskrivningar. Resultaten i studien visar att 
personalen uppfattar den intellektuella funktionsnedsättningen som dominant över andra egenskaper 
hos eleverna, vilket stämmer väl med resultat i tidigare forskning. Resultaten i studien visar också att 
andra intersektionella perspektiv anses vara av större betydelse i takt med stigande ålder och/eller 
intellektuell funktionsnivå hos eleverna. Genus anges inte vara ett viktigt perspektiv i bemötandet av 
elever på tidig utvecklingsnivå av deltagarna i fokusgrupperna. Studiens specialpedagogiska relevans 
kan kopplas till skolans uppdrag att verka för jämställdhet och ge en likvärdig utbildning till alla elever.  
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Förord 

Det här examensarbetet är avslutningen på två och ett halv års studier på Högskolan i 

Kristianstad. Det har inneburit många långa nätter framför datorskärmen med enorma 

mängder lösgodis, medan ord för ord av texten vuxit fram. Samtidigt som jag ensam, 

har skrivit vartenda ord hade jag aldrig klarat av det på egen hand. Det finns många jag 

vill tacka för all hjälp, uppmuntran och bidrag med tid och engagemang. Först av allt 

tack till mina respondenter som så frikostigt delade med sig av sina åsikter och tankar. 

Det bemötande ni gav både mig och era elever är imponerande! Det allra största tack till 

Kerstin, min handledare på högskolan, alltid tillgänglig, alltid lika stöttande. Tack för 

att du fått mig att tro, både på mig själv och på min text! Tack till Malena för en 

ovärderlig vänskap och för alla timmar du ägnat åt att läsa och tänka kring mina texter 

under de här åren. Du har lyssnat och peppat och inte minst gett mig den sista 

pusselbiten till det här arbetet. Tack till Jocke, för alla gånger du tagit hand om disken 

och låtit mig sova en kvart i soffan efter middagen eftersom du visste att jag skulle 

skriva hela natten. Och för allt annat också. Till sist tack Mattis, Malva och Elliot för att 

ni stått ut med en tradig mamma som bara sitter och skriver och skriver. Att vara er 

mamma är det svåraste och mest självklara i världen. Det är ni, tillsammans med alla de 

elever jag möter i mitt yrke, som är min största drivkraft.  
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 Inledning, problemområde och syfte  1.

1.1 Inledning  

I Skollagens första kapitel 5 § står det skrivet att ”Utbildningen ska utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor” (SFS 2010:800).  

Det här är stora ord, enligt mig svåra att ifrågasätta, kanske rent av självklara. Samhället 

är byggt på lagar, och dessa gäller alla människor (SFS 2018:1903) som vistas i ett land. 

I det här fallet är lagen kopplad till uppdrag för pedagogisk personal på en arbetsplats 

inom utbildningsväsendet (SFS 2010:800). När skollagen följs måste den omsättas i 

handling och paragraferna tolkas och stötas emot livet och vardagen i skolan. Hur ska vi 

till exempel förhålla oss till texten om ”individens frihet” i förhållande till skolplikten 

senare i samma lag (SFS 2010:800)? Paragrafen som citeras fortsätter senare ”Var och 

en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling”. Inte heller denna lagtext, tror jag, är 

svår att sympatisera med för de flesta anställda inom skolan.  Att arbeta som lärare eller 

speciallärare är ett myndighetsutövande och med yrkesrollen kommer också 

förväntningar på ett professionellt bemötande (Blennberger, 2013). Ett bemötande som i 

det här fallet, enligt Blennberger (2013) bör utmärkas av bland annat respekt och empati 

i form av uppmärksamhet och lyhördhet. I diskrimineringslagens (SFS 2008:567) 

inledande kapitel 1 § står att läsa ”Denna lag har till ändamål att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”. Ändå lyckas inte 

skolan, i alla fall, omsätta lagtexten så att elever inte utsätts för diskriminerande eller 

kränkande behandling i skolan (skolinspektionen, 2019). När vi kommunicerar med 

varandra, oavsett om det i professionella eller mera vardagliga sammanhang, handlar en 

förhållandevis liten del av kommunikationen om att utbyta fakta med varandra. Till 

största del handlar kommunikationen istället om att stärka den personliga integriteten 

eller främja eller bevara de sociala relationerna (Nilsson & Waldemarsson, 2016). Både 

hur och vad vi säger, liksom hur vi tolkar vad andra kommunicerar till oss, är beroende 

av vilken inställning eller relation vi har till den andra (Nilsson & Waldemarsson, 
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2016). Eller uttryckt på ett annat sätt, hur vi medvetet eller omedvetet värderar andra 

påverkas av deras ställning i förhållande till betydelsebärande egenskaper som t.ex. de 

olika diskrimineringsgrunderna (Söder & Hugemark, 2016)? Diskrimineringslagen är 

tydligt med att vi alla ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 

möjligheter. En fråga att ställa sig är hur vi säkerställer att lagen följs, när den handlar 

om så komplexa saker som mänsklig interaktion? I synnerhet när den i sin tur formas av 

våra, ibland omedvetna, föreställningar om andra. 

Jag har arbetat med elever på individuella programmet i gymnasiesärskolan i 12 år. Min 

allra största drivkraft i mötet med eleverna, och kanske anledningen till att jag hamnade 

i särskolan från början, var en önskan att göra skillnad i andra människors liv. Att detta 

skulle ske i mötet med elever på tidig utvecklingsnivå var nog mest en slump 

egentligen. Det var i särskolan jag först blev erbjuden en anställning och där har jag 

sedan stannat kvar. I arbetet har jag försökt att göra skillnad för en elevgrupp vars 

berättelser sällan blir hörda. Eleverna på tidig utvecklingsnivå som inte kan förflytta sig 

i sin rullstol för att titta på något som intresserar dem eller kan berätta när de vill byta 

låt på I-PADEN. Barnen eller ungdomarna som ser den där roliga grejen uppe på hyllan, 

men som på grund av begränsad rörlighet behöver hjälp av andra för att ta den. De som 

inte kan uttrycka sina känslor, önskemål och behov genom talat språk och som därför är 

så utelämnade till andra människors tolkningar och välvilja i alla delar av livet, inte 

minst i skolan. Det är den elevgruppen jag har mött i min yrkesroll och det är också 

dessa elevers lärmiljö i särskolan som står i fokus i den här studien. Dessa elever tillhör 

träningsskolan inom grundsärskolan och går på individuella programmet i 

gymnasiesärskolan och läser ämnesområden. I den här studien har jag valt att benämna 

elevgruppen för ”elever på tidig utvecklingsnivå”.  Enligt medicinska termer har 

eleverna en mycket svår intellektuell funktionsnedsättning/grav utvecklingsstörning. Att 

dessa begrepp inte används i studien beror på att de enligt min erfarenhet kan uppfattas 

som negativt laddade. Begreppet ”på tidig utvecklingsnivå” är inte lika etablerat, men 

upplevs inte heller ha samma laddning. I den här studien används därför beskrivningen 

”på tidig utvecklingsnivå”. Jag brukar förklara det som att eleverna befinner sig på en 

kognitiv, och ibland kommunikativ, nivå som vi alla gör tidigt i livet och samtidigt med 

erfarenheter utifrån sin biologiska ålder. Efter att ha arbetat många år med denna 

elevgrupp fick jag möjligheten att gå en utbildning i genus-arbete och normkritiskt 

pedagogik via min arbetsgivare. Under utbildningen fick jag många nya insikter och 
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begrepp att ta med mig tillbaka till min arbetsplats. Intersektionalitet var ett av dem, och 

ju mer jag funderade kring mina elever utifrån det perspektivet, ju fler tankar väcktes 

hos mig. Utifrån ett intersektionellt perspektiv påverkas vårt bemötande av andra alltid 

av de föreställningar vi, medvetet eller omedvetet, har eller får av dem utifrån normer 

som finns runt os (Söder & Hugemark, 2016). I mina elevers fall fanns i verksamheten 

ett öppet och självklart samtal mellan kollegor om elevernas funktionsnedsättningar och 

de funktionshinder dessa skapade i mötet med verksamheten. Elevernas aktiviteter och 

undervisning utgick ofta från individuella anpassningar och behov. Hela skoldagens 

innehåll och utformning skulle kunna sägas vara ett möte och kompromiss mellan 

ämnesområdenas lärandemål och elevernas fysiska och kognitiva förutsättningar och 

behov. Kunskaper jag fick med mig från genus-utbildningen visade att det finns stora 

skillnader i vilket/a bemötande och/eller förutsättningar människor får utifrån både 

diskrimineringsgrunderna och andra normer i samhället. Vi pratar exempelvis på olika 

sätt till pojk- respektiver flickbebisar redan när de när några timmar gamla (och därifrån 

finns det skillnader i förutsättningar genom hela livet för kvinnor och män). 

Myndighetsrapporter visar hur svårt det är för personer med namn och utseende som 

kodas som icke-europeiska att komma in på den svenska arbetsmarknaden, trots 

likvärdig utbildning och erfarenhet (Distriktsombudsmannen, 2010). Medellivslängden 

skiljer sig med 6 år mellan olika socioekonomiska grupper i Sverige (SCB, 2016). Olika 

förhållanden som påverkar bemötandet individen får och därmed skapar skillnader i 

förutsättningar inom alla delar av livet. Så var fanns de andra perspektiven, som genus, 

etnicitet och klasstillhörighet, i mötet med eleverna på tidig utvecklingsnivå? Om olika 

intersektionella positioner har stor påverkan på människors förutsättningar och 

möjligheter i resten av samhället, hur mycket kan de då inte påverka de som inte själva 

kan göra sin röst hörd? Elever som inte har möjlighet att förmedla att de blir bemötta på 

ett visst sätt/sämre utifrån sitt kön, sin etnicitet eller sin socioekonomiska 

klasstillhörighet? I mitt kommande yrke som speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning ingår i mina arbetsuppgifter arbeta för att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer (SFS 2011:186). Forskning visar att det finns skillnader i 

bemötande flickor och pojkar i skolan och att dessa skillnader skapar hinder och/eller 

skillnader i förutsättningar för eleverna utifrån kön (Pettersson, Wickman, & Takala, 

2017), vilket jag i denna studie vill undersöka närmare. Jag ska också enligt skollagen, 

arbeta för att ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i 
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sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (SFS 2010:800).  Så i 

den här studien ser jag fram emot att ”på riktigt”, med vetenskaplig ansats och metod, 

undersöka om och i så fall hur mina upplevelser och tankar kring intersektionen genus 

och funktionsnedsättning för elever på tidig utvecklingsnivå stämmer med verkligheten. 

 

1.1.  Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att belysa hur elevers olika intersektionella positioner 

påverkar personalen i särskolans föreställningar om elever på tidig utvecklingsnivå. 

Syftet är, utifrån förutsättningarna vad gäller omfattning på studien, att belysa detta 

genom att lyfta fram intersektioners inverkan endast utifrån intersektionen genus och 

funktionalitet.  

 

1.2. Frågeställning 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

1. Vilka skillnader kan ses i den pedagogiska personalens föreställningar 

om elever på tidig utvecklingsnivå utifrån, medvetna eller 

omedvetna, antaganden om eleverna ur ett intersektionellt perspektiv?   

2. Hur påverkar elevers kön vilka valalternativ som personalen erbjuder 

eleverna? 

3. Vilka skillnader kan ses i personalens antaganden om olika elever 

utifrån position i intersektionen genus och funktionalitet? 
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 Litteratur  2.

I följande kapitel beskrivs dels särskolan och dels personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar ur ett historiskt perspektiv, för att sätta in studien i en historisk 

kontext. Därutöver förklaras och definieras olika centrala begrepp som används i 

studien. 

2.1. Historisk bakgrund om personer på tidig utvecklingsnivå  

Genom historien har det omgivande samhällets på syn och inställning till personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar varierat och tagit sig olika uttryck beroende på 

rådande normer och människosyn. Även om värderingar och bemötande har varierat har 

den gemensamma nämnaren i alla samhällen och tider, varit att gruppen personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar särskiljs från det ”normala” (Grunewald, 2009). 

Med undantag av upplysningstidens mer humanistiska, kristna kärleksbudskap på 1700-

talet, beskriver Grunewald (2009) hur utvecklingsstörda, idioter, imbecilla genom 

historien setts med förakt, rädsla eller löje. Under långa tider har det också varit brukligt 

att ”sätta ut [i skogen]” nyfödda barn med synliga funktionsnedsättningar att dö, utan 

rättsliga påföljder. De första belägen för vårdinrättningar för personer med olika typer 

av funktionshinder i Sverige är från 1700-talet. Runt 1800-talets mitt delades den enda 

dåvarande vårdinrättningen, hospitalens patienter upp i lasarett för fysisk sjuka och 

nyinrättade hospital för psykiskt sjuka. Ungefär vid samma tid särskiljdes också 

sinnesslövården från vården om psykiskt sjuka. Vård och undervisning skedde, i de fall 

det skedde utanför det egna hemmet, i kombinerad form på särskilda skolhem som 

drevs genom välgörenhet. Runt förra sekelskiftet kategoriserades både barn och vuxna i 

olika grader av funktionsnedsättningar i en, mycket tidstypisk, mängd kategorier, 

däribland bildbara/obildbara idioter, epilepsi, blind/dövhet, vanart/asocialitet och 

svårskötthet. Runt 30 år senare började intelligenstester användas mera allmänt vid 

diagnostisering av sinnesslöhet. Under hela 1900-talets första halva in på 1960–70-talet, 

bedrevs den s.k. sinnesslövården i landstingsregi och i de allra flesta fall under 

förfärliga förhållanden (Grunewald, 2015). Både barn och vuxna med intellektuella 

funktionsnedsättningar förvarades isolerade från omvärlden, i många fall också utan 

kontakt med vare sig föräldrar eller andra anhöriga. Förvaringen skedde utan variation 

under dagar och veckor och i många fall utan material, leksaker eller annan förströelse 
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som stimulans. Först efter att allmänheten fått insikt om vilka förhållanden som rådde 

inom institutionsvården i landet skedde några större förändringar (Grunewald, 2009). 

Från och med 1960-talets mitt började, långsamt, förhållanden förändras och de stora 

anstalterna stängas ner för att ersättas av mindre vårdhem (Grunewald, 2009). 

Normaliserings- och integreringsprincipen gav alla utvecklingsstörda, (enligt rådande 

terminologi) även de som tidigare ansetts obildbara, rätt till skola och sysselsättning. I 

1986-års reviderade omsorgslag kan ännu en förändring ses i synen på gruppen personer 

med intellektuella funktionsnedsättningar, då fokus i lagen låg på de  utvecklingsstördas 

rättigheter till särskilda omsorger (Bakk & Grunewald, 2004). 1994 infördes LSS, 

(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som är en tilläggs- och 

rättighetslag. Lagen ska garantera personer med omfattande funktionshinder stöd och 

service för att kunna uppnå samma självbestämmande och livskvalitet som personer 

utan funktionsnedsättningar. Trots att LSS på senare år har kommit att både ifrågasättas 

från kommuner och urholkas har den utan tvekan haft en stor betydelse för många 

personer med funktionshinders möjligheter att skapa sig ett liv som alla andra 

samhällsmedborgare (Grunewald, 2009). 

 

2.2. Historisk bakgrund om särskola  

Den särskola vi har i Sverige idag har historiska rötter tillbaka till 1800-talets mitt. 

Trots att det i den 1842 inrättade folkskolestadgan stod skrivet att alla barn i Sverige 

hade rätt till utbildning, innebar det i praktiken inte barn med synliga intellektuella 

funktionsnedsättningar (Grunewald, 2009). Skolplikt för s.k. ”sinnesslöa barn” infördes 

först 1944. Undervisningen för denna grupp skedde innan dess framförallt genom 

välgörenhet med filantropiska motiv och arrangerades främst av kvinnor från över- och 

medelklassen. Bland dessa kvinnor var Emanuella Carlbeck en pionjär som 1866 

startade ett av de första skolhemmen för sinnensslöa barn (Rören, 2007).  Då efterfrågan 

av platser på skolhemmet med tiden blev hög, startades flera nya skolhem upp runt om i 

landet. Carlbeck bedrev skolverksamhet för eleverna på skolhem och undervisningen 

där reglerades läro- och timplaner. Östlund (2012) beskriver att det än idag finns 

förhållandevis stora likheter mellan dessa historiska dokument och t.ex. 

ämnesområdesplanerna för gymnasiesärskolans individuella program (Gysär 13). Även 

Torborg Rappe var en framstående person inom kretsarna för sinnesslöutbildning. Hon 
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förestod och undervisade på Slagsta seminarium, där en av de första utbildningarna för 

lärare för sinnesslöa elever bedrevs. Rappe skrev också den första läroboken om 

sinnesslövården, Några råd och anvisningar vid sinnesslöa barns (idioters)vård, 

uppfostran och undervisning.  Boken fick, tillsammans med den pedagogik som lärdes 

ut på seminariet, den s.k. Slagsta-pedagogiken, mycket stor genomslagskraft på 

sinnesslöskolorna runt om i landet (Östlund, 2012). 1944 tog landstingen över ansvaret 

för eleverna med bildbar sinneslöhet, elever som bedömdes obildbara erbjöds inte 

skolgång än på många år. Sedan dess har skolan som organisation haft en ambition att 

arbeta för normalisering och integrering. Om än långsamt har reformer, som införandet 

av skolformen ”särskola” för att ta emot alla elever (1967), en läroplan LSä-73 för alla 

särskolans elever, införandet av begreppet ”en skola för alla” (1980) med mera, 

förändrat synen på elever i skolsvårigheter från kategoriska till relationella 

perspektiv(Grunewald, 2009). Utvecklingen bort från segregerande särlösningar syns 

också i de målsättningar som finns skrivna i Salamancadeklarationen (Salamanca-

deklarationen) från 1994. I Carlbeck-kommittén slutbetänkande från 2004, kan liknande 

tankar kan också ses, liksom behovet av ökad integrering mellan olika skolformer. Även 

behovet av en förbättrad kvalité på undervisningen inom särskolan lyftes fram 

(Grunewald, 2009). Under det senaste decenniet har kritik och debatten om särskolan 

främst handlat om förhållandet mellan omsorg och kunskapsutmaning i verksamheten 

(Östlund, 2012). 

 

2.3. Särskolans organisation  

Alla barn i Sverige har skolplikt från det år de fyller 6 år fram tills de avslutat 9:e 

klassen i grundskolan. Elever som på grund av utvecklingsstörning inte når upp till 

utbildningens kunskapsmål ska erbjudas en plats i särskolan (SFS 2010:800). Grunden 

till beslut om skolstart i eller överflyttning till i särskolan utgår alltid från en medicinsk, 

social, pedagogisk och psykologisk bedömning. Syftet med dessa är att utesluta att det 

finns andra orsaker till elevens skolsvårigheter, än intellektuell funktionsnedsättning 

(SFS 2010:800). Undervisningen i särskolan ska bedrivas av speciallärare med särskild 

kompetens och utbildning kring lärsituationen för elever med utvecklingsstörning (SFS 

2011:326). Speciallärarna ska också ha fördjupad kunskap om lärande och 

kunskapsutveckling hos elever med utvecklingsstörning i relation till 
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undervisningsämnen eller ämnesområden (SFS 1993:10). I grundsärskolan erbjuds 

elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av undervisningen, särskild 

inriktning kallad träningsskola (SFS 2010:800).   Undervisning inom träningsskolan 

sker utifrån ämnesområden istället för ämnen och eleverna får inga betyg utan 

omdömen. De skillnader som kan ses på en organisatorisk nivå mellan träningsskolan 

och övriga delar av grundsärskolan/grundskolan är att klasserna innehåller färre elever, 

ofta 3-5 elever. Personaltätheten är högre, många gånger med en-till-en undervisning, 

och med en undervisande lärare/speciallärare per klass. Övrig personal består ofta av 

elevassistenter och/eller barnskötare (Östlund, 2012). Undervisningen för elever på tidig 

utvecklingsnivå organiseras utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov. 

Många gånger har eleverna omfattande omvårdnadsbehov, där olika perspektiv kring 

om dessa kan ses som en förutsättning för eller en del av undervisningen (Östlund, 

2012).  Inom gymnasiesärskolan görs en liknade organisatorisk uppdelning med ett 

antal nationella program med olika inriktning och ett individuellt program för elever 

med större kognitiva funktionsnedsättningar. Eleverna på de nationella programmen 

läser ämnen medan eleverna på individuella programmet istället läser ämnesområden 

(Skolverket, 2013). Utbildningen inom gymnasiesärskolan ska så långt som möjligt 

likna den i gymnasiet.  Ämnesområdena som elever på individuella programmet läser 

har likheter med ämnena både på särskolans nationella program och ämnena inom 

gymnasiet. Strukturen på ämnen och ämnesområden är likartade och utgår från ett syfte 

där olika förmågor ska utvecklas och tränas genom att ett centralt innehåll behandlas 

(Skolverket, 2013). 

 

2.4. Diskrimineringslagen 

Sedan 1 januari 2009 har vi i Sverige en diskrimineringslag som ska motverka att 

människor utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling. Lagen gäller 

bl.a. inom arbetslivet, utbildning, föreningsliv och hälso-, sjukvårds och socialtjänsten. 

Lagen ska också främja lika rättigheter och möjligheter utifrån de 

diskrimineringsgrunder som lagen berör. I diskrimineringslagen definieras 

diskriminering som: 

1. Direkt diskriminering att någon missgynnas genom sämre behandling än en 

annan person i en jämförbar situation, utifrån diskrimineringsgrunderna.  
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2. Indirekt diskriminering att någon missgynnas genom sämre behandling genom 

en bestämmelse som framtår som neutral, men som i tillämpningen visar sig 

missgynna någon/en viss grupp utifrån diskrimineringsgrunderna.  

3. Bristande tillgänglighet när en person med funktionsnedsättning missgynnas av 

att åtgärder för tillgänglighet att personen ska komma i jämförbar situation med 

andra utan funktionsnedsättning inte har vidtagits. 

4. Trakasserier uppträdande som kränker någons värdighet utifrån 

diskrimineringsgrunderna. 

5. Sexuella trakasserier uppträdande av sexuell karaktär som kränker någons 

värdighet. 

6. Instruktioner att diskriminera att lämna instruktioner eller order till någon i 

beroendeställning att diskriminera någon annan enligt punkt 1-5.  

Diskrimineringsgrunderna som beskrivs i lagen är: kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

 

2.5. Centrala begrepp  

2.5.1. Definition Funktionshinder/funktionsnedsättning 

 Den här studien utgår från socialstyrelsens definitioner och rekommendationer kring 

begreppen funktionsnedsättning/funktionshinder. 

Definitioner 

 Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. 

 Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för 

en person i relation till omgivningen. 

 

2.5.2. Tidig utvecklingsnivå 

I föreliggande studie ligger fokus på personer som befinner sig ”på tidig 

utvecklingsnivå”. Enligt de gällande diagnoskriterierna som används i Sverige 

motsvarar det mycket svår intellektuell funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning, nivå  

A enligt Kylén eller en intelligensnivå <20 (Kylén & Granlund 1988). Den medicinska 

diagnosen benämns psykisk utvecklingsstörning. Idag använder flera statliga 

myndigheter bland annat SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) termerna 

https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/konsidentitet-och-konsuttryck-som-diskrimineringsgrund/
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/konsidentitet-och-konsuttryck-som-diskrimineringsgrund/
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/etnisk-tillhorighet-som-diskrimineringsgrund/
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/funktionsnedsattning-som-diskrimineringsgrund/
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/sexuell-laggning-som-diskrimineringsgrund/
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intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning parallellt. Inom pedagogiska 

kretsar används begreppet intellektuell funktionsnedsättning framför 

utvecklingsstörning, då det senare med tiden kommit att uppfattas mera negativt.  

Föreliggande studie utgår från diagnoskriterierna för intellektuell funktionsnedsättning 

(psykisk utvecklingsstörning) enligt DSM-5 diagnoskriterierna.  

Intellektuell funktionsnedsättning är en utvecklingsavvikelse som har 

sin begynnelse under utvecklingsperioden och som inkluderar både 

intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter inom de kognitiva, 

sociala och praktiska domänerna. Följande tre kriterier måste vara 

uppfyllda: 

A. Brister i intellektuella funktioner såsom slutledningsförmåga, 

problemlösning, planering, abstrakt tänkande, omdöme, studieförmåga 

och förmåga att lära av erfarenheter vilket styrks via såväl klinisk 

bedömning som via individualiserad, standardiserad 

intelligenstestning. 

B. Brister i adaptiv funktionsförmåga vilket leder till att personen inte 

når upp till den utvecklingsmässigt och sociokulturellt förväntade 

nivån av personligt oberoende och socialt ansvarstagande. Utan 

fortlöpande stödinsatser begränsar bristerna i adaptiv kapacitet 

personens fungerande i ett eller flera vardagliga avseenden såsom 

kommunikation, social delaktighet och självständighet inom ett flertal 

livsområden som hem, skola, arbete och samhälle. 

C. Bristerna i intellekt och adaptivitet visar sig under 

utvecklingsperioden    

                       (DSM-5, Herlofson, 2014)   

Diagnosen får sedan tillägg med svårighetsgradering, i lindrig, medelsvår, svår och 

mycket svår intellektuell funktionsnedsättning. En person med mycket svår intellektuell 

funktionsnedsättning upplever verkligheten här och nu. Hen kan genom erfarenheter 

och olika former av samspel lära sig känna igen återkommande föremål, personer och 

situationer. Däremot kan personer på tidig utvecklingsnivå inte ”plocka fram” minnen 

av något som hänt och inte heller föreställa sig att något ska hända. Det innebär att 

personerna inte kan föreställa sig något som inte finns i närheten eller som inte kan 

uppfattas här och nu (Winlund & Rosenström Bennhagen, 2004). Personer med mycket 

svår intellektuell funktionsnedsättning använder bl.a. naturliga reaktioner och signaler, 

kroppsspråk och gester för att kommunicera med omvärlden (Wilder & Granlund, u.å; 
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Winlund & Rosenström Bennhagen, 2004). Ibland använder personerna enstaka talade 

ord och även förmågan att förstå talat språk är ofta mycket begränsad. Språket används 

oftare för social kommunikation än för att ge och få information. För vissa individer kan 

kommunikationen förstärkas med hjälp av AKK (alternativ kompletterande 

kommunikation) t.ex. TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation) 

och GAKK (grafisk alternativ kompletterande kommunikation) (Heister Trygg, 2008). 

Personer på tidig utvecklingsnivå/med mycket svår intellektuell funktionsnedsättning 

behöver stöd och hjälp i alla aktiviteter i det dagliga livet (Winlund & Rosenström 

Bennhagen, 2004). Tilläggsfunktionsnedsättningar som olika rörelse- och 

sinnesnedsättningar liksom autistiska drag vanliga inom gruppen. Östlund (2012) 

beskriver att utvecklingsstörning som fenomen, blir beroende av vilka 

förklaringsmodeller och perspektiv som en använder i sin analys. Det ovan beskrivna 

synsättet kring begreppet utvecklingsstörning, den medicinska eller individuella 

modellen, menar Ineland, Molin & Sauer (2009) är ett av tre förklaringsmodeller på en 

intellektuell funktionsnedsättning. Detta perspektiv kan kompletteras, eller jämföras, 

med ett socialt perspektiv där de svårigheter eller hinder en person med kognitiva 

funktionsnedsättningar upplever endast beror på brister i omgivningen. Den tredje 

miljörelativa modellen, kan ses som en mix mellan de två föregående.  Funktionshinder 

förklaras där som ett resultat av mötet mellan en persons individuella förmågor och 

förutsättningar i omgivningen (Ineland, Molin & Sauer, 2009; Östlund, 2012). Andra 

alternativa synsätt kring intellektuella funktionsnedsättningar redovisas av Greenspann, 

Switzky, & Woods, (2011). Författarna menar att fokus vid diagnostisering hellre än de 

traditionella metoderna, bör ligga på att avgöra personens (o)förmåga att 

uppmärksamma, värdera och agerar på olika typer av risker, i det sociala samspelet eller 

andra situationer.  

 

2.5.3.  Delaktighet  

I föreliggande studie utgår diskussionsunderlaget i fokusgruppssamtalen ifrån SPSMs 

(2012) modell om att delaktighet framträder inom tre olika områden i skolan 

(undervisnings-, kamrat- och omsorgskultur). Studiens fokus ligger inte i att undersöka 

elevernas grad av delaktighet, utan på att i diskussionerna kring delaktighet upptäcka 
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mönster och/eller uttryck i personalens berättelser. Begreppet delaktighet liksom många 

andra begrepp som används i vardagen, tolkas ofta på många olika sätt.  I följande 

stycke beskrivs den definition av delaktighet som avses i studien (SPSM, 2012). 

I sin rapport beskriver Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) att upplevd delaktighet 

främjar hälsa, välmående och lärande. Författarna menar att delaktighet varierar både i 

olika aktiviteter och miljöer och över tid. I sin avhandling beskriver Östlund (2012) 

delaktighet som ”en persons engagemang i sin livssituation". I begreppet inryms 

faktorer som lärande, interaktion och mellanmänskliga relationer” (s. 53) enligt ICFs 

(Socialstyrelsen, 2003) definition. Författaren menar att det finns en konsensus hos 

många forskare att delaktighet som begrepp innefattar flera olika aspekter, vars 

betydelse varierar beroende på den sociala kontexten.  Både Szönyi och Söderqvist 

Dunkers (2015) och Östlund (2012) gör uppdelning av delaktighet i de sex olika 

aspekterna; tillgänglighet, tillhörighet, samhandling, engagemang, 

erkännande/acceptans och autonomi.  Alla de olika perspektiven är betydelsefulla för 

elevers möjlighet till delaktighet i skolan. De interagerar med och påverkar varandra 

vilket illustreras i SPSMs tillgänglighetsmodell. 

 

Figur 1. Delaktighetsmodell  
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(Med tillstånd av Szönyi & Söderqvist Dunkers hämtad från SPSM, 2012) 

 

Szönyi & Söderqvist Dunkers (2015) lyfter särskilt fram tillgänglighet som en 

förutsättning både för delaktighet som begrepp och som en förutsättning för de andra 

aspekterna. Delaktighet sker alltid i ett sammanhang tillsammans med andra och där den 

omgivande kontexten sätter villkor för graden av delaktighet för eleverna. I en 

skolsituation kan delaktighet delas in i tre olika kontexter eller kulturer, med olika 

förutsättningar och villkor (SPSM, 2012). Den första undervisningskulturen, handlar om 

aktiviteter med mål att eleverna utvecklar färdigheter och kunskaper. Denna kultur ses 

traditionellt sett inne i klassrummet, men kan sträcka sig ut över alla miljöer och 

situationer där undervisning och lärande sker. Relationerna i den här kontexten är 

mestadels vertikala t.ex. mellan elev-lärare/elevassistent. Kamratkultur handlar om 

aktiviteter som eleverna deltar i frivilligt och utifrån intresse. Ofta handlar det om 

lustfyllda aktiviteter på raster, utan långsiktigt planerade mål, med upplevenser här och 

nu i fokus. I samspelet mellan elever finns möjligheter till en mera horisontell 

interaktion, där en jämlik gemensam upplevelse/aktivitet är målet. På vilka sätt den 

tredje kontexten, omsorgskulturen, omsätts i handling har mycket stor påverkan på 

möjligheterna till delaktighet för eleverna på tidig utvecklingsnivå. Omsorgskulturen 

kan både verka stödjande och hindrande, och i vissa fall dominerande, över de övriga 

två kulturerna. Då en person, den vuxne, ger stöd och omvårdnad till en annan, eleven, 

blir relationerna i de allra flesta fall vertikala (SPSM, 2012). Östlund (2012) menar att 

elever med många och omfattande funktionsnedsättningar riskerar att inte ha samma 

möjligheter att delta i samspel, som andra elever. Eleverna på tidig utvecklingsnivås 

förutsättningar utifrån kommunikativ funktionsnivå skapar funktionshinder som kan 

göra det svårt att uppnå likvärdig grad av delaktighet som för andra elevgrupper. 

Delaktighetens starka samband med hälsa och välbefinnande styrks i både skollagen, 

barnkonventionen, forskning och olika studier (Östlund, 2017).  
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 Tidigare forskning          3.

I kommande kapitel görs en genomgång av relevant forskning för studien. 

Genomgången är uppdelad i olika delar för att tydliggöra olika perspektiv i de centrala 

delarna av forskningsområdet.  

3.1. Personer på tidig utvecklingsnivå 

Maes, Lambrechts, Hostyn, & Petry (2007) beskriver ett ökat intresse inom forskning 

kring personer med intellektuella funktionsnedsättningar, bl.a. vad gäller upplevelser av 

olika stödfunktioner och generell livskvalitet. Trots denna utveckling är forskning riktad 

mot personer på tidig utvecklingsnivå (people with profound intellectual and multiple 

disabilities ((PIMD)) min översättning) relativt sällsynt. Umb-Carlsson & Sonnander 

(2006) menar att gruppen ofta framställs som homogen och där graden av funktionsnivå 

används som enda beskrivning av individerna. Personer på tidig utvecklingsnivå 

skildras också genomgående som utsatta, där grad av livskvalitet och inflytande i stor 

utsträckning är beroende av förutsättningar i omgivningen och personalens bemötande 

(Maes et al. 2007; Vlaskamp, Hiemstra & Wiersma, 2007). Gruppen beskrivs få mindre 

tillgivenhet och positiv personalkontakt, erbjudas färre stimulerande aktiviteter och mer 

rutinmässig omvårdnad än andra grupper i behov av omsorg (Herps, Buntinx,  

Schalock, van Breukelen, & Curfs, 2016; Maes et al. 2007). Talman, Wilder, Christine 

& Stiers (2019) forskningsstudie visar också att personer på tidig utvecklingsnivå 

befinner sig i ett ojämlikt maktförhållande till personalen. Gruppen beskrivs ha små 

möjligheter till inflytande och självbestämmande, både beroende på individuella 

förmågor och framförallt, på föreställningar och attityder hos personalen. Resultaten 

visar också på en rad omständigheter som ökar möjligheten för en positiv utveckling av 

livskvaliten för individerna. God personkännedom, kunskaper om 

funktionsnedsättningar och olika kommunikationssätt, maktmedvetenhet, empati och 

lyhördhet hos personalen lyfts fram som betydelsefulla faktorer (Talman et al. 2019).  

Även i Maes et al. (2007) forskningsöversikt beskrivs en rad liknande strategier som 

ger, om än begränsade och i vissa fall kortvariga, effekter i ökad livskvalitet för 

personer på tidig utvecklingsnivå. Oberoende av grad, beskrivs intellektuell 

funktionsnedsättning ha en starkt negativ inverkan till graden av delaktighet personerna 



 

23 

 

upplever på både personlig, organisatorisk och samhällelig nivå (Björnsdóttir & 

Traustadóttir, 2010; Lövgren & Bertilsdotter Rosqvist, 2015). Detta trots, ibland 

specifika för personer med funktionsnedsättningar, framskrivna lagliga eller ratificerade 

rättigheter till delaktighet i samhället (Björnsdóttir & Traustadóttir, 2010; SFS 

1993:387; Regeringskansliet, 2008). Tvärt emot dessa resultat beskriver Uusitalo-

Malmivaara, Kankaanpää, Mäkinen, Raeluoto, Rauttu, Tarhala, & Lehto, (2012) i sin 

forskningsbakgrund att personer med intellektuella funktionsnedsättningar är gladare än 

genomsnittspersoner, både vad gäller skolgång och livet generellt. Flera forskare 

redogör för forskningsresultat där personliga egenskaper och grad av funktionshinder 

anges vara avgörande för personer på tidig utvecklingsnivås möjligheter till deltagande 

och självbestämmande (Maes et al., 2007; Talman et al., 2019; Vlaskamp et al., 2007; 

Östlund, 2012). Talman et al. (2019) lyfter också fram kvalitéer och kunskaper hos 

personalen som en avgörande faktor där erfarenhet, kommunkationsförmåga, 

förhållningssätt till makt, sensitivitet och medveten närvaro beskrivs som centrala 

begrepp. Särskilt personalens attityd till en person på tidig utvecklingsnivås förmåga ses 

som en central faktor, där en positiv inställning ökar möjligheter för deltagande, medan 

ett negativs synsätt verkar hindrande. På organisatorisk nivå finns faktorer som 

personalen inte tror sig kunna påverka själva, men som av uppfattas som nödvändiga för 

att personerna ska kunna uppnå delaktighet (Talman et al., 2019).  Östlund (2012) 

beskriver graden av delaktighet som ett resultat av villkor i den sociala interaktionen.  

De specifika roller, normer och förväntningar som finns i den aktuella situationen, 

skapar förutsättningar för samspelet mellan personer (elever) på tidig utvecklingsnivå 

och personer (personalen) de möter, och därmed också för grad av och kvalitet i 

deltagandet.  

 

3.2. Genus  

Då genusforskning eller genusvetenskap är ett mycket stort forskningsområde har 

avgränsningar i forskningsöversikten gjort till genusperspektiv kopplade till 

skola/utbildning och eller funktionsvariationer. Följande text utgår från Lykkes (2009) 

definitioner om ordet kön som benämning på det fysiska/biologiska könet hos en 

person, medan genus betecknar det sociokulturella könet (motsvarande engelskans sex= 

kön och gender=genus). Lykke (2009) beskriver historiska feministiska rötter som på 
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olika vis påverkat den idag gällande betydelse av begreppet genus eller socialkulturellt 

kön. Dessa beskrivs av Lykke (2009) som en social konstruktion, skapade i och av 

historiska, språkliga, kulturella och klassdifferentierade kontexter. Inom genusforskning 

finns av tradition, ett ifrågasättande av den binära könsordningen d.v.s. att endast två 

kön förekommer, och där en persons sociala, fysiologiska och psykologiska kön 

förväntas överrensstämma enligt cis-normen. Den binära könsnormen ses också ofta 

som en förutsättning för heteronormativa föreställningar om sexualitet (Lykke, 2009). 

Inom en rad olika områden kan en statistisk säkerställd skillnad ses mellan flickor och 

pojkar som elevgrupper, i frågor som gäller utbildning. Detta gäller bl.a. att flickor och 

pojkar inte har/får samma förutsättningar inom utbildningsväsendet, där exempelvis 

låga förväntningar på pojkar ger sämre förutsättningar för lärande.  Flickor har också 

generellt högre studieresultat än pojkar, men utsätts samtidigt i högre grad för 

trakasserier. Forskning visar att båda könen hindras av traditionella könsroller 

(Delegationen för jämställdhet i skolan, 2010; Widding & Wickman, 2017). Pettersson 

(2017) beskriver å andra sida att normativa föreställningar om kön/genus och/eller 

diagnoser oftare missgynnar flickor, t.ex. då pojkar i större utsträckning får tillgång till 

olika stödinsatser.  Könsnormer i skolan ger också större utrymme för pojkar till uttryck 

av starkare känslor (med undantag av gråt) (Silfver, 2017). Olika funktionsnedsättningar 

i kombination med könsroller skapar även olika förutsättningar för kvinnor och män på 

samhällsnivå. Barron (2008) beskriver att rollen som kvinna i allmänhet och framförallt 

rollen som mamma, i kombination med funktionsnedsättning utmanar traditionella 

normer om kvinnor. Dessa åsikter delas också av Björnsdóttir & Traustadóttir (2010). 

Samtidigt lyfter författarna fram att många personer med lättare intellektuella 

funktionsnedsättningar motsäger och tar avstånd från omgivningens normativa 

föreställningar kring intersektionen funktionsnedsättning/genus.  Framförallt är det unga 

personer inom gruppen som gör motstånd och konstruerar sin egen självbild gällande 

status och alternativa sociala positioner.  Samma typer av vanliggörande av den egna 

personen och motbilder mot individen som avvikande från normen kan ses hos Szőnyi 

(2005). Kombinationen genus och intellektuell funktionsnedsättning har enligt Umb‐

Carlsson & Sonnander (2006) haft en undanskymd plats inom forskningen. Personer 

inom gruppen ses, bemöts och kategoriseras ofta endast utifrån intellektuell 

funktionsnivå. Studier visar också att det finns jämförelsevis få skillnader mellan 

kvinnor och män med intellektuella funktionsnedsättningar i levnadsförhållanden 



 

25 

 

jämfört med övriga motsvarande grupper i befolkningen (Umb‐Carlsson & Sonnander, 

2006). Detta visar, menar författarna, på att personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar ses som en homogen grupp som enbart beskrivs utifrån 

funktionalitet.  Barron (2004) beskriver också på likande sätt att användningen av 

begrepp som ”de funktionshindrade” som beskrivning på denna mycket heterogena 

grupp, förstärker idén om funktionsnedsättningar som identitetsdominanta egenskaper. 

Att enbart definiera gruppen som ”funktionshindrade” osynliggör också andra 

intersektionella perspektivs betydelse ur ett maktperspektiv (Barron, 2004).  

 

3.3. Litteraturdelen och den tidigare forskningens relevans för 

studien  

Utifrån genomgången litteratur och forskning framkommer att personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar historiskt sett haft begränsade möjligheter till 

delaktighet, självbestämmande och generellt sämre livskvalitet än resten av 

befolkningen Grunewald, 2009; Grunewald, 2015). Aktuell forskning visar att dessa 

resultat i viss mån är aktuella för personer på tidig utvecklingsnivå även idag. 

Intellektuella funktionsnedsättningar beskrivs, framförallt för personer med stora 

nedsättningar, ofta som identitetsdominanta egenskaper utifrån funktionalitetsnormers 

starka ställning i ett samhällsperspektiv(Talman et. al, 2019). Genus-forskning visar att 

det finns tydliga skillnader i föreställningar om kvinnor och män utifrån kön/genus. 

Dessa visar sig inom en rad olika områden i samhället där kvinnor generellt har 

sämre/mer begränsade möjligheter utifrån normativa föreställningar kring könsroller 

(Lykke, 2009). I skolsammanhang kan tydliga skillnader ses kring pojkar och flickor 

som elevgrupper, i frågor som gäller utbildning (Pettersson, 2017; Silfver, 2017). I både 

skollag, diskrimineringslag och i andra delar av litteraturen och forskningsbakgrunden 

lyfts och belyses individens rätt till en likvärdig utbildning, liksom rätt till lika 

rättigheter och möjligheter. I föreliggande studie riktas fokus mot vilka föreställningar 

personalen i särskolan har kring genus och intellektuella funktionsnedsättningar, enskilt 

och i olika kombinationer. Studien har också ambitionen att i viss mån belysa hur dessa 

föreställningar påverkar personalens bemötande av elever på tidig utvecklingsnivå. 

Kombinationen intellektuell funktionsnedsättning och genus haft en undanskymd plats 

inom forskningen generellt, och ett skolsammanhang i synnerhet.  Förhoppningen är 
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därför att föreliggande studie kan bidra både till att rikta intresse mot och i någon mån 

belysa förutsättningar i skolsammanhang för elever på tidig utvecklingsnivå utifrån 

dessa perspektiv. 
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  Teoretisk utgångspunkt 4.

I kommande kapitel redogörs för val av teoretisk ansats samt relevanta begrepp inom 

teorin.  

4.1. Teorival  

Bryman (2011) beskriver begreppet teori inom vetenskaplig forskning som ett sätt att 

förklara observerade regelbundenheter. Nilholm (2016) gör också skillnad mellan de 

vardagliga teorier som en privatperson skapar utifrån upplevda erfarenheter, och 

vetenskapliga teorier. De senare beskrivs hos Nilholm (2016) som en serie påstående 

och/eller antaganden om hur världen konstruerad ur ett forskningsbaserat perspektiv. 

Stukát (2005) menar att valet av teori inom forskning dels utgår från frågeställningen 

för studien, dels utifrån forskarens egna intressen och synsätt. Valet av teori påverkar 

också utformningen av själva forskningen, t.ex. vad gäller vilka begrepp som är 

relevanta (Stukát, 2005). Tracy (2010) beskriver på likande sätt hur ”en röd tråd ” av 

samstämmighet mellan forskningsfrågor, teoretisk förankring, metodval, genomförande 

och analysförfarande utgör en kvalitetsmarkör för god forskning. I föreliggande studie 

används intersektionella perspektiv som forskningsteori. Denna teori medför ett 

angreppssätt där forskaren uppmärksammar hur olika former av positionering, 

diskriminering och förtryck fördelar makt mellan människor. Intersektionalitet handlar 

också om att uppmärksamma hur personers/gruppers positioner och intersektioner 

mellan olika kategorier t.ex. kön, sexualitet, etnicitet, klasstillhörighet osv. samverkar 

och placerar hen/dem i en viss position i förhållande till normen (Mattsson, 2010; De 

los Reyes & Mulinari, 2005). Lykke (2009) placerar intersektionalitet i ett större 

sammanhang som poststrukturalistiskt inspirerad ontologi med utgångspunkt 

feministisk teori.  

4.2. Intersektionalitet – kort historik  

Intersektionell teori som begrepp har sitt ursprung i USA runt 1970- och 80-talens 

feministiska rörelse. Intersektionalitet som koncept myntades av Kimberlé Crenshaw , 

amerikansk professor och förgrundsgestalt inom Black feminism (De los Reyes &  

Mulinari, 2005). Begrepp kommer ur kritik mot den feministiska rörelsens ensidiga 

utgångspunkt från västerländska, vita, heterosexuella medelklasskvinnors erfarenheter. 
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Därmed osynliggörs andra berättelser om hur det är att vara kvinna t.ex. med 

arbetarklassbakgrund eller ur afro-amerikanska och/eller lesbiska perspektiv (De los 

Reyes & Mulinari, 2005; Söder, Hugemark & Grönvik, 2018). Begreppet 

intersektionalitet har en relativit kort historia. Företeelsen som sådan, att göra 

kopplingar mellan olika maktperspektiv, har dock rötter inom kvinnorörelser så långt 

bak som till 1800-talet. Kopplingar kan ses till antislaverirörelser eller klassfrågans roll 

inom den socialistiska kvinnosaksrörelsen under tidigt 1900-tal (Lykke, 2009). I 

Sverige introducerades intersektionalitet av forskarna Paulina de los Reyes, Irene 

Molina och Diana Mulinari under tidigt 2000-tal och har haft betydelse såväl inom 

akademisk forskning, som i debatt kring diskriminering (De los Reyes, Molina & 

Mulinari, 2006; Lykke, 2009).  

 

4.3. Intersektionalitet, normer och maktperspektiv 

I alla sammanhang där människor möts finns normer kring den sociala interaktionen. 

Normer kan beskrivas som oskrivna eller ”tysta” regler, ofta kring hur en ska bete sig, 

det önskvärda, förväntade eller förgivettagna. Ofta fungerar normer genom att 

synliggöra det som är avvikande eller normbrytande, vare sig det gäller beteende, 

egenskaper eller tillhörighet (Silfver, 2017). I många fall kan normer kopplas till sociala 

föreställningar. Könsnormer påverkar t.ex. våra förväntningar kring hur ”en riktig” 

kvinna respektive ”en riktig” man är, ser ut och beter sig (Barron, 2004). Andra vanliga 

kategoriseringar kring normer är bl.a. ålder, etnicitet, sexualitet, könstillhörighet och 

funktionalitet. Vilka normer som gäller varierar både utifrån kontext och över tid och 

kommer till uttryck både som föreställningar och idéer, och som strukturer på alla 

nivåer från familjemönster till samhällskonstruktioner (Silfver, 2017). Normer kan 

därför skilja sig mellan olika grupper i samhället. Vilka perspektiv som ges betydelse 

beror på sammansättningen av och förhållanden inom gruppen. Normer på gruppnivå 

måste dock alltid förhålla sig på ett eller annat sätt, genom antingen 

accepterande/upprätthållande eller motstånd/avståndstagande, till de normer som råder i 

det omgivande samhället. De intersektionella positioner en person har och framförallt 

intersektionens position i förhållande till den omgivande normen, kan sägas utgöra 

personens livsvillkor (Barron, 2004). Normen är inte alltid det vanligast förekommande 

utan det som är mest accepterat och/eller önskvärt och högst värderat utifrån ett 
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maktperspektiv. De los Reyes, Molina & Mulinari (2006) beskriver hur föreställningar 

kring kön, klass och etnicitet skapar tolkningsföreträde för normativa grupper. 

Författarna beskriver hur vissa gruppers berättelser lyfts fram på bekostnad av andras 

som osynliggörs, med underordning och marginalisering som följd. Grönvik & Söder 

(2008) för ett liknande resonemang där värderingar av olika gruppers intersektionella 

positioner samverkar och skapar olika över- och underordningar i samhället, med 

ojämlikhet både vad gäller makt och resurser som följd. Författarna lyfter också fram 

alternativta sätt att tolka intersektionalitet perspektiv där intresset, istället för fokus på 

maktperspektiv, riktas kring individens identitetsskapande utifrån olika intersektionella 

positioner (Grönvik & Söder, 2008).   

4.4. Intersektionella perspektiv och grader av utsatthet  

Tidigt i användandet av intersektionalitetsbegreppet ansågs tillhörighet i två utsatta 

positioner automatiskt medföra dubbelt eller till och med mångdubbelt förtryck 

(Grönvik & Söder, 2008). Barron (2004) beskriver exempelvis skillnader kring 

självbestämmande hos kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar utifrån 

skillnader i ålder. Yngre kvinnor utövar, enligt Barron (2004) i större utsträckning än 

äldre, sin rätt självbestämmande. De olika perspektiven genus och funktionalitet gav 

enligt studien, likande förutsättningar för de olika grupperna.  Högre ålder innebar 

däremot för de äldre kvinnorna inte bara det förväntade åldrandet, utan också 

upplevelser av intuitionsboende under lång tid. Dessa erfarenheter minskade de äldre 

kvinnornas inflytande och delaktighet. Därmed ökade också de äldre kvinnornas grad av 

utsatthet utifrån åldersperspektiv genom erfarenheter kopplade till intersektionen 

kvinna/ funktionsnedsatt/hög ålder. I den senare vetenskapliga debatten kring 

intersektionell utsatthet, problematiseras begreppet utifrån komplexiteten i frågan. Detta 

utifrån den otydlighet som finns inom området, dels i hur olika intersektionella 

positioner beskrivs och dels kring grad och typ av påverkan olika intersektioner har på 

varandra (Grönvik & Söder, 2008).    

 

4.5. Intersektionella perspektiv och funktionsnedsättningar 

Söder, et. al. (2018) liksom Barron (2008) beskriver att funktionsnedsättningar har haft 

en undanskymd position i forskning kring intersektionella perspektiv. Des los Reyes 
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och Mulinari (2005) ifrågasatte också funktionshinder som en maktfaktor i ett 

intersektionellt perspektiv när de introducerade begreppet i Sverige. Detta beroende på 

att funktionshinder setts som en position som bara innehas av personerna som har 

funktionsnedsättningar och därför inte kan ses som en faktor som berör alla människor 

så som kön, klass och etnicitet gör. Detta motsägs av flera forskare som alla menar att 

funktionsförmåga är en faktor med tydliga positioner för normativ respektive 

normbrytande funktionalitet ur ett intersektionellt perspektiv (Apelmo, 2012; 

Malmberg, 2017; Mattsson, 2010; Söder och Hugemark, 2016). Tveit Sandvin (2016) 

beskriver mönster i intersektionen funktionalitet/ålder, där intellektuell 

funktionsnedsättning beskrivs eller jämförs med låg ålder eller barndom. Att 

funktionalitet är en faktor med stor påverkan på människors upplevda livskvalitet 

beskrivs av flera forskare (Björnsdóttir & Traustadóttir, 2010; Lövgren& Bertilsdotter 

Rosqvist, 2015; Talman et al., 2019; Uusitalo-Malmivaara, 2012). Maes et al. (2007) 

menar också att graden av funktionsnedsättning/ar är avgörande för upplevd livskvalitet. 

Samband mellan omfattande funktionsnedsättningar och lägre livskvalitet kan ses, 

liksom att graden av funktionsnedsättningar påverkar andra intersektionella perspektivs 

utrymme och position (Maes et al., 2007; Mineur, Bergh & Tideman, 2009). Söder et al. 

(2008) lyfter fram alternativ till begreppet ”funktionshinder” och föreslår istället 

”funktionsförmåga”, som en kategori som innefattar alla olika funktionsvariationer. 

Svårigheterna att benämna eller enas kring vilken definition som bör användas visar på 

områdets komplexitet och undanskymda ställning. Att osynliggöra det förgivettagna 

som i fallet funktionsförmåga, kan ses som ett starkt utryckt för normativa 

föreställningars dominans. Jämförelser kan t.ex. göras med transpersoner där 

motsvarande begrepp för normen ”cis-person” inte har samma spridning som det 

normbrytande ”trans-person”. Även ”funktionalitet” används som begrepp för att 

beskriva perspektivet funktionsnivå, liksom ”funktionsfullkomlig” används som 

motsatsord till funktionsnedsatt/funktionshindrad, om än i begränsad omfattning 

(Apelmo, 2012). 

4.6. Intersektionella perspektiv och genus 

Kön eller genus har alltid haft en självklar position inom intersektionella perspektiv. 

Upplevelsen av särskilt förtryck utifrån intersektionen mellan kön och etnicitet/ras var 

den utlösande faktorn till Kimberlé Crenshaws myntande av begreppet (Davis, 2008). 
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Därmed menar flera forskare att intersektionella perspektiv aldrig kan antas utan att 

beakta genus/kön (Davis, 2008; De los Reyes, Molina, & Mulinari, 2006; Lykke, 2008). 

Lenz Taguchi (2014) menar att genusperspektivet skiljer sig från andra intersektionella 

kategorier på så sätt att kvinnors underordning inte kan kopplas till en specifik 

samhällsstruktur, under en viss tidsepok såsom andra kategorier som klass eller 

etnicitet. Underordningen av kvinnor som grupp gentemot män, har skett i stort sett alla 

civilisationer, tidsepoker och samhällsstrukturer. Lykke (2008) liksom Mattsson (2010) 

beskriver hur dagens genusvetenskap har sitt ursprung i 1970- och 80-talens forskning. 

De tidiga benämningarna på studier kring kvinnors livssituation, ”kvinnoforskning” 

eller ”kvinnofrågor”, visar på hur fokus låg på kvinnor i förhållande till män. Kvinnors 

kroppar, upplevelser, berättelser och erfarenheter sågs som avvikande och särskilda 

jämfört med normen, d.v.s. männens. Under flera år användes begreppen kvinno-, köns- 

och genusforskning parallellt i Sverige, men sedan början av 2000-talet används 

framförallt prefixet ”genus” (Lykke, 2008). Begreppen genusvetenskap eller 

genusforskning inbegriper idag fokus på genusrelationer d.v.s. forskning kring både 

kvinnors och mäns upplevelser utifrån könsroller och genusnormer. 

Funktionsnedsättningar i kombination med genus skapar särskilda förutsättningar och 

föreställningar kring hur olika könsroller bör uttryckas (Barron, 2004).   

 

4.7. Sammanfattning teori 

Intersektionalitet som teori handlar hur olika former av positionering, diskriminering 

och förtryck fördelar makt mellan människor. Olika kategorier som t.ex. kön, sexualitet, 

etnicitet, klasstillhörighet osv. samverkar och placerar en personer/grupp i en viss 

intersektionell position i förhållande till normen (De los Reyes & Mulinari, 2005; 

Mattsson, 2010). Normer kan beskrivas som det mest accepterade och/eller önskvärda 

och som också värderas högst ur ett maktperspektiv. Normer kan variera både utifrån 

kontext och över tid, och kan framträda både som föreställningar, idéer och strukturer 

både på individ-, grupp- och samhällsnivå (Silfver, 2017). Ur ett intersektionellt 

genusperspektiv placeras och värderas män högre än kvinnor utifrån traditionella 

könsnormer. Funktionalitet har haft en både ifrågasatt och undanskymd position inom 

forskning om intersektionalitet. Inom aktuell forskning beskrivs dock funktionalitet som 

en faktor med stor påverkan på människors upplevda livskvalitet av flera forskare 
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(Maes et al., 2007; Mineur et al., 2009). I föreliggande studie ligger fokus på de 

intersektionella perspektiven genus och funktionalitet, i olika intersektionella positioner. 

Studien har en ambition att belysa hur olika positioner inom intersektionen 

genus/funktionalitet samverkar och påverkar varandra i förhållande till normer och 

föreställningar hos personalen i särskolan. 
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 Metod  5.

Följande kapitel kommer att redogöra för de metodologiska och forskningsetiska val 

som gjort har gjorts i arbetet med studien. 

5.1. Val av metod  

Bryman (2011) beskriver forskningsmetoder som olika tekniker för att samla in fakta 

om verkligheten. Vilken eller vilka metoder som väljs avgörs enligt Stukát (2005) av 

problemområdets natur och val av metod kan också få stora konsekvenser för resultatet. 

Hur, vad, var och vilka data som samlas in avgörs av forskningsstudiens position i 

förhållande till den valda teorin och forskningsmetoden (Bryman, 2011). Larsson 

(2005) beskriver liknande tankar i citatet ”harmoni bör råda mellan forskningsfrågan, 

antaganden om forskning och det studerade fenomenets natur, datainsamling och 

analystekniken” (s. 9). Enligt Repstad (2007) handlar kvalitativa forskningsmetoder om 

att beskriva framträdande drag eller kvaliteter hos ett fenomen. Kvale & Brinkman 

(2014) lägger till att kvalitativa metoder ofta innebär att forskningsobjektet både kan 

beskrivas och förstås, innan det i och genom forskningsprocessen förklaras och 

teoretiseras. I föreliggande studie har en kvalitativ metod i form av fokusgruppssamtal 

valts. Fokusgrupper kan beskrivas som en form av fokuserad gruppintervju där 

deltagarna diskuterar ett av forskaren bestämt ämne (Wibeck, 2010). Bryman (2011) 

beskriver fokusgrupper som en forskningsmetod med delar från två andra metoder. 

Gruppintervju, där flera respondenter diskuterar och svarar på olika frågeställningar 

som i grupp, och fokuserad intervju där deltagarna valts ut utifrån deras delaktighet i en 

viss kontext eller situation. Fokusgrupper innebär enligt Bryman(2011) en intervjuform 

där huvudfokus ligger på deltagarnas åsikter, uppfattningar och tolkning av 

frågeställningarna. I den här forskningsstudien, med fokus att undersöka deltagarnas 

föreställningar och tankar om ett visst fenomen, var därför fokusgrupper ett passande 

metodval utifrån syfte och frågeställningar.  

5.1.1. Bortval 

För att få information kring hur den pedagogiska personalens föreställningar om 

eleverna på tidig utvecklingsnivå påverkade deras handlingar i interaktion med eleverna 

hade föreliggande studie behövt innehålla observationer.  Observationsstudier hade 

kunnat ge svar på dels om personalen agerade på det vis de sa i fokusgrupperna, dels 



 

34 

 

om/hur elevernas olika intersektionella positioner utifrån funktionalitetgenus påverkade 

personalens bemötande. Att observationer valdes bort i studien berodde till stor del på 

de begränsningar i utrymme som finns för examensarbeten på den aktuella akademiska 

nivån.  

5.2. Fokusgrupp 

Enligt Brymans (2011) definition är fokusgruppsamtal är en form av gruppintervjuer. 

Det som utmärker fokusgrupper är att frågeställningarna behandlar ett tydligt inramat 

område.  Fokus i intervjuerna ligger ofta både på samspelet i gruppen och på gruppens 

gemensamma meningsskapande. Utifrån intresset för den sociala interaktionen i 

gruppen menar en del forskare bland andra, Justusen & Mik-Meyer(2011)  att det finns 

likheter mellan fokusgrupper och observationsstudier.  Kvale & Brinkmann (2014) 

lyfter fram att målet för fokusgruppssamtal inte nödvändigtvis är att gruppen ska nå 

samförstånd, utan att deltagarnas åsikter och ställningstagande lyfts fram. Wibeck 

(2010) beskriver fokusgruppsintervjuer som att en grupp människor under en begränsad 

tid samtalar kring ett visst ämne. Samtalet leds av en samtalsledare, ibland kallad 

moderator, som introducerar och till viss del styr riktning och innehåll i samtalet. 

Samtalsledarenrollen skiljer sig från intervjuarens då målet i ett fokusgruppsamtal är att 

deltagarna ska diskutera fritt, vilket gör rollen som samtalsledare mer tillbakadragen 

(Wibeck, 2010).  Vilka och hur användbara resultaten blir från ett fokusgruppsamtal 

beror enligt Wibeck (2010) till stor del på tre faktorer. Den första handlar om 

interpersonella faktorer som de medverkandes individuella personlighetsdrag, fysiska 

framtoning och intersektionella positioner. Wibeck (2011) ger exempel på att 

utåtriktade personer som uppfattas som vänliga och intelligenta, ofta får större 

inflytande i samtalen och medhåll i diskussionerna, än mer introverta personer. Den 

andra intrapersonella faktorn, handlar om förhållanden som styr interaktionen mellan 

deltagarna. Exempel på detta kan vara hur viktig samhörigheten med gruppen uppfattas 

av deltagarna, hur homogen eller kompatibel gruppen är och hur den sociala makten 

fördelas i gruppen. Den tredje påverkansfaktorn är den omgivande miljön, där t.ex. 

rumsstorlek, möblering, avstånd mellan deltagarna har visat sig påverka resultaten i 

samtalen (Wibeck, 2011). I samtalsledarrollen är det därför viktigt att vara medveten 

om förhållandena inom alla tre områdena och förhålla sig till dem i 

fokusgruppssamtalet.  
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5.3. Stimulusmaterial 

Det finns en lång tradition av att använda så kallat stimulusmaterial som deltagarna ska 

diskutera utifrån eller förhålla sig till inom fokusgruppmetoden (Wibeck, 2011). 

Stimulusmaterialet kan skickas till deltagarna innan samtalet eller ges i början av eller 

under samtalens gång. Det kan t.ex. handla om en ny vara eller produkt, olika typer av 

artiklar, filmsekvenser, citat eller fotografier. Materialet är tänkt att väcka frågor och 

leda diskussionen in på det ämne studien handlar om, snarare än att presentera fakta och 

färdiga svar (Wibeck, 2011; Dahlin Ivanoff & Holmgren, 2017). I den här studien 

använder jag mig av två olika typer av stimulusmaterial, elevbeskrivningar och 

diamant-rangordning av citat.  

 

5.3.1. Elevbeskrivningar 

För att kunna belysa skillnader och likheter i de olika fokusgruppernas föreställningar 

och tankar kring elevgruppen användes två fiktiva elevbeskrivningar som utgångspunkt 

för deltagarnas samtal. Elevbeskrivningarna hämtade inspiration från Heister Trygg 

(2008) och egna erfarenheter av elevgruppen. I studien användes också två olika 

fotografier på två elever, en flicka och en pojke, med synliga funktionshinder. Fotona 

hämtades från Pixabay. Stor vikt lades vid att fotografierna skulle motsvara varandra i 

form av personernas aktivitet, position, ansiktsuttryck och synliga indikatorer på 

funktionsnedsättningar som fanns med på fotografiet.  I de olika fokusgrupperna 

skiftade fotografierna och beskrivningarna, så att den elevbeskrivning som tillhörde 

fotografiet på flickan i första fokusgruppen kopplades till fotografiet av pojken i den 

andra. Den beskrivande texten utformades så att samma text kunde användas i båda 

fokusgrupperna då inga personliga pronomen användes (Se bilaga 2). 

 

5.3.2. Diamant-rangordning  

Diamant-rangordning (fr. eng. Diamond ranking, min översättning) är enligt Clark 

(2012) en erkänd forskningsmetod för att inspirera och underlätta diskussioner. 

Deltagarna i fokusgruppen får ett ojämnt antal objekt, oftast nio, men även fem och sju 
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förekommer, som de tillsammans ska rangordna i en diamantformad modell.  Det objekt 

som deltagarna placerar ensam, i den översta raden är det som passar bäst/är mest 

intressant/ mest önskvärt beroende på frågeställningen. Längst ner i diamanten placeras 

det objekt som är minst passande/intressant/önskvärt. Övriga objekt placeras på de tre 

mellanliggande raderna, med tre objekt i den mittersta raden och två objekt i den under- 

och överliggande raden, utifrån sina inbördes positioner mest/minst passande eller 

liknande utifrån frågeställningen (Clark, 2012).  Ibland förekommer det att forskare 

använder tio objekt, men bara nio ska placeras i diamanten och ett väljas bort helt. 

Objekten som används i diamant-rangordning kan vara citat, föremål, fotografier eller 

andra symboler. När deltagarna tillsammans rangordnar de olika objekten tydliggör de 

både för sig själv, för de andra deltagarna, och i förlängningen också för forskaren, i sin 

argumentation hur de resonerar kring frågan och vad de grundar dessa åsikter i. När 

deltagarna ska enas om var i diamanten de olika objekten ska placeras, skapas naturliga 

tillfällen att diskutera, argumentera och reflektera kring olika delar av forskningsfrågan 

(Clark, 2012).  Diamant-rangordning har visat sig öka både svarsfrekvensen och 

äktheten i svaren vid exempelvis elevundersökningar (Niemi, Kumpulainen & 

Lipponen, 2018). I föreliggande studie användes nio citat (se bilaga 3) som 

fokusgrupperna rangordnade i förtryckta mallar. Till varje elevbeskrivning hörde tre 

mallar inom varje delaktighetsområde vilket gjorde att fokusgrupperna genomförde 

totalt sex diamantrangordningar var. Samma citat användes i alla diamanterna. 

Figur 2. Diamant-rangordning  
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5.4. Inspelade data 

Vid alla typer av kvalitativa intervjuer är det vanligt att någon form av 

inspelningsutrustning används för att dokumentera intervjun. Detta eftersom syftet med 

intervjuerna ofta är att undersöka både vad och hur intervjupersonerna svara (Bryman, 

2011). I de fallen intervjun sker mellan enbart intervjuare och respondent räcker det i 

många fall att använda ljudupptagning för att få med de data som eftersöks. När det 

gäller fokusgruppssamtal menar dock både Bryman (2011) Wibeck (2011) att det är 

fördelaktigt att använda både videoinspelning och ljudupptagning. Videoinspelningen 

möjliggör för forskaren att observera och analysera gruppens ickeverbala 

kommunikation under samtalet.  Vid transkribering av samtalen kan det också vara 

mycket svårt att urskilja vem som säger vad under ett gruppsamtal utifrån enbart 

ljudinspelningar. Detta dels för att röster låter lika i inspelningar, dels för att människor 

när de blir engagerade ofta pratar i munnen på varandra. (Bryman, 2011). Wiberg 

(2011) menar också att videokameror inte alltid har tillräckligt bra ljudupptagning för 

att räcka till för en transkribering, vilket motiverar att komplettera videoinspelningar 

med separat ljudinspelning. I föreliggande studie användes därför både I-PAD för 

ljudupptagning och inspelning av film med videokamera.   

5.5.  Pilotstudie  

Inför fokusgruppsintervjuerna genomfördes en mindre pilotstudie med en kollega som 

är specialpedagog och speciallärare. Bryman (2011) skriver att en alltid bör genomföra 

en pilotundersökning om en har möjlighet till detta. Syftet med en pilotstudie är enligt 

Bryman (2011) både att kontrollera hur intervjufrågorna fungerar och att ta reda på hur 

undersökningen fungerar i sin helhet. I föreliggande studie var huvudfokus i 

pilotstudien att undersöka hur elevbeskrivningarna, diamantmodellen och citaten 

fungerade tillsamman. Efter pilotstudien gjordes vissa justeringar i elevbeskrivningarna, 

dels gjordes ändringar i texten så att personliga pronomen fanns med för att öka 

läsbarheten för texten. Förutom orden han/hon var texten i elevbeskrivningarna identisk. 

Ändringar gjordes också så att det blev större skillnad mellan elevernas intellektuella 

funktionsnivå. Detta för att tydligare kunna påvisa eventuella skillnader i deltagarnas 



 

38 

 

föreställningar kring funktionsnivåns betydelse. Båda elevbeskrivningarna utgick dock 

fortfarande från elever inom gruppen ”på tidig utvecklingsnivå”. Som beskrivs i 

litteraturdelen. 

5.6. Urval 

I föreliggande studie gjordes urvalet av deltagare genom målinriktat urval och 

snöbollsurval. Bryman (2011) beskriver målinriktat urval som att forskaren väljer ut 

respondenter utifrån deras relevans för och möjligheter att ge relevanta svar på studiens 

forskningsfrågor. Snöbollsurval, eller kedjeurval, betyder att forskaren inledningsvis tar 

kontakt med ett mindre antal respondenter som sedan förmedlar kontakt med ytterligare 

respondenter som är relevanta för undersökningen, utifrån sina kontaktnät (Bryman, 

2011). I denna studie togs en första kontakt via mejl med en specialpedagog, på en 

grundsärskola. Utifrån frågeställningarna och målgruppen för undersökningen 

vidarebefordrade hen sedan mitt mejl till en kollega på samma grundsärskola.  Därefter 

följde mejlkontakt med denna speciallärare som inför fokusgruppsintervjuen vidtalade 

två kollegor som arbetade med liknande elevgrupp. Dessa tre tillsammans utgjorde den 

första fokusgruppen. Den första kontakten till fokusgrupp två skedde då en student från 

högskolan som arbetar på en grundsärskola, gav erbjudande om att förmedla kontakt 

med hennes arbetskamrater. Då målgrupp för studien förklarades fanns det en 

specialpedagog på grundsärskolan som arbetade i en klass med elever på tidig 

utvecklingsnivå. Kontakt togs med specialpedagogen via mejl, som därefter 

informerade om och tillfrågade sina kollegor i klassen om medverkan i studien. 

5.6.1. Respondenterna 

Den första fokusgruppen bestod av tre deltagare, två speciallärare med inriktning mot 

utvecklingsstörning varav en även hade utbildnings om specialpedagog. Den tredje 

deltagaren var utbildad fritidspedagog med anställning som pedagog. Alla tre arbetade 

som klasslärare för vars en klass med inriktning träningsskola inom grundsärskolan. 

Fokusgrupp två bestod av samtlig klasspersonal i en grundsärskoleklass med inriktning 

träningsskola. Gruppen bestod av en specialpedagog och tre elevassistenter.  
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5.7. Bortfall  

Enligt Bryman (2011) betyder bortfall i forskningssammanhang att data från en 

respondent, t.ex. en intervjuperson, inte finns tillgängliga. Det kan exempelvis 

förekomma då en respondent väljer att inte svara på vissa intervjufrågor eller då hen 

väljer att helt avstå från att delta i undersökningen. I föreliggande studie förkom inget 

bortfall. Samtliga tillfrågade valde att medverka i studien, både de som tillfrågades 

direkt via mejl och de som i nästa steg tillfrågades av sina kollegor. Det gjorde att 

fokusgrupp ett bestod av tre deltagare och fokusgrupp två av fyra deltagare.  

5.8. Genomförande 

Fokusgruppsintervju ett genomfördes efter önskemål från deltagarna på den 

grundsärskola där de arbetade. Skolan ligger i en mellanstor stad i södra Sverige och de 

klasser där deltagarna arbetar i tillhör träningsskolan. Intervjun genomfördes i ett 

personalrum efter skoldagens för att inte störa den verksamhet som var igång i huset. 

Hela fokusgruppsintervjun spelades in på I-pad och delar av intervjun spelades in med 

videokamera. Att inte hela intervjun filmades berodde på tekniska fel, då det minneskort 

som fanns i filmkameran blev fullt p.g.a. att kameran var inställ på för hög 

inspelningskvalitet. Fokusgruppssamtal två skedde i ett klassrum på en annan 

grundsärskola med personal i en träningsskoleklass i samma stad. Även denna gång 

användes I-PAD för att spela in intervjun och den här gången filmades även hela 

intervjun med videokamera. En av deltagarna valde att inte medverka på film. Personen 

placerade sig därför vid ena kortändan av bordet och kameravinkeln justerades så att 

hen inte kom med på filmen. Fokusgruppsintervjun skedde innan skoldagens början och 

under intervjun kom en av eleverna i klassen till skolan och befann sig i klassrummet 

under de sista 10 minuterna av samtalet. Detta var inte planerat och berodde på att den 

personal som skulle tagit emot eleven var frånvarande den aktuella dagen. Deltagarna 

tillfrågades om att avbryta fokusgruppssamtalet, men detta ansågs inte nödvändigt. Då 

eleven kom flyttade sig en av deltagarna så att hen satt bredvid eleven utanför 

kameravinkeln och deltog i samtalen därifrån. Eleven befinner sig enligt deltagarna på 

en mycket tidig utvecklingsnivå med begränsad språklig förståelse och kunde därför 

inte tillfrågas om medgivande till närvaro under fokusgruppssamtalet. Övrig personals 

deltagande och engagemang i forskningsfrågorna förändrades inte på ett märkbart sätt 

av elevens närvaro. Den personal som satt vid eleven delade fokus mellan eleven och 
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fokusgruppssamtalet, men inte någon utsträckning som påverkade varken resultaten i 

studien eller elevens välbefinnande enligt deltagarna. I början av båda 

fokusgruppsintervjuerna delgavs deltagarna de forskningsetiska principerna, både vad 

gäller information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande av resultaten. Därefter 

förklarades fokus och upplägg för studien, liksom hur diamantrangordning fungerar 

samt en kort förklaring/utveckling av de olika citaten som användes i 

fokusgruppsintervjuerna (se bilaga 3). Det inspelade materialet från den första 

fokusgruppsintervjun uppgick till 55 minuter och 18 sekunder och från det andra till 59 

minuter och 48 sekunder. 

   

5.9. Bearbetning  

Den totala inspelade tiden från fokusgruppsintervjuerna uppgick till 1 timme och 55 

minuter. Hela intervjuerna transkriberades i stort sett ordagrant. Vid transkriberingen 

benämndes deltagarna i fokusgrupp 1 med första bokstaven på sina respektive 

smeknamn. I fokusgrupp 2 beskrevs deltagarna med L, A, B, C utifrån placering runt 

bordet vid fokusgruppssamtalet. I de fall deltagarna nämnde namn på 

elever/skolor/stadsdelar osv. markerades dessa med XXX och vilken kategori t.ex. 

namn på elev inom parantes. Detta för att beakta konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011). Parallellt med genomlyssningen av 

fokusgruppssamtalen gjordes den första hela genomlyssningen av det inspelade 

materialet. Efter den första transkriberingen gjordes en andra genomlyssning, för att 

kontrollera materialets tillförlitlighet och vissa mindre korrigeringar gjordes. De filmer 

som spelats in under fokusgruppssamtalen sågs igenom en gång för att kontrollera att 

transkriberingarna stämde. Efter att studien har godkänts kommer allt filmat material 

raderas enligt GDPR Innan bearbetningen av texten sparades dubbla kopior av 

transkriberingarna så att originaltexten skulle finnas bevarad. Därefter markerades de 

betydelsebärande textraderna och dialogerna med fetstil. Efter ytterligare en 

genomläsning kodades de olika citaten/dialogerna utifrån de begrepp som lyfts fram i 

teoridelen d.v.s. intersektionella perspektiv i kombination med; normer och 

maktstrukturer, grader av utsatthet, funktionsnedsättningar och genus. Bryman (2011) 

beskriver att dagligt tal ofta innehållerupprepningar och/eller verbala tics som vid en 

transkribering får texten att verka osammanhängande. Detta faktum beaktades både i 
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arbetet med transkriberingarna och framförallt vid val av citat till studien.  Nästa steg i 

bearbetningen innebar att gruppera de olika citaten/dialogerna i nya dokument utifrån de 

för frågeställningen ovan nämnda betydelsebärande begreppen i teorin. Vid 

grupperingen markerades varje citat med en 1 eller 2 beroende på fokusgrupp liksom ett 

L eller H för låg eller högre kognitiv nivå. Detta för att kunna göra analyser kring 

skeenden inom respektive fokusgrupp liksom att analysera mönster i samtalen utifrån 

funktionsnivås betydelse. Därefter grupperades citaten/dialogerna i varje nytt dokument 

utifrån olika underkategorier. I delen intersektionalitet, normer och  maktperspektiv 

framkom underkategorierna, ”skillnader i normer särskola/samhälle”, ”deltagarnas 

reflektioner kring medvetna/omedvetna normer”, ”omedvetna normer” och ”makt och 

förutsättningar för delaktighet”. I delen intersektionella perspektiv och grader av 

utsatthet framkom ”maktperspektiv och grader av utsatthet”, ”maktperspektiv utifrån 

funktionalitet” och ”föräldrarollen” som underkategorier. I de två övriga kategorierna 

framkom underkategorierna ”normer och funktionalitet” i delen Intersektionella 

perspektiv och funktionsnedsättningar respektive ”normer kring kön och genus” i delen 

Intersektionella perspektiv och genus.  Att koda det insamlade materialet i olika 

kategorier menar Bryman(2011) är en viktig inledande del av analysen och som både 

minskar mängden data och gör den mer hanterbar. Innehållet i varje delområde  

sammanställdes till löpande text. Under bearbetningen av texten framkom att 

deltagarnas svar under delen normer och maktperspektiv antingen inte var relevanta 

utifrån frågeställningarna för studien eller passade bättre att redovisats under de övriga 

kategorierna. Valet gjordes därför att lägga in citaten där de passade bäst och inte ta 

med den delen i det slutgiltiga resultatet. Slutligen redovisades resultaten med en 

narrativ ansats i löpande text utifrån de tre centrala teoretiska begreppen 

intersektionalitet och normer, intersektionalitet och funktionsnedsättningar och 

intersektionalitet och genus. Narrativa metoder är enligt Johansson (2005) olika sätt att 

samla in och analysera muntliga berättelser och skrivna historier. Metoden kan även 

användas vid forskningsintervjuer där respondenterna uppmanas att berätta om något 

utifrån ett specifikt tema (Bryman, 2011). När texten i alla delarna var färdig gjordes en 

sista genom läsning av både de transkriberade intervjuerna och det färdiga resultatet. 

Detta för att utifrån den narrativa redovisningsformen säkerställa att kärnan eller 

andemeningen i deltagarnas berättelser, enligt författarens uppfattningsförmåga, hade 

bevarats genom hela bearbetningsprocessen av materialet. Johansson (2005) menar att 
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vår uppfattning om världen och oss själva skapas när vi sätter ord på våra upplevelser. 

Under berättandet sker moraliska och etiska värderingar, och i berättelsen och 

beskrivningen av verkligheten skapar vi bilden av oss själva (Johansson, 2005). Våra 

identiteter, relationer och normsystem skapas i konstruktionen av det verkliga livet och  

i berättelser både på institutionell nivå och i samspel mellan olika individer. Kvale och 

Brinkman (2014) beskriver att en forskare under narrativa analyser kan skapa en enda 

berättelse av olika historier från olika delar av en eller flera intervjuer. I narrativ analys 

tolkar författaren respondenternas eller forskningsobjektets tolkningar av världen. 

Forskningsresultaten blir därför en produkt både av det insamlade materialet och av den 

som tolkar eller ”berättar” om dem, d.v.s. forskaren (Johansson, 2005). 

  

5.10. Studiens tillförlitlighet 

Trots att Repstad (2007) beskriver det som idealt att ha ett ”nära och direkt förhållande” 

till det som forskaren studerar, menar författaren att det också finns flera faktorer att ta i 

beaktande vid studier av sitt eget arbetsfält. Riskerna att inte kunna hålla distans och 

opartiskhet finns alltid vid kvalitativ forskning, men ökar om forskaren har ett 

personligt förhållande till respondenter eller observationsmiljöer (Repstad, 2007). 

Samtidigt finns fördelar med att känna till forskningsområdet då detta medför en 

förförståelse för olika företeelser och/eller beskrivningar, vilket minskar risken för 

feltolkningar (Bryman, 2011; Repstad, 2007). Elevunderlaget i grundsärskolans 

träningsskoledel är relativt stort i den mellanstora stad där studien genomfördes.  De 

klasser som tar emot elever på mycket tidig utvecklingsnivå är däremot få, och trots att 

en hel del arbete lagts ner på att hitta för författaren, okända respondenter till 

fokusgrupperna lyckades det inte fullt ut. Att ha ett personligt förhållande till 

respondenterna kan enligt Bryman (2011) medföra vissa specifika svårigheter. Repstad 

(2007) beskriver att nära personliga förhållanden till respondenterna ökar risken för 

självcensur vilket därmed kan minska studien giltighet. Den föreliggande studiens 

huvudfokus är fokusgruppsdeltagarnas föreställningar om elever på tidig 

utvecklingsnivå utifrån olika intersektionella positioner. Det tillsammans med den 

narrativa ansatsen och analysen gör att resultaten i den här studien är 100 % giltiga för 

enbart den här studien. Resultaten är endast giltiga utifrån de specifika deltagarna vid 

det här tillfället och kontexten och också utifrån föreliggande författarens tolkningar av 
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resultaten. Forskningsunderlaget vad gäller antal både vad gäller fokusgrupper och 

deltagare är också begränsat. Detta sammantaget gör att förutsättningarna för att kunna 

generalisera resultaten till allmänna slutsatser är begränsat. Det finns dock ingenting 

talar emot antagandet att liknande resultat skulle kunna ses vid upprepade studier 

och/eller med större forskningsunderlag.  

5.11. Etiska överväganden 

I examensförordningen för speciallärare (SFS 2011:186) står det skrivet att speciallärare 

i sin kommande yrkesutövning bl.a. ska visa empatisk förmåga och kunna göra 

specialpedagogiska bedömningar utifrån etiska aspekter med särskilt beaktande av de 

mänskliga rättigheterna. Specialläraren ska också efter avlagd examen visa förmåga att 

identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete. I föreliggande 

studie har de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) följts i alla delar av 

arbetet.  Deltagarna informerades om studiens inriktning och, syfte och fokusområde 

både via missivbrevet som mailades ut och i direkt anslutning till fokusgruppssamtalen.  

Vid samma tillfälle gavs information om samtyckeskravet och samtliga deltagare 

lämnade sitt skriftliga medgivande till medverkan i studien.  Utifrån samtyckeskravet 

fick deltagarna information om att de under alla delar av studien hade rätt att dra 

tillbaka sitt samtycke till medverkan. Konfidentialitetskravet hanterades genom att det 

insamlade ljud- och bildmaterialet förvarades oåtkomligt för obehöriga på en 

lösenordskyddad dator.  Alla deltagare, verksamheter, platser och exempel (t.ex. namn 

på elever) som förekom i materialet avidentifierades vid transkriberingen. Information 

gavs om att inga obehöriga skulle få tillgång till eller läsa transkriberingarna från 

samtalen eller få tillgång till ljud och bild-upptagningarna. Information gavs också att 

enskilda citat skulle komma att användas i studien. En av deltagarna valde att inte 

medverka på film, vilket löstes genom att filmkameran riktades så att personen befann 

sig utanför bilden. Information gavs också om att det insamlade materialet endast skulle 

användas i den aktuella studien. Tracy (2010) beskriver vikten av att presentera sina 

forskningsresultat på ett sådant sätt att feltolkningar av respondenternas svar i 

möjligaste mån undvikt. Att exempelvis lyfta ut, i sak korrekta, citat ur sitt sammanhang 

för att belysa en åsikt som svarar mot forskarens mål men som inte är representativ för 

respondentens åsikter, åskådliggör de etiska aspekterna i situationen.  Kvale och 

Brinkman, 2014) menar att det är forskarens skyldighet att beakta konsekvenserna av 
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sin forskning, både utifrån de enskilda respondentera och den grupp de representerar. 

Utifrån föreliggande studies fokus kring deltagarnas medvetna och omedvetna 

föreställningar, har stor vikt lagts vid att återge åsikter och berättelser som framkommit 

i samtalen på ett så korrekt sätt som möjligt. I vetenskapsrådets skrift God 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) beskrivs vikten av etiska krav på både forskaren 

och forskningens inriktning och genomförande. Föreliggande studie uppfyller inte 

officiella krav på forskning i en akademisk bemärkelse. Dock har stor vikt och mycket 

tid ägnats åt de etiska frågor och dilemman som studien har väckt.  Även de 

konsekvenser olika beslut kring studiens genomförande och design har fört med sig har 

krävt eftertanke utifrån etiska och moraliska perspektiv. De los Reyes och Mulinari 

(2005) beskriver att intersektionalitet, utifrån ett maktperspektiv, i många fall handlar 

om vilka berättelser som blir hörda och vems röster som ohörda. I föreliggande studie 

utgår intresset för intersektionella perspektiv från mina personliga erfarenheter när det 

gäller intersektionalitet. En relevant fråga ur ett etiskt perspektiv blir följaktligen vems 

eller vilken berättelse som blir hörd? Är genus och funktionsnivå de mest relevanta 

intersektionerna utifrån eleverna på tidig utvecklingsnivås upplevelser? Eller utgår de 

från mina erfarenheter? Under arbetet med studien har därför frågor om etiska aspekter 

av att göra sig till talesperson för grupper som en inte tillhör väcks.  Repstad (2007) 

beskriver att forskningsstudier som fokuserar på, ur ett intersektionellt maktperspektiv, 

svaga grupper riskerar att på olika sätt exploatera gruppen, t.ex. genom att resultaten av 

forskningen inte kommer gruppen tillgodo.  I arbetet med föreliggande studie var en 

genomgående upplevelse att personer tidig utvecklingsnivås ”egna röster” inte hördes i 

forskningsrapporter om gruppen. Ett mönster som också upprepas i föreliggande studie.   

Detta kan ha många orsaker, dels de speciella förutsättningar som krävs för att tolka 

personer på tidig utvecklingsnivås kommunikation. Forskningsvärldens krav på 

reliabilitet och validitet av resultat en annan möjlig orsak. Enligt vetenskapsrådet (2017) 

är en mycket viktig del inom forskningsetik hur de medverkande i en forskningsstudie 

behandlas. I föreliggande studie uppstod en situation och etiskt dilemma t.ex. utifrån att 

en elev, oplanerat, fanns närvarande under en kort del av ena fokusgruppssamtalet.  

Repstad (2007) kan tolkas som att de forskningsetiska kraven även gäller förvaltandet 

av forskningsresultaten. Forskning kring delaktighet, bemötande och livsvillkor för 

personer på tidig utvecklingsnivå kan därför innebära att forskaren ställs inför olika 

etiska dilemman.  Att fatta beslut kring hanteringen av forskningsresultat som t.ex. visar 
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på stor utsatthet eller lägre livskvalitet hos en grupp vars röster inte blir hörda, kräver 

mycket eftertanke.  
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 Resultat  6.

Resultaten i studien kommer att redovisas utifrån olika kategorier som framkommit 

under bearbetning och analys av det insamlade materialet. Resultaten redovisas i 

narrativ form som en berättelse utifrån hur interaktionen och kommunikationen växlade 

under samtalens gång i de olika fokusgrupperna. Innehåll från olika tillfällen i samtalen 

och från båda fokusgrupperna redovisas som en sammanhängande berättelse. Resultaten 

som utgörs av personalens uttalade föreställningar och tankar kring eleverna som 

belyses med olika citat. I några fall förekommer enstaka ord inom citationstecken i den 

löpande texten. Citationstecknen markerar att det är deltagarnas egna ordval för att 

beskriva situationen. I de fall orden är kursiverade markerar det citat från 

diamantrangordningen. I några fall har det under samtalen framkommit att grupperna på 

olika vis uttryckt rakt motsatta åsikter. Detta kan bero på många olika faktorer t.ex. hur 

deltagaren/na tolkat samtalsinnehållet, att deltagaren/na har ändrat åsikter under 

samtalets gång eller kommit till nya insikter. I vissa fall kanske deltagaren/na inte är 

medvetna om de normativa föreställningar som hen/de har. Även i dessa fall redovisas 

citat som belyser innehållet.  Eleverna beskrivs i texten som på högre och tidig 

utvecklingsnivå för att belysa skillnader utifrån funktionalitet. Alla elever i exemplen 

tillhör dock gruppen elever på tidig utvecklingsnivå.    

6.1. Intersektionalitet och normer  

Deltagarna är medvetna om att deras elever, som alla befinner sig på mycket tidig 

utvecklingsnivå, skiljer sig från de normer som gäller på grundskolorna där deras 

verksamhet tillhör. I många fall handlar det i samtalen om intersektionen 

ålder/funktionalitet. Deltagarna uttalar själva att de inte lägger större vikt vid elevens 

ålder, utan ser mer till utvecklingsnivå.  

Ja oavsett om någon är 6 år och någon 10, men de kanske ändå ligger 

på samma nivå...                     (fokusgrupp 2) 

Samtidigt framkommer det vid olika tillfällen under samtalen att en högre kognitiv nivå 

ofta kopplas ihop med högre ålder även av deltagarna själva. Yngre elever beskrivs t.ex. 

kunna lära sig av äldre och en elev sägs ha växt och veta lite mer vad den vill.  Utifrån 

olika intersektionella positioner vad gäller kroppstorlek/ ålder/funktionalitet får eleverna 

helt olika bemötande framförallt från andra elever, menar deltagarna. Åldersadekvata 
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aktiviteter ses inte som viktiga i diamantrangordningarna och placeras genomgående i 

mitten eller på den nedre diamanthalva, men med högre placering för elever på högre 

kognitiv nivå. Vid flera tillfällen under fokusgruppssamtalen framkommer det en 

medvetenhet kring att skillnaden mellan elevernas funktionsnivå och kronologiska ålder 

inte är så stor framförallt när det gäller de yngre eleverna i särskolan. Detta gör att det 

upplevs mindre svårt att hitta material och aktiviteter som passar elevernas kognitiva 

nivå, utan att bryta mot normer utifrån ålder.  Situationen upplevs lite mer komplicerad i 

takt med att eleverna blir äldre. 

När vi jobbar med så pass små barn som vi gör nu så... Blir det inte det här 

skavet som man kan känna som personal... Om du har ett stort åldersspann... Om 

man kommer med leksaker till en som går i årskurs 9... Och… Hur får man det 

liksom åldersadekvat. På en tidig utvecklingsnivå som inte ska kännas, kanske 

barnsligt och så där    (fokusgrupp 2) 

 

Deltagarna uttrycker att det finns normer, både kring hur/vilka aktiviteter som 

genomförs och åldersadekvat material att förhålla sig till som personal.  

 

Ja, och där tänker jag också… Att man kan också titta på sig själv. Är det mina 

egna fördomar och tankar om… Hur ska det se ut för en 14 åring? Vad är 

barnsligt och vad är inte barnsligt?  Det är ju liksom, det är vad jag lägger in...  

Så man får titta på det. För där tror jag att man kan ha lite fördomar också…

                (fokusgrupp 2) 

 

Under fokussamtalen framkommer det att föräldrarna ses som viktiga aktörer för att lära 

känna, tolka och möta elever på tidig utvecklingsnivå. Föräldrar ses som experter på 

sina barn och har stort inflytande över omvårdnadsdelen i skolan. Det finns en daglig 

kommunikation med föräldrarna vilket skiljer särskolan från grundskolan. För elever på 

tidig nivå tycker deltagarna inte att föräldrarna har åsikter kring undervisningens 

innehåll. I båda grupperna anges föräldrarnas etnicitet/kulturella tillhörighet som en 

faktor till föräldrarnas förhållningssätt till skolan och undervisningen för elever på tidig 

utvecklingsnivå. När det gäller elever på högre kognitiv funktionsnivå, antas föräldrarna 

däremot vilja utveckla elevernas olika förmågor på ett mera uttalat sätt. Deltagarna har 

också erfarenheter av att föräldrar till elever på högre utvecklingsnivå har ett större 
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fokus på att deras barn ska anpassa sig till olika normer i samhället t.ex. vad gäller 

åldersadekvata aktiviteter och uttryck.    

Mamma tycker inte om det… om hon ska cykla ska hon inte 

cykelhjälm... tycker inte om att hon cyklade för mycket, för det är för 

sådana små.                                                               (fokusgrupp 2)

                                        

Normer i särskolan kan skilja sig från normer, både i grundskolan och i övriga 

samhället. Det som ses som vanligt eller normalt i särskolan, möts med andra reaktioner 

av t.ex. grundskolans elever. Deltagarna berättar att de upplevt att andra elever i 

grundskolan kunde bli rädda för deras elever. Samtidigt som ena gruppen beskrev att 

eleverna från grundskolan också kunde vara lite nyfikna på eleverna. I den andra 

fokusgruppen arbetade man mycket medvetet kring att socialisera sina elever med 

elever från grundskolan. Deltagarna berättar att de har gått en utbildning där de blivit 

uppmärksammade på elevernas vertikala och horisontella relationer.  Inspirerade från 

utbildningen, var nu två av deltagarnas klasser inne i grundskolan och ”hängde” med 

högstadieelever och hade rast tillsamman med dem. Från början upplevdes de övriga 

eleverna avvaktande inför eleverna på tidig utvecklingsnivå och deras hjälpmedel. 

Deltagarna menade att t.ex. rullstolarna verkade avskräcka de andra eleverna från att ta 

kontakt. Efter en tid hade eleverna i grundskolan vant sig vid och började hälsa på 

eleverna från särskolan och tyckte inte att de var så ”läskiga” längre. Deltagarna förhöll 

sig till normer kring funktionalitet och utseende i omgivningen på olika vis;  

Vi vill ju normalisera barnens yttre uttryck. Vi vill inte att rullstolen 

ska vara skrämmande för de [andra]                     (fokusgrupp 1) 

 

Framförallt uttrycker deltagarna skillnader kring normer vad gäller genus i särskolan 

jämfört med grundskolan. Genus anses inte vara en faktor med betydelse i mötet med 

eleverna på tidig utvecklingsnivå. En gruppmedlem uttrycker att hen ser tydliga 

skillnader i könsroller i grundskolan och särskolan. I grundskolan får tjejer mindre 

talutrymme och tar mindre plats, enligt deltagaren, medan det i särskolan inte spelar 

någon roll om det är en kille eller tjej som skriker. De flesta fokusgruppsdeltagarna 

visar i samtalen en medvetenhet kring genusnormers starka position i grundskolan och i 

samhället i övrigt. Föreställningarna kring genus och könsroller framträdde på olika vis 

under samtalen  
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Så det kan ju mycket väl hända att jag sitter på golvet och tar en docka 

och håller om den. Den typiska flickleksaken och kanske riktar mig till 

en flicka, också, och matar.  För det är ju på något vis en, parallell till 

det riktiga livet.                         (fokusgrupp 1) 

Aktiviteterna ska kunna... röra, beröra, och vara intresserade för alla... 

elever... både killar och tjejer...                                         (fokusgrupp 1) 

 

I diamanterna placerar grupperna citaten ”genusneutrala aktiviteter” och ”möjlighet till 

aktiviteter i enkönade grupper” i mitten eller i den nedre halvan. Detta gäller alla 

kategorier utom i ena gruppens rangordning i omsorgssituationer för elever på högre 

kognitiv nivå. I arbetet med att placera ut de olika citaten böljade samtalet fram och 

tillbaka i fokusgrupperna. Under reflektionerna uppstod tillfällen där en medvetenhet 

kring normers osynlighet blev tydlig för deltagarna. 

 

Vi bemöter olika där. Om det är en kille eller tjej, och sånt har vi säkert 

jättemycket att jobba med!                       

(fokusgrupp 2) 

 

Skillnaderna i normer kring intersektionen genus/funktionalitet blir tydligast i 

omvårdnadssituationerna menar deltagarna. I takt med att eleverna blir äldre och/eller 

befinner sig på en högre kognitiv nivå blir skillnaderna mellan kvinnor och män, pojkar 

och flickor större, både i särskolan och i samhället i övrigt. I fokusgrupperna handlar 

samtalen om personalens tankar kring om eller hur elevernas olika intersektionella 

positioner utifrån kön/ålder/funktion/sexualitet får för praktiska konsekvenser i 

särskolan. Alla deltagarna har upplevt situationer där föräldrar uttrycker krav på att 

deras barn bara ska få hjälp av kvinnor i omvårdnadssituationer. I en av grupperna 

beskrivs en elev som inte får gå på fritids då det finns manlig personal där. Elevens 

pappa vill inte att manlig personal ska hjälpa dottern på toaletten, vilket skolledningen 

på skolan menar kan hända i verksamheten. Pappan gjorde, enligt deltagaren, 

jämförelser med om en manlig gymnastiklärare skulle tillåtas vara inne i 

omklädningsrummet när flickor som går i åttonde klass duschar. Vilket 

gymnastikläraren inte skulle få, enligt skolledningen. Exemplet synliggör mönster kring 

hur olika normer kan gälla för elever med och utan intellektuella funktionsnedsättningar 
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menar gruppdeltagarna. Personalen uttrycker också förståelse för föräldrarnas åsikter 

även om organisationen i särskolan inte alltid räcker till. 

Det har kanske hänt två gånger att föräldrar inte vill att en man byter 

blöja på deras barn. Och det måste man respektera. I den mån man kan 

och det finns förutsättningar att göra det.  Vi kan inte gå ut 100 %, man 

kan aldrig lova men så mycket som möjligt.                        

(fokusgrupp 1) 

 

Samtidigt uttrycks åsikter som visar att det inte är lätta frågor med enkla svar. Män och 

kvinnor som har valt att arbeta i särskolan ses som kollegor med samma ansvar och 

arbetsuppgifter menar deltagarna. Förutom de rent praktiska svårigheterna som 

uppkommer då vissa medarbetare inte kan utföra alla arbetsuppgifter, uttrycks det också 

en lojalitet både mot eleverna och arbetskamraterna. 

Det ska inte behöva vara så! Det handlar ju om att lita på människor. 

Jag tror att det har lite [...] just man och kvinna och sex. Och att vi ser 

annorlunda ut. För att egentligen är det ett barn som behöver vårt stöd, 

så ska det inte spela någon roll. Men det är ju folks… Men det är ju det 

som man vill ta bort lite grann.                                             

(fokusgrupp 2) 

Deltagarna ser och uttrycker skillnader i föreställningar om normer både kring elever på 

tidig utvecklingsnivå och på särskolan som organisation. Omsorgssituationerna kan 

också ses som en del av undervisningen, menar deltagarna. Det finns normer i samhället 

som inte med lätthet kan översättas till särskolan.  

Det är ju det här som är skola för oss… Mellan omsorg och pedagogik. 

Det som är livskunskap  

(fokusgrupp 1) 
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6.2. Intersektionella perspektiv och funktionsnedsättningar  

Elevernas funktionsnivå är av stor betydelse för hur personalen utformar elevernas 

lärmiljö enligt deltagarna i fokusgrupperna. I den ena gruppen placeras kategorin 

”elevens funktionsnivå” överst i alla diamanterna, utom i sociala sammanhang för 

elever på tidig nivå. Den andra fokusgruppen gör exakt samma placering i samma 

kategori, men placerar ”funktionsnivå” på mittenraden i alla andra diamanter. Under 

diskussionerna i båda fokusgrupperna finns elevernas funktionsnivå med i stort sett hela 

tiden. Många gånger som en självklar förutsättning i elevernas vardag och ibland i en 

öppen diskussion vid argumentation för en viss placering i en diamant. Att det finns en 

samstämmighet mellan de olika grupperna blir tydligt i följande citat från de olika 

grupperna: 

Elevens funktionsnivå, vi kan ju aldrig bortse ifrån [...]vilka 

förutsättningar eleven har. Där vi liksom måste hitta rätt nivå och möta 

eleven i.                        (fokusgrupp 2) 

 

Det viktigaste tycker jag är elevens funktionsnivå. Att det man... ska 

rikta sig till eleven och att det ska bli begripligt för eleven  

(fokusgrupp 1) 

Elevernas olika funktionsnedsättningar och funktionalitet har påverkan på deltagarnas 

bild av eleverna inom många områden. Hjälpmedel som rullstolar, walkers (gå-stolar) 

eller ortoser är förutsättningar för att minska elevernas funktionshinder.  Samtidigt 

upplevs de förstärka elevernas utanförskap inom andra områden. I mötet med 

grundskolan eller samhället utanför skolan förhåller sig deltagarna på olika sätt till 

elevernas normbrytande funktionalitet. En av deltagarna beskriver att personalen 

medvetet tänker på att inte förstärka de synliga markörerna på elevernas 

funktionsnedsättningar, utan istället försöker normalisera elevernas ”look”. Elevernas 

funktionsnivå påverkar också undervisningen på olika vis enligt deltagarna, bl.a. 

anpassas tempot i undervisningen efter eleverna behov. Hela undervisningssituationen, 

både vad gäller nivå och innehåll, är individanpassad utifrån elevernas förutsättningar 

och förmågor. I diskussioner kring intersektionen funktionsnivå/ålder går deltagarnas 

och gruppernas åsikter isär. Ibland ifråga om vilket av perspektiven som har mest 
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betydelse, och ibland kring om de olika perspektivens betydelse ändras när den 

intersektionella positionen gör det. Normer utifrån kön ges större betydelse i takt med 

stigande ålder, både av personalen själva och ifrån omgivningen såsom deltagarana 

uppfattar det. Genomgående i diskussionerna kopplas högre ålder till högre kognitiv 

nivå, både kring elevens funktionalitet och kring omgivningens bemötande.  

Hela, hela tiden diskuterar vi utifrån ålder, medans här har vi också en 

kognitiv nivå… Att förhålla oss till...                             (fokusgrupp 2)             

   

Ålder, men den tycker jag lite beror på funktionsnivå och sånt…   

(fokusgrupp 2) 

I ena fokusgruppen kom samtalet mot slutet av intervjun in i en fas där deltagarna 

granskade sin egen roll i förhållande till elevernas förutsättningar att vara aktiva 

deltagare. Deltagarna gav flera exempel på aktiviteter och tillfällen där både fysiska 

anpassningar och personalens bemötande utgjorde antingen hinder eller möjligheter för 

eleverna. 

Funktionsnivå… Nej men det är ju bara vi som sätter… det är vi som, 

som sätter de gränserna   (fokusgrupp 2) 

När det gäller elever som befinner som på mycket tidig utvecklingsnivå utgörs 

deltagarnas berättelser beskrivningar av stora individuella anpassningar, att vara nära 

och använda all sin pedagogiska kompetens för att nå eleverna. Undervisningen måste 

vara intressant, då elevernas förmåga till uppmärksamhet och koncentration anses vara 

kort.   

Man ska lägga det på elevernas nivå, det ska vara kort. […]Om man 

har en låg funktion. Så gäller det att vara ärtig och verkligen listig…

           (fokusgrupp 1) 

… att de aktiviteterna som man gör, de ska bli begripliga och att man 

ska göra dem väldigt tydliga            (fokusgrupp 1) 

Deltagarna beskriver också att eleverna på mycket tidig utvecklingsnivå har få 

uttrycksmedel och att personalens tolkningar är helt avgörande för kommunikationen. 
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Ibland övertolkar personalen eleverna ”för att ha ribban lite högre” och utmana eleverna 

pedagogiskt. Föräldrarna uppges ha förhållandevis stort inflytande över alla 

särskoleelevernas skolsituation oavsett funktionsnivå, framförallt när det gäller omsorg. 

Trots det är det bara kring elever på tidig utvecklingsnivå som föräldrarna uppges föra 

barnets talan. Kring eleverna på en högre kognitiv nivå, tycker deltagarna att elevens 

kommunikationsförmåga öppnar upp vägar i undervisningen och interaktionen. 

Personalen beskriver att de är mer vaksamma kring kommunikativa initiativ och har 

också förväntningar på att eleven både kan ha och kan uttrycka en större vilja. Därmed 

erbjuds eleven inte bara större inflytande, utan också lite mer tillit och i vissa fall 

distans, för att utmana eleven till självständighet.  

Så du har ju mer tentakler ute på kommunikationen för delaktighet och 

vilja [med äldre elever]                                  (fokusgrupp 1) 

                                          

Man har ett annat förhållningssätt och tillit att han klarar mera själv. 

Att man håller sig lite grann ifrån kanske, inte så nära… 

                     (fokusgrupp 1) 

 

Föräldrarna ses fortfarande som viktiga för eleverna på högre funktionsnivå, men här 

pratar deltagarna mera om att de kanske har önskemål eller förväntningar på resultat 

kring undervisningen. Deltagarna diskuterar också om målen i ämnesområdena blir 

viktigare vid högre funktionsnivå, liksom om betydelsen av åldersadekvata aktiviteter. 

De flesta deltagarnas spontana reaktion är också att båda perspektiven som handlar om 

genusfrågor är mer betydelsefulla vid en högre kognitiv funktionsnivå 

 

Möjlighet till aktiviteter i enkönade grupper...                                      

Den skulle väl kunna komma lite mer? Om det är så pass 

(fokusgrupp 2) 

 Generellt tycker grupperna att de flesta perspektiven får lite större betydelse för elever 

på en högre funktionsnivå, även i de fall diamanterna blir liknande eller likvärdiga. 
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Under samtalen framkommer det, ibland tydliga, skillnader i diskussionerna i kring 

olika intersektionella positioner och funktionalitet. Samtidigt lyfter deltagarna fram och 

betona vikten av likvärdighet när det gäller grundläggande värden som integritet och 

respekt. 

Ordet respekt håller jag (inte) med om. Jag har lika mycket respekt för 

alla elever.                                       (fokusgrupp 1) 

 

Och det är precis lika viktigt. Med integritet, på vilken utvecklingsnivå 

du än är                                                                          (fokusgrupp 1) 

 

Trygghet, glädje och relationer i mening att känna eleven och dennes förutsättningar 

och behov, ses som mycket viktiga av alla deltagarna. I ena fokusgruppen placeras 

kategorin ”annat” med betydelsen att ha en nära relation till eleverna överst i alla 

diamanterna, men även betydelsen ”glädje” lyfts fram som en grundläggande 

förutsättning för lärande. 

 

Relationen är ju jätteviktig. Och sen måste man som elev, kunna 

komma till skolan och känna att det är roligt. Det är viktigt. 

                   (fokusgrupp 1) 

 

Det måste ju vara i grunden för att kunna förmedla något överhuvudtaget.                                           

Så måste eleven vara intresserad och tycker att det här roligt 

      (fokusgrupp1) 

 

6.3. Intersektionella perspektiv och genus 

Genusperspektivet kan aldrig kopplas bort från andra uttalade eller outtalade faktorer 

som påverkar deltagarnas föreställningar om eleverna. För tydlighetens skull redovisas 

endast personalens beskrivningar med enbart genusperspektivet i fokus om inte annat 
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beskrivs i texten. I analysen av fokusgruppernas samtal kunde genus och könsroller 

urskiljas inom fyra olika perspektiv. Deltagarna pratade om genus i form av; 

personalens tankar om och bemötande av eleverna ur ett genusperspektiv, om 

personalens roller och arbetsuppgifter i förhållande till genus, och om personalens 

förhållningssätt till eleverna och genusnormer i samhället.  Slutligen framkom 

perspektiv i samtalen där personalens medvetna, och ibland omedvetna, föreställningar 

kring genus blev synliga. I de första diskussionerna, om elever på tidig utvecklingsnivå, 

tyckte personalen inte att genus var något som de medvetet tänkte på eller som spelade 

någon roll. 

Jag känner inte att, i våran kategori av elever att, genuset spelar någon 

roll. För det är funktionshindren som tar över. Det är det, så känner 

jag. Med genustänket.                                             

                 (fokusgrupp 1) 

 

Ska vi ta ner genus-tjosanet? För det spelar inte…  

så stor betydelse för våra... Med genuset. Känner vi ju allihopa ju… 

(fokusgrupp 1) 

 

När eleverna börjar bli lite äldre blir genus och könsroller viktigare. I ena fokusgruppen 

framkom det att personalen på skolan hade en medveten tanke kring att de gärna såg 

manlig personal med killarna och kvinnlig personal med tjejerna, när eleverna blev lite 

äldre. Den enda deltagaren som i nuläget hade en manlig medarbetare i sin klass 

uttryckte däremot att hen inte tänkte så kring sina elever då de var så små ännu (7-8 år). 

Däremot fick man ju tänka på det när eleverna blev lite äldre, vilket de övriga i 

fokusgruppen höll med om. Vid de tillfällen samtalen intersektionen 

funktionalitet/ålder/genus utifrån elevbeskrivningarna diskuterades blev det också 

tydligt att deltagarna ofta kopplade ihop högre ålder med högre funktionsnivå.  Ena 

fokusgruppen arbetade med elevbeskrivningar där att exempelvis pojken på högre 

kognitiv funktionsnivå var ett år yngre än flickan på tidig utvecklingsnivå, Trots att 

pojken var yngre än flickan, beskrev deltagarna vid ett flertal tillfällen att pojken blivit 
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äldre, hade växt lite och visste vad han ville, var på väg in i puberteten och liknande, 

medan inga liknande utsagor gjordes om flickan.  Vid högre funktionsnivå ansågs det 

önskvärt, att aktiviteter i omsorgsituationer som toalettbesök eller vid bad (ombyte) 

skedde i enkönade grupper. I samtalen kring badsituationen framkom också ett 

elevperspektiv fram där personalen resonerade 

Där tror jag nog att den med genus […] Kanske kan vara lite högre upp 

för att de är ju, mer förståeliga kanske? 

Ja gud ja, du tänker när man byter om och badar och så ja. 

Ja, byta om och byta blöja och på toa                                

(fokusgrupp 2) 

 

Deltagarna upptryckte en ambition att så långt det är möjligt att ha manlig personal med 

killarna och kvinnlig personal med tjejerna, när det gällde de äldre eleverna. Dels gjorde 

man uppdelningen för elevernas skull för ”man vet inte hur mycket de tänker”, dels för 

att det ansågs viktigt för föräldrarna. Elevernas tankar eller delaktighet nämndes annars 

inte i diskussionerna kring genus, varken kring omvårdnadssituationerna eller i andra 

könsrollsfrågor.  När det gällde omvårdnadssituationerna i fråga om personalens 

position utifrån könsroller blev samtalen mer komplicerade. Grupperna försökte förhålla 

sig både till normer som finns i särskolan som säger att all personal är anställd enligt 

samma villkor och ska kunna utföra samma arbetsuppgifter.  Samtidigt såg deltagarna 

dels till normer i det omgivande samhället som anger att män inte kan/bör hjälpa till 

med personlig omvårdnad/hygien, framförallt till flickor/kvinnor. Dels anger 

samhällsnormen att alla kvinnor kan ge personlig omvårdnad/hygien till alla (elever), 

oavsett kön.  Personalens egna tankar och funderingar kring frågorna.  

 

Kan man förstå det eller kan man inte förstå det? […] Att det är okej 

att en man går in med henne på toaletten. Om det inte är okej när 

vanliga barn inte får byta om [med en personal av motsatt kön 

närvarande]                      (fokusgrupp 2) 
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Men sen är det ju det om de har mens och om de är 14 och en kille går 

in och bytar på dem.  Mannen kanske inte har något problem med 

det... Som jobbar här… Men det är kanske andra som tycker att; Nej 

men gud, det ska ju inte han göra på henne! 

(fokusgrupp 2) 

 

Situationen i citatet är inte unik utan nämndes som förekommande på skolan i båda 

fokusgrupperna. Grupperna hade inga entydiga svar på frågan utan löste situationerna 

utifrån föräldrarnas önskemål ”så långt som möjligt”. När det gällde andra genusnormer 

i samhället, som att tjejer får mindre talutrymme och tar mindre plats i grundskolan, ses 

det inte som förekommande eller relevant för särskolan. Inte heller andra traditionella 

könsrollsmönster ansåg grupperna förekomma i träningsskolan.  I citaten kan både en 

medvetenhet kring genus som fenomen ses, samtidigt som där också finns ett 

återskapande av traditionella könsrollsmönster 

 

Man får ju själv va lite neutral i det man gör och i den leken, i 

aktiviteten, att bjuda in... Där bjuder man ju in både killar och tjejer i 

det man gör.  Men leken är också nån sorts förberedelse för vuxenlivet.       

                (fokusgrupp 1)          

Däremot kan jag ju påverka lek-materialet, att det finns.  Att en kille 

kan få ta på sig en kjol om han vill klä ut sig. Eller, att man ger, om 

inte barnet kan ta själv, en leksak att man inte hela tiden ger bilen till 

pojken.  Utan att man kan ge lite blandade material            (fokusgrupp 1) 

 

I en av fokusgrupperna kunde deltagarna se och problematisera både när eleverna och 

de själva återskapade normativa föreställningar utifrån genus. På skolan hos den 

aktuella fokusgruppen fanns en flicka med vissa egna funktionsnedsättningar när det 

gällde finmotorik, i verksamheten.  Eleven hade en mycket nära relation med en pojke 

med mera omfattande rörelsehinder som gick på samma skola. Flickan uppgavs ofta 
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vilja hjälpa sin vän och uppträdde omvårdande emot honom, vilket deltagarna såg som 

ett uttryck för deras nära relation, men också problematiskt utifrån ett genusperspektiv. 

 

Och hon är ju så hjälpsam och så gullig. Så det passar ändå jättebra[…] 

Igår var hon jättegullig och skulle hjälpa honom med skorna. För han 

kan ju inte själv ta på sig skorna för han kan inte bocka benet. Och då 

kämpar ju hon. Och då ska vi säga att… Det ska ju inte hon 

göra! Alltså. Det blev konstigt                      (fokusgrupp 2) 

 

 I ena fokusgruppssamtalen upplevdes deltagarna i gruppen också under samtalets gång 

upptäcka fler och fler mönster av genusnormer i sitt eget bemötande av eleverna. 

Tidigare under fokusgruppstillfället hade gruppen en tydlig bild av genusperspektiv som 

ganska frånvarande i deras verksamhet. De nya perspektiven kom till uttryck bl.a. i 

ifrågasättande av sin eget handlade t.ex. kring elever som blir ledsna av olika 

anledningar. Deltagarna i gruppen var ganska säkra på att de hade bemött eleven olika 

beroende på vilket kön eleven hade.  Samtalet kring hur normer fungerar och hur de 

påverkar vårt handlande uppstod under den sista delen av fokusgruppssamtalet och 

fanns sedan med som ett perspektiv i de fortsatta diskussionerna. Att frågan kring 

genus, normer och hur olika intersektionella perspektiv interagerar var komplex kan ses 

i de två följande citat som uttalades med samma bakomliggande mening. 

 

Genusneutrala… fast, eh, ja?  Fast spelar det någon roll? (fokusgrupp 2)   

                                     

Det är vi personal som skulle behöva prata mycket, mycket, mera 

genus!                                                                           (fokusgrupp 2) 
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 Analys 7.

I följande kapitel görs en kortfattad analys och sammanfattning av resultaten som 

framkommit under studiens gång. 

7.1. Analys av resultat  

I fokusgruppsamtalen framkommer det tydliga mönster kring vilka intersektionella perspektiv 

deltagarna tycker är av vikt i mötet med elever på tidig utvecklingsnivå. Framförallt lyfts 

elevernas intellektuella funktionsnivå fram som betydelsefullt. Elevernas kognitiva 

funktionsnedsättningar skapar ramar, med möjligheter och begränsningar, i förutsättningarna 

för kommunikation mellan elever och personal. Under analysen av samtalen kan mönster ses 

kring elever med förmåga att utrycka sina åsikter i någon form av riktad kommunikation. 

Deltagarna anser att dessa elever kan erbjudas större möjligheter till val och delaktighet. 

Funktionsnivå anges generellt vara av större betydelse än kön utifrån vilka valsituationer 

eleverna erbjuds. Överlag ses kön och genus som oviktigt när det gäller elever på tidig 

utvecklingsnivå. I fokusgruppssamtalen kan tydliga mönster ses i att genus anges som mer 

betydelsefullt i takt med stigande ålder och/eller högre intellektuell funktionsnivå hos 

eleverna. Fysisk ålder i andra avseende, menar deltagarna, inte vara av särskilt stor betydelse 

för bemötandet. Faktorer som elevernas individuella förutsättningar utifrån funktionsnivå och 

kvaliteten på relationen mellan elev och personal ses som mer betydelsefulla. Under analysen 

framkommer att deltagarna ofta förknippar högre ålder med högre kognitiv funktionsförmåga 

hos eleverna. Det trots att detta inte är ett självklart faktum på samma sätt som i grundskolan. 

I den ena fokusgruppen uppfattar och beskriver deltagarna att de inte ger elever olika 

bemötande eller förutsättningar utifrån kön. Under samtalet framkommer också en 

medvetenhet kring traditionella könsrollsmönster. En deltagare beskriver, och får medhåll 

från övriga deltagare i gruppen, en docka som en ”traditionell flickleksak”. Vidare berättar 

deltagaren hur hen i arbetet tillsammans med eleverna ”kanske också erbjuder dockan till en 

elev som är flicka”. Genom detta sker en inbjudan till en rollek där personalen och eleven tar 

hand om, matar eller leker med dockan. Deltagaren beskriver vidare rolleken som en 

förberedelse för vuxenlivet och att den ska spegla det verkliga livet. Utifrån deltagarens 

beskrivning av situationen kan en medvetenhet ses kring traditionella genusnormerna genom 

benämningen ”traditionell flickleksak”. Samtidigt sker ingen problematisering kring bilden av 

könsrollerna i ”verkligheten” eller reflektion kring återskapandet av dessa i leken. Liknande 
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diskussioner uppstod vid några tillfällen utifrån olika intersektionalitetsperspektiv under båda 

fokusgruppsamtalen.  I den andra fokusgruppen ses liknande mönster i könsstereotypa 

beskrivningar av elever på högre kognitiv nivå. Samtidigt uttrycker deltagarna att de anar och 

antar att de, omedvetet, bemöter eleverna olika utifrån kön och uttrycker att man skulle 

behöva diskutera genus mycket mera.  
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 Teoretisk tolkning  8.

I följande kapitel analyseras resultaten av frågeställningarna i studien utifrån den valda teorin 

intersektionalitet.  

Vilka intersektionella perspektiv som är betydelsefulla i olika situationer varierar utifrån 

normer och föreställningar på både individ, grupp, organisations och samhällsnivå. Andra 

faktorer av betydelse är vilka personer som medverkar i situationen liksom deras inbördes 

maktpositioner. För elever på tidig utvecklingsnivå framkommer det, både uttalat och i 

analysen, att elevens funktionsnivå ses som den mest avgörande för personalens 

föreställningar om och förhållningssätt till eleverna. Vilka olika intersektionella aspekter som 

anses betydelsefulla och därmed också vilka intersektioner som är möjliga varierar utifrån 

situationen. Framförallt lyfter grupperna fram hur perspektiven ålder/genus/funktionalitet 

interagerar med och påverkar varandra.  Utifrån olika intersektioners positioner i förhållande 

till en rad olika faktorer i omgivningen varierar också vilket av perspektiven som blir 

dominant.  Det beror dels på personliga egenskaper hos eleven, men också på individuella 

föreställningar och normer hos personalen som möter eleven.  Förhållningssätt, normer och 

arbetsförhållanden på den specifika skolan, liksom yttre påverkan som samhällsnormer, är 

andra faktorer som påverkar personalens bemötande av eleven. I analysen av resultaten från 

fokusgruppssamtalen kan inga mönster av medvetna skillnader i erbjudanden till flickor och 

pojkar ses i personalens beskrivningar av verksamheten. I båda grupperna påtalar tvärt om 

deltagarna att genus inte spelar så stor i särskolan eller för ”elever på deras nivå”. Där är det 

istället elevernas funktionsnedsättningar som ”tar över” menar deltagarna. De uttalade 

skillnaderna som kan ses i analysen av innehållet i fokusgruppsamtalen kan enkelt uttryckas 

som att ju högre funktionsnivå desto mer betydelsefullt tycker personalen att genus är. För 

elever på tidig utvecklingsnivå placerades citat som hade en koppling till genusfrågor lågt 

eller i enstaka fall på mittenraden i diamanten av fokusgrupperna (se bilaga 4). För eleverna 

på högre kognitiv utvecklingsnivå kan inga större skillnader ses i placeringarna av citaten för 

respektive fokusgrupp. Däremot skiljde sig innehållet i samtalen, där normer kring kön och 

genusfrågor genomgående ansågs mer betydelsefullt för eleverna på högre kognitiv nivå. 

Samtidigt nyanseras bilden av normmedvetenhet i fokusgrupperna då det i en av grupperna 

sker en förändring under samtalets gång.  Från början beskrev gruppen genus som ganska 

betydelselöst i mötet med elever på tidig utvecklingsnivå. Under arbetet med att placera ut 

citaten i diamanten börjar deltagarna att reflektera över skillnader och mönster i sina egna sätt 

att tänka och bemöta flickor och pojkar. Gruppen landar i att de nog, omedvetet, bemöter 
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flickor och pojkar olika ändå och att de skulle behöva prata mycket mer om genus. I analysen 

av intersektionen mellan funktionalitet och genus är det också nödvändigt att ta med 

perspektiv kring ålder. Vid flera tillfällen kopplade deltagarna ihop högre ålder med en högre 

kognitiv funktionsnivå, framförallt när grupperna refererade till elevbeskrivningarna. Hos 

elever utan intellektuella funktionsnedsättningar ökar elevernas kognitiva förmåga med 

stigande ålder, och detsamma gäller oftast för den enskilda individen på tidig utvecklingsnivå. 

Däremot kan en jämförelse mellan elever i årskurs ett och nio i grundskolan inte genomföras 

med samma resultat för elever på tidig utvecklingsnivå inom träningsskolan i särskolan. I takt 

med att eleverna på tidig utvecklingsnivå blir äldre behöver personalen i särskolan dels 

förhålla sig både till elevernas fysiska ålder och deras kognitiva utvecklingsnivå. Dessa 

perspektiv skapar en särskild intersektionell position i förhållande till samhällsnormer kring 

ålder/funktionalitet. Utifrån intersektionen funktionalitet/ålder/genus förhåller sig personalen 

både till normer kring genus och kön, inom särskolan, inom (grund)skolan som en gemensam 

organisation och inom samhället i stort. Särskolan kan ses som både skapare och återskapare 

av normer. Även föräldrarnas önskemål och åsikter lyfts fram som betydelsefulla, och som 

kan ses som ett intersektionellt perspektiv av stor betydelse. Detta utifrån att en majoritet 

elever har en etnisk och kulturell tillhörighet som i de flesta fall skiljer sig från den 

dominerande i samhället. Ingen av fokusgrupperna uttalade några tydliga svar eller lösningar 

på de etiska frågeställningar som lyftes fram. Omvårdnad vid t.ex. toalettbesök skapade 

dilemman ur genusperspektiv, både utifrån personal och elevperspektiv. Det blev under 

samtalen uppenbart att inte samma normer gäller för eleverna i särskolan, som för eleverna på 

grundskolan på organisationsnivå. Då genusperspektivet lyfts, synliggörs hur, när och 

framförallt vilka normer som upprätthålls, utmanas och/eller överträds i mötet med elever på 

tidig utvecklingsnivå. Under analysen blir det också tydligt att de frågeställningar det rådande 

förhållningssättet skapar, är ett dilemma utan varken tillfredsställande svar eller praktiska 

lösningar.     

8.1. Slutsatser 

 Elevernas intellektuella funktionsnivå anses vara av stor betydelse utifrån personalen i 

studiens perspektiv. Den intellektuella funktionsnivån hos elever på tidig 

utvecklingsnivå skapar skiftande föreställningar om eleverna hos personalen i 

särskolan utifrån grad av funktionsnedsättning.  
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 Dessa föreställningar påverkar personalens tankar kring elevernas förutsättningar för 

självbestämmande och delaktighet. 

 Personalen anser inte att normer kring genus är betydelsefullt i bemötandet av elever 

på tidig utvecklingsnivå, varken i sociala, pedagogiska eller omvårdnadssituationer. 

 I takt med elevernas stigande ålder och/eller intellektuella funktionsnivå, ökar 

personalens medvetenhet kring förhållningssätt vad gäller kön och genusnormer.  
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 Diskussion 9.

I följande kapitel diskuteras först val och tillämpning av arbetsmetod som gjorts i studien, 

liksom vilka konsekvenser dessa val fått. Därefter följer diskussion om de resultaten som 

framkommit och avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.  

 

9.1. Metoddiskussion   

De metoder som används i föreliggande studie är kvalitativ metod med gruppintervjuer i form 

av fokusgruppssamtal. Under samtalen fick deltagarna tillgång till stimulusmaterial i form av 

diamantrangordning av citat samt fiktiva elevbeskrivningar. Resultaten i studie redovisas i 

narrativ form.  Eftersom narrativ metod använts påverkas också resultaten i viss mån av 

narrativ teori, förutom de intersektionella perspektiv som utgör studiens teoretiska 

utgångspunkt. Bryman (2011) lyfter fram att kvalitativ forskning ofta kritiseras för att vara 

subjektiv och/eller endast utgår ifrån en enskild forskares personliga intressen och 

uppfattningar. Ytterligare kritik berör de faktum att kvalitativa forskningsstudier ofta inte går 

att återupprepa med samma utfall (reliabilitet). Kvalitativ forskning har ofta ett smalt 

avgränsat underlag, som exempelvis vid fallstudier, vilket också kan innebära svårigheter med 

att dra generella slutsatser från resultaten (Bryman, 2011; Kvale och Brinkman, 2014). Fokus 

i föreliggande studie är just deltagarnas subjektiva uppfattningar och föreställningar kring 

elever på tidig utvecklingsnivå. Därmed blir kritiken gällande subjektivitet, i alla fall i viss 

mån, irrelevant. Utifrån narrativ metod beskriver Johansson (2005) människors berättelser 

som socialt situerade. Det innebär att de värderingar av olika kategorier eller intersektioner 

som är rådande, är föränderliga över tid, rum och kultur. Detta synsätt stämmer väl in med 

uppfattningar kring sociala konstruktioner inom intersektionell teori (Silfver, 2017). Både 

som en följd av och genom våra berättelser upprättas, omskapas och omvärderas vår bild av 

verkligheten i olika sociala processer och sammanhang (Johansson, 2005). Resultaten i 

studien kan därför ses som en produkt dels av deltagarnas tolkningar av verkligheten, vilka 

bearbetats först utifrån studiens teoretiska perspektiv och slutligen genom författarens 

tolkning. Därmed kan varken resultaten eller studien som helhet återskapas med samma 

resultat som följd, vilket till viss del styrker kritiken kring reliabilitet. Bryman (2011) menar 

att kritiken mot reliabilitet och validitet som relevanta termer inom kvalitativ forskning utgår 

från att de förutsätter att det finns en enda, mätbar och exakt version av den sociala 

verkligheten. Utgångspunkterna i föreliggande studie överensstämmer med denna kritiska 
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ställning till ett sådant synsätt. Därför blir trovärdighet såsom begreppet beskrivs av Bryman 

(2011) mer användbart för att värdera studiens resultat. Enligt detta synsätt kan den sociala 

verkligheten beskrivas på en mängd olika vis och det är forskarens förmåga att återge 

forskningsstudien på ett trovärdigt vis som avgör forskningens tillförlitlighet. De slutsatser 

som dragits utifrån resultaten är, som tidigare beskrivitis, med exakthet endast giltiga i 

föreliggande studie. Däremot finns det inget som talar emot att liknande eller likvärdiga 

resultat skulle erhållas vid upprepande av studien med samma eller nya deltagare. Bryman 

(2011) beskriver riskerna med att respondenter i intervjusituationer svarar utifrån vad de tror 

att forskaren vill höra. I början av fokusgruppssamtalen informerades deltagarna därför tydligt 

om att inte fanns några särskilt önskvärda eller ”rätta” svar, utan att fokus var att få ta del av 

deltagarnas tankar. Trots detta finns risken att den annorlunda situationen under 

fokusgruppssamtalen, liksom det sociala samspelet mellan deltagarna, påverkade innehållet i 

diskussionerna och därmed resultatet. Under det ena fokusgruppssamtalets sista 10 minuter 

fanns en elev ifrån klassen med under samtalet. Situationen var inte planerad, utan berodde på 

yttre omständigheter där personal som var planerad att ta emot eleven var frånvarande. 

Deltagarna tillfrågades om de ville avbryta fokusgruppssamtalet vilket de inte ansåg 

nödvändigt. Eleven ifråga befinner sig, enligt personalen som känner hen väl, på mycket tidig 

utvecklingsnivå med en begränsad förmåga att uppfatta händelser utanför den allra närmaste 

sfären. När eleven kom flyttade sig en av deltagarna från bordet och placerade sig bredvid 

eleven utanför kamerabilden. Därefter delade deltagaren fokus mellan eleven och 

fokusgruppssamtalet. Elevens närvaro påverkade inte resultaten i studien på ett märkbart sätt, 

t.ex. ses inga tydliga skillnader i transkriberingen av samtalet före och efter elevens ankomst. 

Eleven visade inga synliga tecken på att notera eller påverkas av min närvaro och inte heller 

av personalens aktiviteter som fokusgrupp. Deltagaren som satt bredvid eleven menade att 

dennes välbefinnande inte påverkades av situationen. Trots detta kan varken det eller en viss 

påverkan på resultaten för studien uteslutas med hundraprocentig säkerhet. Situationen som 

uppstod var inte optimal och i efterhand borde kanske ett annat beslut fattats. Den lösning 

som nu användes valdes dock med hänsyn till alla närvarande och utifrån de alternativ som 

sågs som möjliga i stunden.  Flera av deltagarna i fokusgrupperna utgick i diskussionerna från 

en elev/elever som de hade personlig erfarenhet av. Ibland istället för och ibland i 

kombination med de fiktiva elevbeskrivningarna. Utifrån detta faktum la deltagarna också in 

egna tolkningar av den tänkta elevens förmågor och egenskaper, kanske utifrån elever inom 

elevgruppen som de hade egna erfarenheter av. Då de fiktiva elevbeskrivningarna endast var 
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tänkta att i generella drag beskriva vilken typ av elevgrupp som avsågs, påverkade detta 

faktum inte resultatens giltighet. I transkribering och analys användes i huvudsak 

ljudinspelningarna från fokusgruppssamtalen. Detta då de svårigheter som beskrivs av både 

Bryman (2011) och Wibeck (2011) t.ex. kring att kunna skilja röster från varandra under 

gruppsamtal inte upplevdes under transkriberingen. Vidare ligger studiens intresse på 

innehållet i, inte formen på, de olika respondenternas berättelser, vilket inte gjorde det 

nödvändigt att analysera t.ex. kroppsspråk hos deltagarna via filmerna.  

 

   

9.2. Resultatdiskussion  

I följande kapitel diskuteras och jämförs studiens resultat med tidigare forskning och 

eventuella praktiska konsekvenser och betydelse.  

 De slutsatser som har kunnat dras av resultatet i föreliggande studie, kring vilka 

intersektionella perspektiv som personalen anser är mest betydelsefulla i mötet med elever på 

tidig utvecklingsnivå, är inte förvånande. Utvecklingsnivå och intellektuella 

funktionsnedsättningar är har stor påverkan och betydelse inom många områden för en 

individ. För personer på tidig utvecklingsnivå kan den intellektuella funktionsnedsättningen 

till och med anses identitetsdominant, vilket stämmer väl med resultat från flera forskare 

(Björnsdóttir & Traustadóttir, 2010; Lövgren & Bertilsdotter Rosqvist, 2015; Talman et al., 

2019). Mina egna erfarenheter av funktionalitetens betydelse är att elevernas funktionsnivå 

ses som en central faktor när personalen i särskolan utformar lärmiljön runt en specifik elev. 

Detta bekräftas också av resultaten i studien där elevernas funktionsnivå tillsammans med 

elevernas intresse och vilja rankas som mest betydelsefulla av alla citat i 

diamantrangordningarna. Utifrån studiens fokus på intersektionella perspektiv blir resultatet 

mycket mera mångfacetterat, och i min mening intressant, när tolkningen och värdet av 

funktionalitetens betydelse förändras och förändrar andra intersektionella perspektivs 

maktposition. I studien ligger fokus på intersektionen funktionalitet och genus. Under 

analysen av resultaten ser man hur betydelsen och tolkningen av genusnormer och könsroller 

förändas utifrån funktionsnivå. Liknande mönster beskrivs av flera forskare (Barron, 2004; 

Barron, 2016; Grönvik och Hugemark, 2016). Resultaten visar att personalen lägger större 

vikt vid normer kring genus i bemötandet av elever på högre kognitiv nivå. Samtidigt beror 
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bemötandet inte enbart på elevens funktionsnivå, utan både ålder liksom i något fall också 

etnicitet påverkar deltagarnas föreställningar av eleven. I en studie som denna är det möjligt 

att lyfta ut ett eller två intersektionella perspektiv, som genus och funktionalitet, och 

undersöka hur de påverkar varandra. Resultaten av just denna intersektion kan granskas, 

analyseras och bekräfta eller ifrågasätta tidigare forskning osv. genom hela 

forskningsprocessen. I verkligheten formas våra föreställningar om andra alltid av olika 

intersektioner utifrån flera olika faktorer. Vilka perspektiv som blir betydelsefulla varierar och 

omformuleras ständigt utifrån normer, situation, relation och grupp (Pettersson, 2017). I 

studien exemplifieras detta tydligt i frågan om omvårdnadssituationen vid toalettbesök. 

Intersektionen yngre pojke, på tidig utvecklingsnivå skapar inga större dilemman ur ett 

personalperspektiv.  Så fort ett av perspektiven ändras förändras emellertid personalens 

förhållningssätt utifrån normer kring funktionalitet, genus, ålder, etnicitet och i viss mån 

sexualitet. När elevens intersektionella position istället är en flicka, på något högre kognitiv 

nivå, med utomeuropeisk bakgrund och mitt i tonåren blir situationen mycket mera 

komplicerad att förhålla sig till för deltagarna i fokusgrupperna. Värt att notera är att 

elevernas åsikter i frågan, inte lyfts av fram eller diskuteras i någon av fokusgrupperna.  Detta 

kan naturligtvis ha flera orsaker, samtidigt som det ur ett intersektionellt perspektiv skulle 

kunna visa på att elevens funktionsnedsättning gör att hen blir utan inflytande i situationen. 

Den intersektionella positioneringen är alltid kopplad till ett maktperspektiv (De los Reyes & 

Mulinari, 2005). Även om maktperspektiv inte är huvudfokus för föreliggande studie, anser 

jag det viktigt att lyfta fram detta faktum. Framförallt utifrån de många forskningsresultat som 

visar på låg grad av delaktighet och livskvalitet för personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar (Herps et al. 2016; Maes et al. 2007; Talman et al. 2019; Vlaskamp et 

al. 2007). En intellektuell funktionsnedsättning innebär inte per automatik lägre delaktighet 

eller livskvalitet, utan att det så ofta sker beror på kvaliteten på det stöd och omsorg 

personerna får från omgivningen. Förutom att belysa hur personalens förhållningssätt till 

eleverna förändras utifrån olika intersektionella positioner, är fokus i studien också att belysa 

hur elevernas kön påverkar vilka val de erbjuds. I fokusgruppssamtalen blir det tydligt att 

personalen inte anser att elevernas kön påverkar deras bemötande eller vilka eventuella val de 

erbjuder eleverna. Utifrån dessa svar framträder två nya infallsvinklar med nya frågor.  Dels 

väcks frågan om det finns skillnader i hur personalen säger att de gör och hur de verkligen 

agerar i mötet med eleverna, d.v.s. om det finns faktiska skillnader i vilka valalternativ pojkar 

respektive flickor på tidig utvecklingsnivå erbjuds. Dels kan svaren ställas mot frågan om hur 
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medveten personalen är kring normer och normkritiskt tänkande vad gäller genus och 

könsrollsperspektiv. Normer fungerar ofta som oskrivna eller tysta regler, som kan vara svåra 

att bli medveten om för en person som befinner sig inom normen (Silfver, 2017). Att 

uppmärksamma sina egna, medvetna och omedvetna, normativa föreställningar såsom skedde 

under ena fokusgruppsamtalet kan vara ett sätt att komma till nya insikter kring motiv och 

mönster sitt förhållningssätt och bemötande till/av eleverna. Detta gäller självklart i mötet 

med alla elever, men gruppen elever på tidig utvecklingsnivå befinner sig i en särskilt utsatt 

situation utifrån sina begränsade möjligheter till delaktighet och inflytande.  

9.3. Praktisk relevans 

Vid varje studie bör ett antal frågor ställas inför det kommande forskningsarbetet. En är 

”vilket problemet är i världen” d.v.s. vilket praktiskt dilemma som den kommande studien 

fokuserar på. En annan är studiens relevans och värde i de sammanhang i verkligheten som är 

studiens fokus (Bryman, 2011). Tracy (2010) lyfter fram att forskningresultat som leder till 

praktiska, metodologiska, etiska och/eller teoretiska förändringar i verkligheten, visar på en 

hög kvalitet i studien. Pettersson et al. (2017) beskriver dels sambandet mellan normer, makt 

och maktutövande, dels hur ett normkritiskt förhållningssätt kan synliggöra skillnader i 

bemötande. I föreliggande studie ges exempel på den praktiska relevansen under ena 

fokusgruppstillfället.  Under samtalet uppmärksammade deltagarna sitt förhållningssätt till 

eleverna utifrån olika positioner inom intersektionen genus/funktionalitet. Dessa insikter 

ledde till att deltagarna reflekterade kring och i viss mån problematiserade sitt nuvarande 

förhållningssätt. Att synliggöra de normer och, medvetna eller omedvetna, föreställningar som 

påverkar personalens tankar om eleverna är en förutsättning för att kunna arbeta på ett 

medvetet sätt. Personalens förhållningssätt och bemötande är det som skapar ramar, strukturer 

och möjligheter i lärmiljön för elever på tidig utvecklingsnivå. Att reflektera kring dessa 

perspektiv, hur de interagerar och hur de påverkar elevernas lärmiljö, är av stor betydelse för 

att kunna skapa en likvärdig skola för alla elever.  

9.4. Fortsatt forskning  

Utifrån de resultat som framkommit i föreliggande studie ser jag ett antal tänkbara uppslag till 

fortsatt forskning. Det första utgår från frågan kring om resultatet i studien speglar deltagarnas 

verkliga bemötande av elever på tidig utvecklingsnivå. Bryman (2011) beskriver att det alltid 

finns en risk att olika faktorer påverkar deltagarnas svar under en gruppintervju. Detta faktum 
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motiverar fortsatt forskning inom området i form av observationer. Den första 

forskningsfrågan i föreliggande studie berörde vilka skillnader som kan ses i personalens 

medvetna eller omedvetna föreställningar om elever på tidig utvecklingsnivå. En logisk 

följdfråga anser jag vara att undersöka hur dessa skillnader i föreställningar påverkar 

personalens handlande och bemötande. Det sista förslaget kring vidare forskning måste, enligt 

mig självklart, vara att undersöka frågan kring förhållningssätt och intersektionalitet utifrån 

elevernas upplevelser och perspektiv.   

9.5. Slutord 

Jag inledde texten i den här studien med att beskriva varför jag valt att undersöka hur 

personalens föreställningar om elever på tidig utvecklingsnivå påverkar deras förhållningssätt 

till eleverna. Jag skrev också att jag såg fram emot att få tillfälle att undersöka ”på riktigt”, om 

det jag anade eller trodde stämde in med verkligheten. Nu har jag gjort det, i alla fall till viss 

del. I alla studier är det viktigt att beskriva kontexten för undersökningen och i det här arbetet 

har det känts viktigt att få med de historiska perspektiven. Skolan idag kan ur många 

perspektiv sägas vara en produkt av sin historia. Särskolan har en historia som vitt skiljer sig 

från den grundskolans, framförallt för elever på tidig utvecklingsnivå.  Idag har personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar tillgång till många olika stödinsatser och en unik 

rättighetslag som ska garantera goda levnadsvillkor. Dessa insatser skulle kunna uppfattas 

som en konsekvens av (eller kompensation för?) den omänskliga och förfärliga behandling 

som gruppen fick utstå under större delen av 1900-talet. Det är utifrån denna kontext som det 

varit viktigt för mig att lyfta fram de historiska perspektiven. Liksom att använda mig av 

begrepp som t.ex. delaktighet även för personer på tidig utvecklingsnivå i studien. Under 

forskningsöversikten till studien, tyckte jag mig se mönster i att forskning kring 

elever/personer på tidig utvecklingsnivå sällan hade personerna själva i fokus. Inte heller 

medverkade personerna själva i forskningen eller fick göra sina berättelser hörda. Utan att 

göra andra jämförelser med forskning eller spekulera kring orsaker, inser jag att upplägget i 

den här studien återupprepar mönstret. Ju större funktionsnedsättningar eleverna har desto 

mer begränsad delaktighet och/eller inflytande. Även om inte elevernas upplevelser och 

berättelser var huvudfokus i föreliggande studie kan liknande mönster till viss del ses, både i 

utformningen av den här studien och i materialet från fokusgruppsamtalen. Utifrån 

delaktighetens starka koppling till hälsa och välbefinnande, vilket lyfts fram både i skollagen, 

barnkonventionen och forskning, gör denna insikt mig betänksam. Den starkaste känslan hos 
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mig som samtalsledare, var trots detta, en stor glädje över den stora värme, engagemang och 

tillgivenhet deltagarna pratade om sina elever med. Beslutet att välja intersektionalitet som 

teori krävde inte särskilt mycket funderingar, tvärtom var intersektionella perspektiv en 

utgångspunkt i studien.  Resultaten jag fått fram har också stämt väl överrens med tidigare 

forskningen kring perspektiven funktionalitet/intellektuell funktionsnedsättning och genus. 

Däremot har jag inte hittat någon forskning med en intersektionell infallsvinkel kring personer 

på tidig utvecklingsnivå, vilket kan visa på ett obeforskat område. Om forskning kan sägas 

vara ett svar på forskarens obesvarade frågor, kan den praktiska relevansen och eventuella 

förändringar i praxis vara dess konsekvenser.  Resultaten i den här studien är utifrån 

perspektivet att kunna dra generella slutsatser mycket begränsade, både vad gäller omfång och 

utförande utifrån de förutsättningar som funnits. Trots det har ambitionen varit att kunna bidra 

till och vara en del i skolans arbete.  Framförallt med de mål för verksamheten som står i 

skollagen om att ge ”alla elever den ledning och stimulans de behöver […] för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt” (SFS 2010:800). Skolan 

ska också arbeta för jämställdhet och motverka alla former av diskriminerande behandling. 

Att hitta sätt att upptäcka egna tankemönster och föreställningar ser jag som en viktig del och 

förutsättning för att kunna utföra det uppdraget. I arbetet med studien har jag fått möjlighet 

fördjupa mig i många frågor utifrån mina ursprungliga frågeställningar, vilket både varit 

intressant och spännande. Samtidigt har det väckt nya frågor, både utifrån resultaten och nya 

perspektiv som uppkommit under arbetets gång. Så även om jag har kommit fram till 

slutsatser kring studiens frågeställningar och därför kan sägas ha fått min önskan uppfylld om 

att undersöka ”på riktigt”, finns det nu många nya frågor att söka svar på. Och för att fortsätta 

att reflektera och utvecklas, både i min blivande roll speciallärare och som människa, är det 

kanske precis så det ska kännas? 
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Bilagor  

Bilaga 1 Missivbrev 

              

Fakulteten för lärarutbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmö 2019-10-24 

Missivbrev 

Jag heter Maria Cronmalm och studerar sista terminen på Speciallärarprogrammet inriktning 

utvecklingsstörning på högskolan i Kristianstad.  

Just nu håller jag på att starta upp arbetet med mitt avslutande examensarbete. Jag arbetar 

självständigt och som undersökningsmetod har jag valt att arbeta med 

fokusgruppsundersökningar. Inriktningen på mitt examensarbete är att undersöka hur personal 

i särskolan som möter elever på tidig utvecklingsnivå, tänker och resonerar om eleverna ur 

olika perspektiv. Jag är alltså intresserad, dels av personalens tankar och uppfattningar, dels 

av vad som ligger till grund för dessa åsikter. 

Upplägget för min studie är att genomföra 2-3 fokusgruppsundersökningar med 4-5 personal 

som i sitt dagliga arbete möter elever på tidig utvecklingsnivå. Deltagarna kommer att få 

diskutera utifrån två olika fiktiva elevbeskrivningar. Utgångspunkten i samtalen är olika 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie 

med utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit 

att engagera studenterna under utbildningens gång. 

Till studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 
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påståenden som jag presenterar under samtalens gång. Deltagarna får också tillgång till ett 

antal citat och/eller fotografier som kan användas som underlag för samtalet.  

Varje fokusgruppstillfälle beräknas ta 60 min.    

Jag kommer att dokumentera samtalen både genom att filma med videokamera och 

ljudinspelning.  Detta för att jag ska kunna identifierar vem som säger vad med större säkerhet 

när jag vid bearbetning av materialet transkriberar samtalen. Vid transkriberingen kommer 

samtliga deltagare avidentifieras. Varken video- och ljudinspelningarna kommer att vara med 

i det slutgiltiga arbetet, däremot kommer jag använda avidentifierade citat från 

transkriberingarna för att lyfta fram resultaten.  Ingen utomstående kommer att få tillgång till 

det inspelade materialet, däremot kommer min handledare på högskolan att få tillgång till 

transkriberingarna.  

 I mitt arbete följer jag de forskningsetiska principerna från vetenskapsrådet: 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

Det betyder att varje medverkande när som helst kan meddela att hen inte längre vill 

medverka i undersökningen. Vid fokusgruppstillfället kommer samtliga deltagare att tillfrågas 

om sin medverkan i undersökningen med möjlighet att tacka nej till deltagande. Enligt de 

forskningsetiska principerna kommer jag också att avidentifiera alla verksamheter och 

deltagare som medverkar i studien. Allt insamlat material kommer endast att användas som 

underlag i den aktuella studien och efter att examensarbetet godkänts kommer samtligt 

insamlat material att förstöras  

Jag vänder mig till dig om att medverka tillsammans med dina kollerger i en fokusgrupp 

eftersom du möter elever på tidig utvecklingsnivå i ditt arbete och skulle kunna ge ett 

värdefullt bidrag till studien. Om du har några frågor kring undersökningens innehåll eller 

form är du välkommen att kontakta mig så svarar jag gärna på alla frågor. Jag hoppas att du 

har möjlighet att delta och att vi ses snart.     

 

Med vänliga hälsningar  

Maria Cronmalm 

 

 

Kontaktuppgifter: Maria Cronmalm 

Telefonnummer 0768-880879 

E-mailadress maria.cronmalm@malmo.se 

Ansvarig lärare/handledare: Kerstin Ahlquist  kerstin.ahlqvist@hkr.se 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  044-2503000 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
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Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

Återlämnas till………………………..senast den………………………. 
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Bilaga 2 Elevbeskrivningar 

  
 
 
 
Elevbeskrivning 1 

Charlie är en 11 år gammal elev på tidig utvecklingsnivå, 
som har kognitiva och motoriska 
funktionsnedsättningar.  Charlie kommunicerar 
med enstaka ett ords meningar (hej, mamma, smeknamn 
på syskonet, boll och ja och nej, osv). Charlie kan använda 
AKK i form av pek-prat med individuellt anpassad 
kommunikationskarta.  Kommunikationen sker också  
genom ljud, mimik och kroppsspråk. Charlie kan köra 
kortare sträckor med elrullstol inomhus och kan sträcka sig 
mot föremål men har svårt att greppa p.g.a. 
muskelspänningar. Går i särskolan inriktning träningsskola i 
en klass med tre andra elever. Han/hon tycker om att vara 
utomhus, olika sinnesstimulerande aktiviteter och att 
mysa.   
  
  
  
  
  
 

Elevbeskrivning 2 

Kim är en 12 år gammal elev som går i särskola med inriktning 
träningsskola i en klass med två andra elever. Hon(han) 
befinner sig på tidig utvecklingsnivå, har 
stora rörelsenedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning, 
men inga sinnesnedsättningar. Kim är rullstolsburen och 
behöver hjälp med förflyttningar, kan gripa och hålla fast i 
saker som placeras i handen men inte själv plocka föremål 
t.ex. från en hylla. Kim kommunicerar med riktade blickar, 
ljud, mimik och kroppsspråk. Hon(han) använder inga talade 
ord, men uttrycker känslor som glädje, ilska och intresse med 
ljud (både naturliga ljud och signaler) som kända personer kan 
förstå och tolka. I skolan tycker Kim om musik, att bada och 
att vara tillsammans med andra barn.   
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Bilaga 3 Diamant 
 

  
Undervisningssituationen  

1. Vad anser ni är viktigast när ni utformar undervisningssituationen för eleven?  
  

2. Vad anser ni är viktigast när ni ser till kamratrelationer/sociala samanhang t.ex. 
raster för eleven?  

  
3. Vad anser ni är viktigast när ni hjälper eleven, enskilt eller i grupp, 
i omsorgsituationer?  

  
  
  
Citat att rangordna   Följdfråga T.ex.  
”elevens intressen/vilja”   Vad tror ni eleven vill göra?  
 

”målen i ämnesområdesplanerna” Vilka mål är viktigast att arbeta 
med?  

”elevens funktionsnivå”   Vilka möjligheter/begränsningar?  
 

”åldersadekvata aktiviteter”   Ålder eller utvecklingsnivå?  
 

”genusneutrala aktiviteter”  Vilka aktiviteter erbjuder vi vilka 
elever?  

”gemensamma teman/aktiviteter på skolan”  Hur kan eleven delta tillsammans 
med andra?  

”föräldrars önskemål” Hur stort inflytande har föräldrar? 
T.ex. som ej vill ha mixad idrott?  

”möjlighet till aktiviteter i enkönade grupper”  Jämför kamratrelationer i 
grundskolan?  

”annat”     Vad?  
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Bilaga 4 Diamantrangordningar 
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