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She grew up in a small town
Never put her roots down
Daddy always kept movin’ so she did too
She was an unknown legend in her time
(Neil Young)
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ABSTRACT
In the Swedish debate concerning disability issues it has been shown, as in many other countries, that the concept ‘participation’ has been used in a very vague and obscure way. For
example, at an ideological level the concept often refers to ‘accessibility’. Others claim that it
should be understood as ‘social integration’ or ‘inclusion’. In the International Classification of
Functioning, Disability and Health (WHO) participation means ‘involvement’ in a life situation.
In the literature there are several ways to approach the concept of participation. Broadly, it is
used to describe a characteristic within the individual or the result of an interplay. The general
aim of this thesis is to illuminate different forms of participation within the municipal upper
secondary special programme for pupils with intellectual disabilities (ID).
The study contains two main parts. On the one hand a semantic analysis is made for the
purpose of illuminating different conceptual forms of participation. On the other hand a field
study is performed. This empirical study can be described as a hermeneutically influenced field
study designed to interpret participative patterns in everyday school situations.
Data have been collected during a period of one school year. Several methods have been
used in order to capture different kinds of patterns in the pupils’ participation in a chosen upper
secondary individual program for pupils with ID. These methods involve participant observation in everyday school situations (which was recorded in field notes), interviews with pupils,
staff and administrators.
Rather often it is implied that a higher extent of involvement leads to a higher (or better)
form of participation. My study showed something else. Several examples demonstrated how
groups of pupils within the special programme setting gave up their involvement in specific
activities since they wanted to show their belonging to a different community outside the
school. The analysis showed that involvement, as one form of participation, is highly related to
other forms of participation (for example formal and informal belonging). In one sense these
pupils had a conception of how to behave in order to be accepted outside the special programme setting. Therefore it is possible to talk about the pupils in terms of different worlds of
belonging. For a specific group of pupils the formal belonging to the special programme was a
threat towards their self-image, which seemed to derive from another alternative world — with
other ideals than are usually associated with special programmes for pupils with ID.
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Förord
Kanske är förordet den del av en avhandlingsrapport som får den högsta
andelen läsare. Detta är ett konstaterande som förpliktigar. En förklaring
till förordets höga läsvärde kan vara att det ”avslöjar” något om författaren: Vilka vill han tacka? I vilka sammanhang har han ingått? Hur har hans
doktorandtid varit? Ofta brukar det i förorden i akademiska avhandlingar
lyftas fram diverse metaforer, exempelvis att avhandlingsarbetet kan liknas
vid en resa. För mig har avhandlingsarbetet inte bara varit en resa i metaforisk mening, utan även en resa – eller snarare en mängd resor – i bokstavlig
mening. Under min knappt fyraåriga doktorandtid har inte mindre än tre
bostadsadresser varit aktuella (Vänersborg, Linköping och Uddevalla).
Först och främst vill jag tacka mina båda handledare, professor LENNART
NORDENFELT (huvudhandledare) och professor ANDERS GUSTAVSSON (biträdande handledare). Med ett aldrig sinande intresse och engagemang har de
läst, kommenterat, diskuterat – och inte minst konstruktivt kritiserat – mina
kapitelutkast. Framför allt har de kompletterat varandra på ett utmärkt
sätt. Lennarts begreppsteoretiska kunskaper och Anders målgruppsrelaterade kunskaper har, tillsammans med bådas intresse för vetenskapsteori, i
hög grad bidragit till att avhandlingsarbetet varit en angenäm resa. Jag skulle önska alla doktorander förmånen att ta del av ett handledarskap likt det
som Lennart och Anders utövat så förtjänstfullt.
Under min tid som doktorand vid Institutet för handikappvetenskap
(IHV) vid Linköpings universitet har det varit mycket inspirerande att ha
intresserade kollegor i sin närhet. Här vill jag framhålla och tacka professor
Berth Danermark vid IHV för viktiga kommentarer i samband med mitt
60%-seminarium i november 2003. Vid flera tillfällen har Berth visat ett
genuint intresse för min studie. Hans initierade och noggranna kommentarer har jag haft med mig ända fram till ”mållinjen”. Tack också till Anette
Kjellberg och Ragnar Furenhed som vid olika tillfällen har givit mig uppmuntrande och konstruktiv respons på mitt arbete. Jag vill också tacka
IHV:s ledning, Jerker Rönnberg och Berth Danermark, samt alla doktorander i Linköping och Örebro som på olika sätt bidragit med kommentarer
och respons på min studie. I sammanhanget förtjänar även IHV:s administratörer ett omnämnande. Agnetha Klintenäs och inte minst Helén Johansson har varit mig behjälplig med diverse praktiska bestyr.
Under mina 2 ½ år i Linköping har jag även haft den stora förmånen att
lära känna kamraten och kollegan Staffan Bengtsson. I en avhandling om
idrottslivets sociala villkor fick jag en gång lära mig att termen ”kamrat”
hade en historisk ordalydelse, där det förr i tiden handlade om att tjänste-

folket kallade varandra för kamrater eftersom ”de delade samma villkor på
kammaren”. Det är väl inget understatement att jag & Staffan delat samma
villkor (och arbetskammare) på IHV. Jag vill därför bevärdiga historikern
och dylanologen med att framhålla hans sympatiska insikter om – inte bara
de villkor som doktorerande småbarnsföräldrar ibland försmäktar – utan
även hans djuplodande resonemang om Gadamers betoningsdilemma, Ledinsk texttolkning, Lambohovsk löpvilja, Opel Astra-ägares våndor med
mera. Jag är, likt Key-huskafeterians smörgåsansvariga, mycket glad att
Staffan hedrat IHV med sin närvaro.
Ett stort tack förtjänar också professor Mats Granlund som hade en
mycket nyttig och konstruktiv genomgång av mitt slutseminariemanus i juni
2004. Mats kommentarer gav den där extra ”kicken” som var välbehövlig
när det avgörande upploppet stod för dörren.
Ett stort tack också till mina socialpedagogiska och forskningsansvariga
kollegor på HTU i Vänersborg för uppmuntrande och intresserade kommentarer under avhandlingsarbetets gång. Inte minst har Maria Klamas och
Anette Bolin bidragit med viktig genomläsning av materialet i slutfasen av
arbetet. Tack också till vår ”Data-Benny” som trots dryga 30 mils avstånd
alltid funnits tillgänglig för att vara behjälplig när datatekniken strulat.
På tal om avstånd så vill jag också framföra min uppskattning till mina kamrater i Umeå, Lennart Sauer och Jens Ineland, som vid ett flertal handikappkonferenser bidragit med uppmuntrande och framåtskridande diskussioner.
Inte minst vill jag framföra mitt ödmjukaste tack till ungdomar och personal på gymnasiesärskolan där min fältstudie genomfördes. Under det år
som jag tillbringade tillsammans med (i första hand) ungdomarna på gymnasiesärskolan fick jag många intresserade och inte minst roliga frågor om
min förestående avhandling [bok]. Och svaret (på en av dessa frågor) är väl
ganska givet: - Nej, jag kommer inte att bli lika känd som Henning Mankell!. Men förhoppningsvis kommer några att läsa denna bok som gör att
skolan på sikt kan bli ännu bättre. Jag lovar också att signera ett par exemplar av ”boken” och skicka den till er.
Slutligen vill jag tacka min kära familj – Anna, Vera & Ellen. Det var
framför allt ni som möjliggjorde resan! Utan er vilja och medgivande till att
bryta upp från den trygga Vänersborgsmiljön, hade det sannolikt inte blivit
någon avhandling. Nu väntar ännu en resa som tas upp under avdelningen:
”vad man kan få veta om man noggrant läser en avhandlingsrapport”. En
liten del av min tacksamhetsskuld återbetalas nämligen i form av en musikalisk weekend i London den 18-20 december.
Kålleröd, Uddevalla i oktober 2004
Martin Molin

K APITEL 1

Inledning och utgångspunkter
På en stillsam kvarterskrog i Oslo sitter Elling och Kjell-Bjarne. De har nyss
blivit serverade var sin gigantisk portion av ”Flesk & duppe” (fläsk med
sås). Det är ett historiskt – men också nervöst – krogbesök för Elling och
Kjell-Bjarne. Det är nämligen första gången som de på egen hand kommer i
kontakt med ”samhället” utanför den slutna institution (eller ”högfjällshotell” som Elling uttrycker det) som de vistats på större delen av sitt vuxna
liv. För att komma tillrätta i sin nya lägenhet har de båda herrarna fått
hjälp av den personlige assistenten Frank Åsli. Frank, som säger sig gilla
”tydliga avtal och fasta ramar”, har allt sedan flytten från ”högfjällshotellet” insisterat på att Elling och Kjell-Bjarne ska försöka ta del av det
sociala livet utanför lägenheten. Kjell-Bjarne ska precis hugga in på sin
portion med ”Flesk & duppe” när han stolt vänder sig till Elling och säger:
”- Nu skulle allt Frank sett oss, Elling”.
Elling svarar rappt med en viss butterhet i stämman:
”- Äh, han är väl inte nöjd förrän vi sitter vid ett långbord tillsammans
med folk från olika kulturer”.
Denna sekvens är hämtad ur den norska komedin ”Elling” som är baserad
på Ingvar Ambjørnsens succéroman ”Brødre i blodet”. Filmen brukar beskrivas som en varm berättelse om två medelålders herrar som tar sina första stapplande steg ut i världen efter att under en längre tid levt en skyddad
tillvaro på Brøynes behandlingshem. På ett sätt handlar filmen om vad som
sker med människor som Elling & Kjell-Bjarne när ideologiskt grundade
beslut frambringar en ökad delaktighet i samhällslivet. Den föreliggande
avhandlingen handlar i hög grad om detta – vad betyder det egentligen att
vara delaktig?
Det förestående avhandlingsarbetet ingår som en del i forskningsprogrammet; Vuxenblivande och delaktighet – ett forskningsprogram om hur det
är för människor med funktionshinder att växa till vuxna i dagens svenska
samhälle1. Inom ramen för detta s.k. paraplyprojekt startade under år 2000
ett antal delstudier av människor med funktionshinder och deras delaktighet i
1

Initiativtagare och projektledare är professor Anders Gustavsson, Pedagogiska
institutionen, Stockholms universitet.
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samhället med speciellt fokus på övergången från barndom/skolliv till vuxenliv. Studierna är inriktade på deras delaktighet i livsområden som arbete/
sysselsättning, skola, boende, socialt liv etc. Ett viktigt syfte med programmet
är att utforska delaktighetens olika aspekter och innebörder för de funktionshindrade själva. Inom ramen för paraplyprojektet har jag för avsikt att fokusera på delaktighetsfrågor beträffande ungdomar som går i gymnasiesärskolan. Förhoppningen är att denna inriktning på delaktighetstemat ska
kunna flytta fram kunskapsfronten i Sverige på detta område.
Den ovan nämnda inriktningen på samarbete mellan olika typer av studier anknyter till den tvärvetenskapliga inriktning som forskarutbildningen
vid institutet för handikappvetenskap (IHV) utgör2. Handikappvetenskap
betraktas vid institutet som ett tvärvetenskapligt ämne vilket omfattar såväl
medicinsk och teknisk, som beteendevetenskaplig och kulturvetenskaplig
kunskap. Syftet med att formulera handikappvetenskap som problemområde är att ringa in de olika dimensioner av handikapp och funktionshinder
som finns, och låta olika perspektiv mötas, brytas mot och berikas av varandra. En grundläggande tanke är att forskning vid IHV skall bedrivas ur
funktionshindrades perspektiv samt analysera de faktorer i samhället och i
individens omedelbara närhet som orsakar och vidmakthåller handikapp
(Rönnberg 1998).
I handikappdebatten har flera forskare påtalat den oklarhet som råder
beträffande centrala begrepp inom området (se t.ex. Chaib 1988; Emanuelsson 1996; Hjelmquist 2000; Orving et al. 1995). Trots att termen delaktighet ofta används för att beskriva funktionshindrades deltagande i olika
sammanhang är det rådande språkbruket i anmärkningsvärt hög grad definierat av utomstående experter (WHO 2001; SOU 1991:46). En intressant
aspekt blir därför att belysa hur delaktigheten ter sig i mer vardagliga sammanhang. Det blir följaktligen viktigt att problematisera och tydliggöra
olika uttryck för delaktighet. Vidare finns det många tänkbara fokuseringar
beträffande vuxenblivandet. Ett sätt är att studera hur vuxenblivandet influerats av rådande politik och lagstiftning på handikappområdet.

1.1 Delaktighetens framväxt
Begreppet delaktighet har en central plats i lagstiftningens intentioner på
handikappområdet i allmänhet och utgör i många fall ett bärande begrepp
för politiker och yrkesverksamma. I handikapputredningens betänkande
(SOU 1991:46) används begreppet i bemärkelsen:

2

Vid Linköpings universitet och Örebro universitet
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…aktivt deltagande i samhällslivet. Önskemål och intressen kan variera
mellan olika skeenden i livet, mellan olika personer och mellan olika orter /…/ att människor med funktionshinder skall vara med i samhället
tillsammans med och på samma villkor som andra /.../ att människor
med omfattande funktionshinder har alla medborgares rättigheter och
skyldigheter (s. 134).

Detta sätt att se på delaktighet kan sägas ligga nära innebörden i begreppet
integrering. En vanlig föreställning är att integrationsproblematiken inom
handikappområdet är något som rör det senaste halvseklet. Underförstått
tänker man sig nog att formulerandet av normaliseringsprincipen under
senare delen av 1960-talet utgjorde en sorts startpunkt för integreringsdebatten. Tanken om att ”ovanliga” och ”avvikande” människor kunde
bidra till och vara en del av samhällsgemenskapen sträcker sig emellertid
längre tillbaka (Förhammar 1991). Men det var först under 1960- och 1970talen som integreringsdebatten tog fart på allvar. 1961 kom Erwin Goffmans inflytelserika och institutionskritiska bok Asylums, som säkerligen
bidragit till den fortsatta utveckling inom området. Under det senaste decenniet har integreringsproblematiken på olika sätt uppmärksammats i en
rad skrifter (Rabe & Hill 1996; Tøssebro 1997; 2004).
Ungdomar som idag växer upp i det svenska samhället kan sägas utgöra
första integreringsgenerationen, i den betydelsen att de växt upp under den
tid då integreringsmålet haft hög prioritet inom handikappolitiken i Sverige
(Gustavsson 1996; 1998). Det är uppenbart att detta mål långt ifrån förverkligats fullt ut. Samtidigt vet vi att exempelvis andelen barn med funktionshinder som växt upp hemma ökat kraftigt under denna tid, att segregerade verksamhetsformer inom förskola och skola blivit allt mindre vanliga
och att det blivit mer vanligt att vuxna lever under integrerade livsvillkor,
som man brukar säga ”ute i samhället”. Med Tidemans (2000) vokabulär
skulle man kunna säga att levnadsvillkoren för människor med utvecklingsstörning har blivit bättre – men frågan är om de blivit tillräckligt bra? Det
blir därför viktigt att ta reda på hur delaktigheten utvecklas för människor
med funktionshinder ur denna generation.
Det är dock allmänt känt att handikappideologiska begrepp med tiden
tappar sin bärkraft. Några menar att normaliserings- och integreringstanken alltmer börjar spela ut sin roll. Inte minst har integreringsbegreppet
kritiserats för sina passiva tillämpningar, dvs. att någon integreras i något
för att sedan hoppas på att relationer och gemenskap uppstår (se t.ex. Chaib 1988; Sköld 1997). Inte minst har specialpedagogisk forskning ofta fokuserat på ”den enskilde individen” som ska integreras in i något (Haug
2004). Andra menar att integrering/integration fortfarande är adekvata
begrepp som beskriver en process respektive ett tillstånd där ingen utesluts
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(Rosenqvist 1996). Delaktighetsbegreppet, å andra sidan, tycks emellertid ge
uttryck för en mer aktiv viljeinriktning i den bemärkelsen att människor
med funktionshinder förväntas att aktivt delta i samhällslivet.
Chaib (1988), som forskat om delaktigheten hos ungdomar med funktionshinder, hävdar att delaktighet är en term som härrör från den ekonomiska och politiska vokabulären. Detta innebär att individen eller gruppen
inte bara integreras i gruppgemenskapen utan ”bidrar aktivt och på lika
villkor att påverka gruppens sociala och ekonomiska verklighet” (s. 108). I
sammanhanget lyfter författaren också fram skillnader i innebörder hos
begreppen integrering och delaktighet. Integration anses beskriva en principiell anpassning av olika grupper till varandra, där en ny social och kulturell enhet bildas i vilken jämlikhet råder. Det påtalas dock att det i praktiken oftast handlar om en minoritets anpassning till majoriteten3. Chaib
gör förvisso ingen åtskillnad beträffande integreringens hierarkiska nivåer
(se Söder 1979), utan nöjer sig med att hävda att dessa nivåer snarare rör
sig om gradskillnad än artskillnad.
Skillnaden mellan integration och delaktighet är inte bara semantisk,
utan anger en kvalitativ förändring av människans möjligheter att delta i
en politisk, social och kulturell beslutsprocess, oavsett om denna är en
ekonomisk eller filantropisk art. Delaktighet jämställs i detta sammanhang med medbestämmande (Chaib 1988, s. 108).

En ståndpunkt i Chaib’s resonemang är att integrering inte nödvändigtvis
behöver leda till delaktighet. Det hävdas exempelvis att vi i Sverige kommit
långt när det gäller den fysiska och pedagogiska integreringen i skolan. Det
finns, menar författaren, emellertid en tendens att den sociala och kulturella
delaktigheten utanför skolan minskar. Denna begränsade delaktighet förefaller tillta ju äldre ungdomarna blir. Även Hill & Rabe (1991; 1997) har i
en uppföljningsstudie visat att barn och ungdomar med utvecklingsstörning
tenderar att segregeras med stigande ålder.
På 1990-talet har begreppet inkludering (eng. ”inclusion”) lanserats som
ett alternativ till integreringsbegreppet. I skolsammanhang talas det ibland
om s.k. ”inkluderande undervisning”. Det är nämligen endast meningsfullt
att diskutera och verka för integrering först när någon lever segregerat.
Ingen ska segregeras och är ingen segregerad behövs ingen integrering. Inkludering brukar beskrivas som en rättighet för alla att vara delaktiga i
exempelvis kultur, utbildning etc. I egenskap av medborgare har alla rätt till
undervisning tillsammans, i samma skola. Inklusionsidén syftar till att ska3

För en utförligare diskussion om integrering som idé, teori och praktik se Rabe
& Hill (1996) eller Tøssebro (1997; 2004).
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pa en skola där alla, även de med svåra funktionshinder, ska finnas i samma
skola. Detta förutsätter en dynamisk skola som är optimal för alla elever.
Synsättet kan sammanfattas i tesen att – det är skolan som ska förändras så
att den passar alla elever, inte att eleverna ska anpassas till skolan. Detta
resonemang ligger också i linje med normaliseringsprincipen (Rosenqvist &
Tideman 2000). Somliga menar dock att den deklarerade betydelsen av
inkludering (eller ”inclusion”) i grundläggande avseenden är liktydig med
den ideologiskt genuina betydelsen av integrering/integration, dvs. att begreppen beskriver en process respektive ett tillstånd där ingen utesluts. ”När
vi träffar på uttrycket ’inkluderad’ som benämning på någon enskild individ, är det en klar illustration av att begreppsbytet inte haft någon betydelse” (Emanuelsson 2004, s. 111). Vi tycks befinna oss i en tid då nya ideologiska begrepp är i antågande och under omprövning.
Ett betydande bidrag till den handikappolitiska debatten har på senare
tid utgjorts av regeringens nationella handlingsplan för handikappolitiken
(Prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare). Detta principiellt viktiga
dokument betonar en jämlikhetssyn där personer med funktionshinder inte
ska ses som ”föremål för särskilda åtgärder”, utan ska ses som medborgare
med lika rätt och lika möjligheter att bestämma över sitt liv. Delaktighetsbegreppet intar en framskjuten plats i de målformuleringar som postuleras.
Det hävdas att ”samhället bör utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. [Därför bör] det handikappolitiska arbetet särskilt inriktas på att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder”
(Ibid. s. 23). Vidare hävdas att ett prioriterat område de närmaste åren är
att handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer:
Hur utbildningspolitiken, kulturpolitiken, bostadspolitiken, socialpolitiken, integrationspolitiken etc. utformas är avgörande för möjligheterna
att överbrygga klyftor i livsvillkor mellan olika grupper och individer och
skapa ett samhälle där alla människor kan vara delaktiga (Ibid.).

Här antyds att delaktigheten är en angelägen fråga oavsett vilket (politiskt)
område som avses. För övrigt fokuserar handlingsplanen möjliga vägar att
förbättra tillgängligheten för människor med funktionshinder. Den nationella handlingsplanen verkar implicera att tillgängligheten är en förutsättning för delaktighet, vilket vi får anledning att återkomma till nedan.
Talet om delaktighet inom handikappområdet har ofta en positiv klang,
där målet om full delaktighet i samhällslivet avser något a priori gott. I denna
avhandling betraktas emellertid delaktighet i mer neutrala termer än vad som
vanligtvis avses i den handikappideologiska debatten. Därmed kan det sägas
att studien går bortom de normativa vardagsinnebörder av delaktighet som
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rådande handikappideologi förespråkar. På ett sätt kan vi därför tala om att
studien uppmärksammar ett delaktighetsbegrepp som har sin tillämpning för
vetenskapliga syften snarare än handikappideologiska syften.
När det pratas om delaktighet kan olika aspekter avses. Det kan handla
om att göra saker på egen hand eller tillsammans med andra (aktivitet och
interaktion). Det kan röra sig om att vara med i olika sammanhang (att
delta). Delaktigheten kan också avse att man är engagerad i något utan att
man faktiskt deltar tillsammans med andra. Delaktighet kan vidare ges
betydelsen att vara delaktig i ett beslut (inflytande). Inte minst kan även
delaktigheten beröra frågor om tillhörighet och identitet. Upplevelsen av att
vara delaktig säger något om vem man är i samspelet med omgivningen4.
Ytterligare en aspekt av delaktighet är tillgänglighet. Det är uppenbart att
fysisk och/eller social tillgänglighet ofta är en förutsättning för delaktighet.
Inte sällan talas det om delaktighet i bemärkelsen aktivitet, vilket inte
behöver betyda engagemang och vice versa. Min utgångspunkt är att det är
avhängigt kontexten vilken innebörd som avses. Möjligheterna till delaktighet kan upplevas olika beroende på sammanhanget (skolan, hemmet, fritiden etc.). Ibland vill vi vara delaktiga för att visa vem eller vilka vi är (identitetsaspekten), men ibland kan det vara tvärtom. Vi vill visa vem vi är
genom att inte vara delaktiga. Det är också möjligt att delaktighet ges en
viss innebörd i en handikappolitisk kontext, och en annan innebörd där
exempelvis ungdomar med utvecklingsstörning lever sina vardagsliv. Delaktighetsbegreppet uppfattas ofta som ett vagt begrepp som kan ges många
olika betydelser. Som politisk term förefaller delaktighet emellertid fungera
utmärkt, eftersom det kan fånga upp mångas ambitioner och behov.
På senare tid har även delaktighetsbegreppet haft en framträdande roll i
Världshälsoorganisationens (WHO) diskussioner kring det nya klassifikationssystemet ICF (International Classification of Functioning, Disability and
Health). Här används delaktighetsbegreppet (”participation”) i bemärkelsen;
”En persons engagemang i en livssituation” (2003, s. 14). Ett syfte med ICF är
att utröna huruvida det finns delaktighetsinskränkningar inom olika livsdomäner. Vidare finns förhoppningar om att ICF ska bli ett användbart instrument för bl.a. forskning och policyimplementering (Bickenbach et al.
1999). Delaktighetsbegreppet i ICF behandlas närmare i kapitel 2.2.
På en övergripande – och i viss mån ideologisk nivå – kan vi alltså se hur
begreppet delaktighet används med olika tankeinnehåll. En del menar att
delaktighet är ungefär detsamma som integrering. Andra menar att delaktighet handlar om att göra samhället tillgängligt. Ytterligare några åsyftar att
det är individers engagemang som konstituerar delaktigheten. I följande kapi4

Dessa föreställningar om delaktighet är hämtade ur Anders Gustavssons beskrivning av forskningsprogrammet; ’Vuxenblivande och delaktighet’.
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tel kommer resonemanget fördjupas om olika sätt att beskriva delaktigheten.
I stora drag används delaktighetsbegreppet både för att beskriva en egenskap
hos individen och för att beskriva en samspelsprocess. Det tycks således finnas ett delaktighetskontinuum i vilket begreppen intrapersonell delaktighet
och interpersonell delaktighet utgör ytterligheterna (Eriksson & Granlund
2001). I kapitel 2.1 redogörs för vad forskningen har bidragit med när det
gäller innebörder och olika sätt att närma sig delaktighetsbegreppet.
Vidare har det hävdats att användningen av delaktighetsbegreppet utgör
dagens sätt att tala om gamla problem. Gustavsson (2004) menar, med stöd
av Söder (1992), att välfärdsorienterade begrepp generellt får sin innebörd
inom ramen för en viss vård- eller omsorgsideologi. Begreppens innebörder
blir på så vis också tidstypiska sätt att lösa allmänt uppmärksammade problem. Gustavsson menar att den ”delaktighetspolitiska handikapphistoriken”
har sin upprinnelse i två olika typer av problem. Något förenklat kan vi kalla
det ena för funktionsproblemet och det andra för utanförskapsproblemet.
Funktionsproblemet har sin bakgrund i en behandlingstradition som till
stor del varit inriktad på att bota sjukdomar och reducera skador hos personer som drabbats av någon form av funktionsnedsättning. I samband med
framväxten av det miljörelativa handikappbegreppet kom så småningom
intresset alltmer att inriktas på samspelet mellan individens förmåga och
omgivningsfaktorers betydelse. Det grundläggande behandlingsproblemet
har därmed flyttats från den enskilde individen till samspelet mellan individ
och miljö. Trots denna förskjutning verkar det fortfarande finnas ett fokus
på individens förutsättningar att aktivt delta inom olika livsområden. Därför, menar Gustavsson, kan vi i detta sammanhang tala om ett individuellt
delaktighetsbegrepp.
Det andra problemet – utanförskapsproblemet – har sin grund i att
många personer med funktionshinder upplever ett socialt utanförskap i
mötet med omgivningen. Tidigare lösningsförsök har i hög grad handlat om
åtgärdsinriktade integreringsprojekt som syftat till att skapa möten och
kontakter mellan personer med och utan funktionshinder. Den senare tidens
handikappolitiska diskussion verkar i hög grad vara inriktad på att ersätta
detta utanförskap med delaktighet. Därmed skulle vi kunna säga att integreringsbegreppet är en föregångare till ett socialt delaktighetsbegrepp.
Delaktighetsbegreppet säger något annat om hur utanförskapsproblemet
ska lösas än vad integrering och inklusion gör. Här finns en ny betoning
på individen och hans eller hennes aktiva medverkan och inflytande
(Gustavsson 2004, s. 20).

I denna mycket kortfattade redogörelse av delaktighetsbegreppets framväxt
märks tydliga kopplingar till de senaste decenniernas integreringsprojekt.
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Integreringsproblematiken har varit – och är fortfarande – en mycket angelägen fråga när det gäller hur vardagslivet för människor med funktionshinder kan utformas. Vidare anbelangar denna integreringsproblematik olika
delar av vardagslivet. I första hand har det varit boende och skola som omfattats av integrationsreformer, men även livsdomäner som arbete och fritid
har varit föremål för integrativa strävanden. Den senare tidens diskussion
om delaktighet tycks till viss del handla om att ge integreringsprojektet ett
nytt innehåll. Det antyds också att detta innehåll bör vara relaterat till de
förändringar som präglat samhällsutvecklingen efter 1989 års handikapputredning. På ett ideologiskt plan förefaller det handla om att lansera nya
och alternativa begrepp (delaktighet, inkludering, tillgänglighet etc.) som
kan tänkas ersätta äldre ”slitna” och ”belastade” begrepp (normalisering
och integrering). Vilka frågor följer i så fall av detta? Denna studie – som
avser belysa delaktighetsrelaterade frågor inom den del av vardagslivet som
rör skolgången för ungdomar med utvecklingsstörning – försöker ge svar på
åtminstone två huvudfrågor: Vad menas med delaktighet? Hur gestaltar sig
delaktigheten för elever som går i särskolan?

1.2 Den kommunala särskolan
Ovan har problemområdet delvis ringats in beträffande delaktighetsbegreppets förekomst och användning inom handikappområdet i allmänhet. Framledes avser jag fokusera på delaktighetsbetydelser för ungdomar med utvecklingsstörning som går i särskola. Elever som på grund av utvecklingsstörning inte kan gå i traditionell grundskola/gymnasieskola skall få sin
utbildning i särskolan. I skollagen (UFB 2 2000/01) anges vilka som bör gå i
särskola eller inte:
För barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan och gymnasieskolan därför att de är utvecklingsstörda finns särskolan. Kommunerna är
huvudmän för särskolan (1 kap. 5 §).
Barn i allmänhet skall tas emot i grundskolan. Barn som bedöms inte
kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan (3 kap. 3 §).

Särskolan har genomgått radikala förändringar under de senaste halvseklet.
Alltsedan den första lagen5 på området fastställdes (1944) har varje decen5

Lagen om undervisning och vård av bildbara sinnesslöa (SFS 1944:477). Denna
lag innebar skolplikt för elever med lindrig utvecklingsstörning, s.k. bildbara
sinnesslöa.
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nium kännetecknats av någon form av förändring beträffande undervisning
av personer med utvecklingsstörning. Det som framförallt kännetecknade
1950- och 1960-talen var att undervisningen genomfördes avskild från annan skolverksamhet och samhället i övrigt (på internat eller vårdhem). I
mitten av 1950-talet togs distinktionen mellan bildbara och obildbara skolbarn bort6. Fortsättningsvis skulle skolplikten omfatta alla barn med utvecklingsstörning. 1968 infördes regleringen av särskolan i den första omsorgslagen (SFS 1967:940). Under 1970- och 1980-talen började särskolan alltmer
att lokalintegreras med den vanliga skolan. Till grund för denna förändring
låg bland annat ekonomiska motiv men även att integreringstanken började
ta form. Fram till 1986 hade såväl omsorg som undervisning av barn och
ungdomar med utvecklingsstörning reglerats med samma lag. Nu blev istället – som ett led i normaliseringsprocessen – särskolan införd under skollagen och omsorgerna under den nya omsorgslagen (Tideman 2000).
Den kanske mest genomgripande förändringen för särskolan lät vänta på
sig ända in på 1990-talet. Fram till mitten av 1990-talet hade landstingen
haft huvudmannaskapet för personer med utvecklingsstörning – både vad
det gällde omsorg och skola. Den handikappideologiska reformens fundament är att personer med utvecklingsstörning ska betraktas som medborgare, som alla andra. Därför ska inte dessa personer särbehandlas med en
särskild huvudman. Kommunernas övertagande av särskolan sågs som ett
steg på vägen mot ideologin om ”en skola för alla”. Redan i början av
1990-talet diskuterades en avveckling av särskolan som egen skolform (SOU
1991:30). Då – som nu – ansågs beteckningen särskola ge en negativ stämpel. Samtidigt fanns en oro för vad som skulle hända med den resursgaranti
som sägs följa med beteckningen särskola. Detta var det främsta skälet till
att särskolekommittén inte avskaffade särskolan vid denna tidpunkt. Därmed är särskolan fortfarande en egen skolform i det obligatoriska skolväsendet och den regleras via bestämmelser i skollagen.
Den kommunala särskolan kan i huvudsak delas upp i två delar. Den
obligatoriska särskolan (7-16 år), som omfattar grundsärskola för elever
med lindrig utvecklingsstörning samt träningsskola för elever med måttlig
eller grav utvecklingsstörning. Grundsärskolan motsvarar grundskolans
årskurs 1-9. Ibland kan även ett 10:e frivilligt år vara aktuellt.
Den frivilliga särskolan omfattar gymnasiesärskolan och särvux. Gymnasiesärskolan (16-21 år) kan i sin tur delas in i yrkesutbildning (nationellt
program), yrkesträning (individuellt program) och verksamhetsträning (individuellt program). Gymnasiesärskolan består av ett antal fyraåriga natio6

Lag om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna (SFS 1954:483). För
en utförligare redogörelse kring ”sinnesslöundervisning och skolplikt” se Areschoug (2000).
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nella program. Vidare finns specialutformade program och individuella
program. Särvux syftar till att ge vuxna utvecklingsstörda kunskaper och
färdigheter motsvarande de som ungdomar kan få i den obligatoriska särskolan och på de nationella eller specialutformade programmen i gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolans individuella program – vilket är aktuellt i
denna studie – beskrivs i propositionen om en ny läroplan (1992/93:250)
enligt följande:
Ungdomar som inte kan eller vill delta i nationella program skall erbjudas utbildning på individuella program. Sådana program är avsedda för
en del av de elever som idag får yrkesträning och verksamhetsträning. Ett
annat syfte med ett individuellt program är att förbereda eleven för att
fortsätta på ett nationellt eller specialutformat program. Ytterligare ett
syfte är att ge en mer begränsad utbildning, som t.ex. omfattar endast
vissa ämnen eller sådana delar av ämnen, som elev kan tillgodogöra sig.
Oavsett vilket slag av utbildning eleven ska gå, är det viktigt att en individuell studieplan upprättas för varje elev.

I gymnasiesärskoleförordningen (5 kap. 5 §) beskrivs det individuella programmet på följande vis: Ett individuellt program kan:
1. syfta till att stimulera eleven att senare gå över på ett nationellt program eller ett specialutformat program,
2. ge eleven yrkesträning,
3. ge eleven verksamhetsträning, eller
4. möta speciella behov hos eleven
Ytterligare en undervisningsform inom särskolan brukar benämnas individintegrering. Detta innebär att eleven går i en vanlig klass (i grundskolan eller
gymnasiet) men följer särskolans kursplan. Eleven får sedermera ett slutbetyg
från särskolan. Beteckningen individ(ual)integrering har emellertid fått utstå
en del kritik när densamma åsyftar en specifik elev. Ofta exemplifieras detta
med uttalanden om att ”i vår klass går det 25 elever varav 2 är individintegrerade”. Emanuelsson (2004) menar att man borde sluta tala om individ(ual)integrerade elever. Om det är fråga om en elev är placerad i en ”vanlig”
skolklass är det just en placering det är frågan om – och inget annat.
Sett i relation till vad som eftersträvas – reell integrering – blir beteckningen ”individual-integrerad” inte bara något meningslöst, utan vad
värre är, något som riskerar att direkt motverka sitt syfte. Beteckningen
integrerad om en eller några individer i en grupp är snarast tecken på deras avskilda eller isolerade situation genom att den utpekar någon som
avvikande från den vanliga normen (Ibid. s. 108).
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Förändringstrender inom särskolan
De senaste decennierna har kännetecknats av en rad förändringar inom
såväl omsorgs- som skolrelaterade områden. Utvecklingstrenden har gått
från regelstyrning till målstyrning, från centralisering till decentralisering –
och inte minst – från landstingsansvar till kommunalt ansvar. Huvudmannaskapsförändringen brukar beskrivas som en generell decentraliseringstrend i samhället. Tideman (2000) benämner kommunaliseringen som en
förvaltningsreform vilken syftar till administrativ normalisering och ekonomisk rationalisering.

Kommunaliseringens motiv
Under 1990-talets första hälft började landets kommuner att teckna avtal
beträffande huvudmannaskapet för särskolan och de särskilda omsorgerna.
Bakgrunden till detta avtal var Lag om ändring i skollagen (1992:598) där
man kan utläsa att: från landstinget övergår till kommunen skyldigheten att
anordna särskola och särvux. Före den 1 januari 1996 skulle alla kommunerna övertagit huvudmannaskapet för särskolans verksamheter.
Kommunaliseringen av särskola och särskilda omsorger är i grunden ett
handikappideologiskt projekt. Idén är att människor med funktionshinder i
första hand är kommuninvånare. Tanken bakom ansvarsövertagandet var
att människor med funktionshinder skulle få tillgång till den service, det
stöd, den utbildning etc. de behöver från de samhällsorgan som svarar för
liknande insatser till alla människor. Grundidén med huvudmannaskapsförändringen var alltså att den skulle leda till bättre livsvillkor och ett ökat
samhällsdeltagande för personer med utvecklingsstörning (Tideman 1992).
De människor som anses tillhöra personkretsen bör inte ses som en särskild
grupp – med en särskild huvudman (landstinget) – utan som kommunmedborgare som alla andra. I detta ligger också den handikappideologiska
grundtanken att arbeta bort den sjukdomsstämpel som exempelvis personer
med utvecklingsstörning haft sedan seklets början.
Under seklets andra hälft har olika sociala reformer avlöst varandra. Dessa har sökt lösa problemen med de medel som står till statsmaktens direkta
förfogande. Många ambitiösa lagar stiftades. Samtidigt skapades en struktur
där strikta regelsystem, byråkratisk organisation, centrala beslut och starka
professionella grupper skulle bidra till reformernas förverkligande. Detta
medförde att den offentliga sektorn expanderade snabbt. Denna modell för
välfärdspolitik förändrades påtagligt under åttiotalet. Lagstiftningen på centrala områden är numera ofta av ramlagskaraktär – utan för huvudmännen
tvingande regler men med ambitiösa målformuleringar. Detta är ett av uttrycken för att tilltron till styrning med centralt utfärdade regler minskat. I
stället söker man styra verksamheten med centralt – och förhoppningsvis
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även lokalt – utfärdade mål. Denna utveckling tycks vara ett resultat av övertygelsen om att olika stödformer och insatser riktade till enskilda och deras
familjer skulle bli kvalitativt bättre vid en lokal och nära placering. Detta
tillvägagångssätt är också i linje med inriktningen mot normalisering och
integrering. Kebbon et al. (1992) menar vidare att:
En sådan decentralisering av administrativa funktioner och beslut med
anpassning till lokala förhållanden och krav förutsätter också att medborgarnas individuella önskemål skall ges större utrymme på bekostnad
av generella beslut och normer. Demokrati förankras lokalt och helst individuellt och syftar till att ge den omedelbart berörde maximalt inflytande (s. 4).

En viktig aspekt av denna strukturella förändring inom den offentliga sektorn är också beaktandet av att den äger rum i ett samhälle som genomgått
kraftiga värderingsförändringar7. Tron på kollektiva lösningar har fått ge
vika för ett mer individualiserat tänkande. Ambitionen att med politiska
medel lösa sociala problem har ersatts av betoning på individuell valfrihet
och frihet från politiskt beslutade restriktioner. Politiskt styrd verksamhet
och offentliga monopol har alltmer ifrågasatts till förmån för marknadslösningar också på vård- och omsorgsområdet (Ibid.).
Kommunaliseringen är således inte enbart ett handikappideologiskt projekt. Dessa decentraliseringssträvanden är också uttryck för en generell
trend i samhället. Tideman (1997) benämner kommunaliseringen som en
förvaltningsreform vilken syftar till administrativ normalisering och ekonomisk rationalisering. Huvudmannaskapsförändringen kan därmed ses ur
två skilda, men i tiden sammanfallande, perspektiv (s. 23):
•

En administrativ normalisering. Kommunaliseringen är i detta perspektiv en förvaltningsreform som klargör ansvarsfördelningen mellan landsting och kommuner. Den grundläggande principen är att ansvaret ska
ligga på lägsta effektiva nivå och en större tilltro till lokala lösningar än
centrala. I detta perspektiv ligger också förväntningar om ekonomiska
rationaliseringar.

•

En handikappideologiskt baserad reform. Kommunaliseringen är en
historisk fortsättning på en ideologisk utveckling. I detta perspektiv blir
kommunaliseringen ett medel för att lättare och bättre kunna nå de
handikappolitiska målen normalisering och integrering.

7

Detta gäller kanske främst den samhällspolitiska nivån. Svallfors (1994) har visat
att det inte föreligger någon förändring i människors syn på välfärdspolitiken,
dvs. i de breda folklagren.
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Ett övergripande mål för de senaste decenniernas socialpolitiska åtgärder
har varit att personer med utvecklingsstörning ska få tillgång till normala
livsbetingelser. Denna strävan sammanfattas bäst i den s.k. normaliseringsprincipen. Normaliseringstanken väcktes i samband med att dåtidens stora
institutioner utsattes för massiv kritik. I Sverige blev det f.d. FUB-ordföranden Bengt Nirje som formulerade den princip, som sedermera blivit en ledstjärna på flera håll i världen8.
Principen är att normalisera levnadsförhållanden för personer med utvecklingsstörning genom en förändring av omvärldsbetingelser. Detta innebär att vardagsmönster och livs-/skolvillkor, som ligger så nära det övriga
samhället som möjligt, görs tillgängliga för personer med utvecklingsstörning. Det är således omgivningen, den fysiska och sociala miljön, som ska
normaliseras – inte individen. Resonemanget reser med nödvändighet frågan: vad är normalt? Här finns i huvudsak två tolkningar. Dels kan normalt
vara det vanliga, det genomsnittliga mot vilket allt kan jämföras och dels
kan normalt tolkas som det ideala, en moralisk idé om hur något bör vara.
Vad som anses normalt skiftar också mellan olika tider/epoker, mellan olika
kulturer osv. Detta kan leda till att normaliseringsprincipen kan uppenbara
sig i olika skepnader.
Normalisering betyder inte att personer med utvecklingsstörning ska bli
normala utan att de ska ha en normal livssituation, en situation som andra
inom samma områden. På detta sätt har normaliseringsprincipen ett politiskt innehåll. Den handlar om att fördela samhällets resurser mer rättvist,
att skapa jämlika förhållanden och att eftersatta grupper ska få möjlighet
att leva ett normalt liv (Tideman 1997). Den tidigare vårdorganisationen
kännetecknades av segregering, s.k. totala institutioner och internatskolor.
Normaliseringsprincipen betonar de grundläggande behov som personer
med utvecklingsstörning delar med alla andra människor, utan att bortse
från de särskilda behov funktionshindret föranleder. De grundläggande
behoven intar emellertid en väl framskjuten plats och får inte framhållas på
de särskilda behovens bekostnad (Kebbon et al. 1992).
I kölvattnet av normaliseringsprincipen följer tanken om integrering. Integrering kan ses som både ett medel för att uppnå normalisering och ett
mål i sig självt. Emanuelsson (2004) menar att begreppet integrering har
använts som kännetecknande för både målsättningar och organisationsformer, men också för arbets- och undervisningsmetoder i skolan. Detta har
8

Två andra portalfigurer när det gäller normaliseringstänkande är BankMikkelsen och Wolfensberger, vilka lägger ganska olika innebörd i normalitetsbegreppet (se Nirje 2003; Askheim 2003). Denna diskussion ligger dock
utanför ramen för denna studie, men det går inte att bortse från att normaliseringstanken utgör en viktig värdegrund på vilken särskolans verksamhet vilar.
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lett till att begreppet i många sammanhang har förlorat sin ursprungliga och
genuina innebörd som kännetecknande en gemenskap eller helhet.
Begreppet integrering kan dessutom stå för utvecklingsprocesser som leder mot målet integration. Detta innebär en gemenskap där alla har sin
naturliga tillhörighet och medansvar för att forma helheten. Integration
som mål är därför en konsekvens av en demokratisk människosyn (Ibid.
s. 105).

Forskning kring personer med utvecklingsstörning och integreringsfrågor
har varit och är omfattande (se t.ex. Gustavsson 1998; Hill & Rabe 1991;
Rosenqvist 1996; Söder et al. 1998). Ett vanligt fokus i denna forskning har
varit att undersöka i vilken utsträckning personer med utvecklingsstörning,
som tidigare bott på institution, undervisats i särskilda klasser etc., uppnår
relationer med icke utvecklingsstörda när de vistas i samma miljö. Inom
litteraturen beskrivs oftast integreringsbegreppet utifrån tre (ibland fyra)
nivåer/steg (Söder 1979):
•

•
•

Fysisk integrering – kallas ibland lokalmässig integrering där man avser
ett geografiskt närmande mellan personer med utvecklingsstörning och
icke utvecklingsstörda. Exempel på detta är när gruppbostäder för utvecklingsstörda placeras i vanliga bostadsområden, särskolans klassrum
läggs i grundskolans lokaler, daglig verksamhet för utvecklingsstörda
förläggs i ett industriområde osv.
Funktionell integrering avser den aspekt där man gemensamt utnyttjar
något t ex använder samma matsal, tvättstuga.
Social integrering handlar om en upplevelse av att man är en naturlig
del av en gemenskap och ingår i ett socialt samspel, där man har regelbundna och spontana kontakter med varandra. Det kan exempelvis
handla om att personer med utvecklingsstörning (särskoleklass) och
icke utvecklingsstörda (grundskoleklass) gemensamt förbereder och
genomför ett uppträdande, deltar i ett möte om hur skolgården/bostadsområdet ska förbättras etc.

En social integrering kan i sin förlängning leda till en samhällelig integrering
där personer med utvecklingsstörning har tillgång till samma resurser (t.ex.
skola) som alla andra, kan påverka sin situation och har en aktiv och kulturell samhällsroll, dvs. när alla tar del av samhällsgemenskapen på lika villkor. Men – rätten och tillgången till kommunal skola behöver inte vara
detsamma som att i alla avseenden vara delaktig i en sådan skola.
I vilken utsträckning integrering uppnåtts kan bedömas med utgångspunkt i dessa nivåer/steg. Ett ofta förekommande resultat i dessa integreringsstudier är att personer med utvecklingsstörning saknar sociala kontak-
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ter med icke utvecklingsstörda. Det är alltså inte negativa kontakter (t.ex.
mobbing) som förefaller vara huvudproblemet. Personer med utvecklingsstörning finns alltså i samma miljö som befolkningen i övrigt, men individerna har inte några relationer med varandra (Tideman 1998).
Utvecklingen under 1970-talet utmärktes av att integreringen började ta
fart i form av att särskolan flyttade in i samma lokaler som grundskolan.
Detta ledde dock inte till att kontakten mellan skolformerna ökade. De
förväntningar som fanns om att lokalintegreringen automatiskt skulle slå
broar mellan skolformerna infriades inte. Ett hinder ansågs ligga i att skolformerna hade olika huvudmän. Förhoppningen – och avsikten – var att
med en gemensam huvudman (kommunen) skulle man kunna skapa stora
möjligheter till en skola för alla.
Det talas ibland om att den stora utmaningen, för skolan och samhället i
allmänhet och för särskolan i synnerhet, är att försöka se olikheterna som
en resurs. Rosenqvist & Tideman (2000) efterlyser förnyade studier som,
för att möta nya ambitioner för skolan, inriktar sig på hur skolan, dess
ledare och lärare tänker om och hanterar avvikelse.
Den stora utmaningen är – utbildningspolitiskt och verksamhetsmässigt –
hur förskolans och skolans personal skall hantera det faktum att elever
har olika förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov. Hur skall
elevers olikheter framstå som resurser och utgöra styrande förutsättningar i skolans pedagogiska arbete i en för alla elever gynnsam riktning? (Ur
Lärarutbildningskommitténs ”Kompetens att möta alla elever” SOU
1999:63, s. 192).

Syfte och mål med särskolans verksamhet
Särskolan regleras med hjälp av ett antal dokument som på olika nivåer
beskriver förutsättningar och uppgifter för särskolans verksamheter. Inom
skolväsendet talas det om målformuleringar på olika nivåer.
•
•
•

Nationella mål – finns i skollagen, programmål i läroplaner, kursplaner.
Dessa mål utgör skolans nationella styrdokument.
Kommunala mål – fastställs av respektive kommun i skolplanen. Dessa
mål syftar till att visa hur kommunen ska utvecklas och förändras för
att uppnå de nationella målen.
Lokala mål – är mål för den lokala skolverksamheten som fastställs av
rektor i rektorsområdets verksamhetsplan respektive i skolenheternas
lokala arbetsplaner. Dessa lokala mål kan sedan brytas ned till programmål, utifrån de ramar som finna angivna i skollag, läroplan och
kursplan.

27

Skollag och läroplan
Grundläggande bestämmelser om den obligatoriska särskolan återfinns i
skollagen (UFB 2 2000/01) och särskoleförordningen (1995:206). I skollagen
1 kap. 2 § står:
Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist
samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning
i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall
inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete
med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande
människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till
elever med särskilda behov.

I läroplanen (Lpo 94 och Lpf 94) anger regering och riksdag den värdegrund skolan skall vila på och de riktlinjer som skall gälla för skolarbetet.
Skolans värdegrund och uppgifter är gemensamma för grundskola, gymnasieskola och särskola. Vidare finns särskilda mål för varje skolform (grundsärskola, träningsskola, gymnasiesärskola, särvux etc.). I skollagen anges
också den funktion som kommunala skolplaner bör ha:
I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen
skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder som kommunen
avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan.
Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen
(Skollagen 2 kap. 8 §).

Kursplan
I kursplanerna anger regeringen mål för undervisningen i respektive ämne och
ämnesområde. Kursplanerna för grundsärskolan omfattar tolv ämnen9. För
varje ämne anger kursplanen dess syfte, uppbyggnad och karaktär. När det
gäller träningsskolan utgörs inte kursplanen av traditionella ämnen utan här
beskrivs i mer generella termer de grunder som olika kunskaper och färdigheter består av. Kursplanerna omfattar här fem större ämnesområden10.
Gemensamt för obligatoriska särskolan och frivilliga särskolan är karaktären på de målbeskrivningar som finns. Dessa mål, som återfinns både i
läroplaner och kursplaner, kan sägas vara av två slag (Skolverket 1996):
9

Bild, Engelska, Hemkunskap, Hemspråk, Idrott och hälsa, Matematik, Naturlära, Samhällslära, Slöjd, Svenska och Svenska som andraspråk.
10
Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning.
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1. Mål att sträva mot. Dessa målformuleringar uttrycker den inriktning som undervisningen skall ha avseende elevens utveckling av insikter, färdigheter, förståelse, erfarenheter osv. Dessa mål är vida
och högt ställda och är en utgångspunkt för planering av undervisning.
2. Mål att uppnå. Dessa uttrycker den grundläggande kunskapsnivån i
respektive ämne/ämnesområde som alla elever utifrån sina förutsättningar skall ges möjlighet att uppnå. Många elever kommer emellertid längre i sitt lärande
Kursplanerna redogör således för vilken inriktning undervisningen skall ha
samt vad varje elev bör lära sig. Samtidigt ges stort utrymme för varje lärare
att utforma sin undervisning. I kursplanerna finns inget skrivet om arbetssätt, organisation eller metoder.
Timplan
För grundsärskolan och träningsskolan finns s.k. timplaner11. Dessa anger
utbildningens omfattning i timmar utifrån ämne/ämnesområde. Timplanerna ger möjlighet för särskolan att anpassa undervisningen efter lokala behov bl.a. genom fördelningsbar tid, skolans val, elevens val etc.
Lokal arbetsplan
Skolverket uppmanar kommunerna att utforma en lokal arbetsplan där den
enskilda skolan skall beskriva hur målen skall förverkligas och hur verksamheten skall utformas och organiseras. Utifrån dessa styrdokument utformar sedan lärare tillsammans med elever och vårdnadshavare individuella undervisningsmål för respektive elev.
Följande skrivs om arbetsplan i Särskoleförordningen (1995:206):
För genomförandet av de fastställda målen för utbildningen skall det finnas en arbetsplan. Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av
lärare och övrig personal samt företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare. Rektorn beslutar om arbetsplanen. Arbetsplanen skall kontinuerligt följas upp och utvärderas (2 kap. 12 §).

11

För utförligare beskrivning av timplaner se Skolverket (1996) Särskolan – träningsskolan och grundsärskolan. Kursplaner, timplaner och kommentarer.
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1.3 Motiv till studien
I denna inledande och generella genomgång av studiens utgångspunkter har
jag antytt vissa motiv till undersökningens genomförande och uppläggning.
Nedan följer en förtydligande summering av motiven till studien. En sådan
motivering kan göras på flera nivåer.
På en teoretisk nivå önskar jag klargöra varför en begreppsutvecklande
ansats kring delaktighetsbegreppet är nödvändig. Att delaktighet är – och
troligtvis kommer att vara – ett centralt begrepp inom handikappområdet
vittnar inte minst den senare tidens diskussioner om WHO:s nya klassifikationssystem (ICF). Ett primärt syfte med ICF är att bidra till en gemensam
begreppsapparat kring handikapprelaterade frågor. Studien har en begreppsutvecklande karaktär och det finns flera anledningar till att delaktighet behöver en grundlig begreppsanalys. I en utvärdering av svensk handikappforskning efterlyser Albrecht et al. (2001) ett mer teoribaserat forskningsarbete som inkluderar;
testing of hypothesis, developing models, refining concepts and building on
previous theoretical and conceptual work developed in Scandinavia and in
the larger international research community (s. 23, min kursivering).

Ett slentrianmässigt användande av begreppet kan i sin förlängning bidra
till att delaktighetsbegreppet blir både innehållslöst och verkningslöst. Ett
annat motiv till en begreppsanalys är att varken internationella eller nationella styrdokument inom handikappområdet ger någon större vägledning
om innebörder i begreppet delaktighet. De försök som hittills gjorts handlar
främst om hur tillgängligheten kan förbättras.
Vad bör då forskningen bidra med i sammanhanget? Om vi vänder oss
till Oliver (1992) så skulle svaret förmodligen bli att forskningen bör ”hjälpa policymakarna med relevanta frågeställningar snarare än att förse dem
med specifika svar” (s. 109). Oliver menar att handikappforskningen hittills
haft ett svagt inflytande på handikappolitiska intentioner, och att forskningen därmed inte bidragit till förbättrade livsvillkor för människor med
funktionshinder.
Vidare har Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) fått i
uppdrag att utarbeta ett forskningsprogram rörande funktionshinder och
handikapp. I rapporten framhålls ett samhällsvetenskapligt/humanistiskt
perspektiv som företrädare för ”en ideologikritisk och/eller konstruktivistisk hållning”. Det hävdas att:
Perspektivet är kritiskt, men samtidigt ofta normativt utvärderande i den
meningen att man utgår från dessa (ideologiska) begrepp som officiellt
politiskt antagna mål och granskar deras (brist på) förverkligande. Den
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relativt snabba förändring av handikappolitiken vi sett på 1990-talet
(som bl.a. tar sig uttryck i förskjutningen av de begrepp som kommer till
användning i den politiska retoriken; från normalisering, integrering och
behov till medborgarskap, diskriminering och rättigheter) förtjänar uppmärksamhet som inte bara är normativt utvärderande12.

Att begreppsanalytiskt närma sig delaktigheten torde vara en typ av sådan
uppmärksamhet där det handlar om att klargöra och problematisera innebörder hos ett handikappideologiskt begrepp snarare än att (normativt)
uttala sig om intentionens brist på förverkligande.
Det är av yttersta vikt att klargöra innebörder i ett begrepp som utgör en
bärande intention inom social- och handikapplagstiftningen. Målet om full
delaktighet i samhället för människor med funktionshinder har påtalats i
flera handikappolitiska dokument. Exempelvis skrivs det i regeringsförklaringen13 att hinder för funktionshindrades rätt att delta fullt ut i samhället skall rivas. Här framhålls också att handikappolitiken måste förändras
och bedrivas ur ett medborgarperspektiv, samt att statliga myndigheter får
ett tydligare ansvar. Den förestående analysen konnoterar emellertid inte
enbart det handikappideologiska begreppet delaktighet. Studien handlar om
att utveckla ett vetenskapligt delaktighetsbegrepp med utgångspunkt i hur
begreppet används inom handikappområdet. Detta kan avse såväl handikappideologiska innebörder som de vardagliga innebörder som undersökningsdeltagarna själva uttrycker i ord och handling.
På en annan nivå handlar motiveringen till att utföra den empiriska studien om att klargöra vikten av att undersöka ungdomar med utvecklingsstörning och deras skolgång i särskolan. Tideman (2000) hävdar att
personer med utvecklingsstörning har, på grund av funktionshindrets natur,
troligen större och mer långvarigt beroende av samhällets insatser än någon
annan grupp. Exempelvis är människor med funktionshinder i flera situationer beroende av en fungerande offentlig sektor. Det kan givetvis ifrågasättas i vilken utsträckning som personer med utvecklingsstörning skulle
vara mer ”utsatta” än t.ex. personer med dövblindhet.
Ett av motiven till att studera delaktighet i särskolan är att särskolemiljön
kan anses utgöra en betydande del av ungdomarnas vardagsliv. Skolmiljön är
också intressant utifrån den aspekten att den innehåller vissa krav, förväntningar, utmaningar etc. – som kanske inte andra delar av vardagslivet (boende, fritid etc.) är behäftad med i lika stor utsträckning. Därmed skulle ett
12

Program för forskning om funktionshinder och handikapp. Forskningsrådet för
Arbetsliv och Socialvetenskap. 2001-09-26, s. 17.
13
1999/2000:79 Från patient till medborgare. En nationell handlingsplan för
handikappolitiken.
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studium av ungdomar med funktionshinder i särskolan bl.a. kunna belysa
maktrelaterade aspekter av vardagen. Motiveringen till studien på en empirisk nivå utvecklas närmare i kapitlet om tidigare forskning (kapitel 2.1).

1.4 Syfte och frågeställningar
Som framgått ovan används begreppet delaktighet på ett oklart och vagt
sätt inom handikappområdet. Avhandlingen har två övergripande syften:
-

att med hjälp av en semantisk analys och en empirisk analys utveckla
kunskap om ett vetenskapligt delaktighetsbegrepp

-

att problematisera och tydliggöra olika former av delaktighet för en
grupp ungdomar i gymnasiesärskolan

Studien innefattar dels en begreppsanalys, där jag avser problematisera och
klargöra delaktighetsbegreppets innehåll och omfång. Här analyseras delaktighetsbegreppets olika komponenter (se kapitel 2.2). Ett annat sätt att utveckla fördjupad kunskap om begreppet delaktighet är att genom en förståelseinriktad/hermeneutisk fältstudie studera uttryck för delaktighet hos en
grupp ungdomar som går i gymnasiesärskolan. Här sätts de delaktighetsmönster som framträtt i utforskandet av ungdomarnas perspektiv in i den
lokala skolkontexten och den bredare särskolekontexten. Förhoppningsvis
kommer vissa av mönstren då att bli begripliga på ett djupare plan än om
de enbart blivit presenterade från ungdomarnas horisont. Ytterligare ett
syfte med avhandlingen är att integrera den empiriska studiens resultat med
begreppsanalysen. Denna växelverkan mellan begreppsliga och empiriska
former av delaktighet utvecklas närmare i metodkapitlet (kapitel 3). Detta
genererar fyra huvudsakliga frågeställningar:
-

Vad kännetecknar delaktighetsbegreppets komponenter?

-

På vilket sätt framträder olika delaktighetsformer i vardagliga skolsituationer för en grupp ungdomar som går i gymnasiesärskolan?

-

Hur kan de delaktighetsformer som utkristalliserats med hjälp av begreppsanalytiskt arbete förstås i relation till den empiriska kontexten?

-

I vilken grad är de delaktighetsformer som utkristalliserats genom begreppsanalytiskt arbete tillämpliga på det empiriska materialet?
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K APITEL 2

Bakgrund
Detta bakgrundskapitel åskådliggör och diskuterar kunskapsläget beträffande delaktighet och särskola. Inledningsvis följer en genomgång av det
aktuella kunskapsläget inom området (kapitel 2.1). Här ges en mycket översiktlig och generell bild av forskningsläget. I nästa delkapitel (kapitel 2.2)
kommer litteratur med specifik betydelse för denna studie att lyftas fram
och problematiseras. Kapitlet avslutas följaktligen med ett begreppsanalytiskt avsnitt där bland annat olika innebörder av delaktighet mejslas fram.

2.1 Forskningsfronten
Evans (1993) har sammanfattat den internationella forskning som har anknytning till ungdomar med funktionshinder och deras skolgång. Ett vanligt
fokus i denna forskning är jämförande effektstudier som uttalar sig om var
integrering av barn/ungdomar sker bäst. Evans kan emellertid inte finna
något genomgående mönster i forskningen. Resultaten talar inte i favör för
segregerade särlösningar, vare sig när det gäller teoretiskt eller socialt utbyte. Det finns heller inget som stödjer motsatsen – att integrering och inkludering i ”vanliga” klasser är bättre. Haug (2004) menar att utgångspunkten
för forskning som studerar huruvida integrering och inkludering är genomfört ofta tar för givet att detta alltid ”är av godo”. Forskningen handlar ofta
om att registrera om och hur detta goda har förverkligats – att beskriva
”the best practice”. Denna typ av implementeringsstudier är inte sällan
styrda av vedertagna politiska intentioner (Söder 1997), dvs. att forskaren
har tagit till sig rådande handikappolitiska idéer och lagt dessa till grund för
sin forskning.
På den internationella forskningsfronten kring delaktighet och ungdomar
med funktionshinder i skolan märks vidare ett antal större amerikanska
studier. I en survey-studie (Simeonsson et al. 2001) lät man 1180 lärare
beskriva delaktighetens natur (”nature”) och omfattning (”extent”) för
elever med funktionshinder i olika skolsituationer. Författarna rapporterar
att typ och grad av delaktighet endast är måttligt relaterade till vilken typ
av funktionshinder barn och ungdomar har. En av studiens huvudsakliga
slutsatser var att den fångade de komplexa och multi-dimensionella aspekterna av delaktighet. Bland annat talar författarna i sin avslutande diskus-
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sion om vikten av att beakta ”delaktighetens interaktionistiska natur” (”the
interactional nature of participation”).
Vidare har Bartko & Eccles (2003) låtit undersöka amerikanska tonåringars delaktighet i strukturerade och ostrukturerade aktiviteter. Strukturerade intervjuer genomfördes med 918 ungdomar om deras engagemang i
olika typer av aktiviteter. Dessa resultat matchades sedan med socioekonomiska variabler för undersökningsgruppen. Studiens resultat visade att ungdomarnas engagemang skilde sig åt med avseende på kön och klasstillhörighet (”gender and social class”). Författarna överraskades dock av att de
inte kunde påvisa några skillnader i engagemang hos ungdomar med olika
etnisk bakgrund (”race”). En brist i studien var, menade författarna, att den
endast uttalade sig om engagemangets frekvens och inte delaktighetens
egenskaper (”the nature or quality of participation”) i aktiviteterna. Det
gemensamma för dessa två amerikanska studier verkar vara att de primärt
syftar till att mäta delaktighetens frekvens. Båda studierna uppmärksammar
emellertid betydelsen av att utforska delaktighetens karaktäristika.
Internationellt förefaller forskningsområdet som rör tonåringars delaktighet i allmänhet (”adolescent participation”) vara ganska väl beforskat (se
t.ex. Eccles et al. 2003; Harrison & Narayan 2003; Zaff et al. 2003). Inte
sällan anbelangar denna forskning ungdomars deltagande i fritids-/sportaktiviteter, religiös utövning, icke schemalagda aktiviteter etc. Däremot tycks
det finnas förhållandevis få studier som rör delaktigheten hos (vuxna) människor med intellektuella funktionshinder i allmänhet (Temple & Walkley
2003; Heller et al. 2002; Reynolds 2002) och ungdomar med intellektuella
funktionshinder i synnerhet (Carnaby et al. 2003; Vaughn & Schumm 1995;
Zigmond & Baker 1996). Ofta är det personalens bedömningar (av exempelvis elevers engagemang i aktiviteter) som ligger till grund för resultaten
(Joyce & Shuttleworth 2001).
Vidare finns en ganska ansenlig mängd internationell forskning som rör
barns delaktighet i ett rättighetsperspektiv utifrån Förenta nationernas
barnkonvention (Hart 1992; Lansdown 1995). Exempelvis har Hart (1992)
åskådliggjort barns delaktighet med hjälp av en ”delaktighetsstege”
(”Hart’s ladder of participation”). De tre nedersta stegen (1-3) kallar Hart
för ”Non-participation”. I stora drag kännetecknas dessa steg av att barn
lyssnas på, att de deltar i aktiviteter osv. – men barnen förstår inte sammanhanget då vuxenvärlden inte medvetandegör barnen om deras inflytande. Steg 4-8, som Hart kallar för ”Degrees of Participation”, illustrerar
olika grader av barns ”involvering” i aktiviteter. Det översta steget (8) representerar ett tillstånd där barn själva tar initiativ till projekt och bjuder in
vuxna för att ta gemensamma beslut.
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Inom organisationsforskningen uppmärksammas ofta frågan om anställdas delaktighet i arbetslivet. Paldanius (1999), som gjort en kritisk filosofisk
analys av delaktighetsbegreppet, menar att begreppet ges olika betydelse
beroende på vilken ekologisk nivå i relation till individen som avses (mikro, meso- och makronivå). Författaren hävdar fortsättningsvis att en stor del
av forskningen om delaktighet fokuserar på delaktighet inom arbetsorganisationer. Här handlar det främst om i vilken utsträckning anställda kan bli
delaktiga i beslutsfattande inom en organisation. Trots mängden forskning
saknas emellertid en enhetlig definition. Ytterligare ansatser som är inriktade på delaktighetens begreppsliga relationer till andra näraliggande begrepp
finner vi bl.a. hos Bickenbach et al. (1999) och Nordenfelt (2003; 2004). Det
finns anledning att återkomma till dessa i nästa kapitel.
Den historiskt inriktade handikappforskningen har ofta intresserat sig
för förändringar i synsätt beträffande funktionshinder och handikapp (Söder 1978; Förhammar 1991). Det tycks finnas ett speciellt historiskt intresse
för undervisning av s.k. ”sinnesslöa”. Ett flertal avhandlingar vittnar om
detta (Nordström 1968; Areschoug 2000). Exempelvis ger Liljedahl (1993) i
sin avhandling en Foucault-inspirerad betraktelse av hur den disciplinära
ordningen har förändrats inom särskolan mellan åren 1886-1986. Här visas
bl.a. hur undervisningsordningen initialt var baserad på filantropi och kristen tro samt hur den senare utvecklades på grundval av statliga intentioner
och det professionella samhällets initiativ. Det empiriska materialet i studien utgörs av en samling utlåtanden i personakter från särskoleansvariga i
början av 1970-talet, samt intervjuer med de personer som förekommer i
akterna som nu, 25 år senare, skrivits ut från omsorgsverksamheten. Liljedahl (1999) har på senare tid gjort en uppföljningsstudie om förändrade
levnadsvillkor genom lagstiftning under 25 år för samma grupp särskoleelever från ungdomstid till medelålder. Studien fokuserar på intervjupersonernas relationer till omgivningen med tanke på självständighet i bemärkelsen makt och kontroll över den egna situationen.
Inom nordisk handikappforskning var under 1960- och 1970-talen begreppet integrering föremål för debatt och forskning – inte minst i Sverige.
Det var först under senare delen av 1980-talet som diskussioner om delaktighet började göra sig gällande. Chaib (1988) har diskuterat delaktighet i
samhällslivet för ungdomar med funktionsnedsättning. I studien definieras
delaktighet som att ungdomar med funktionsnedsättning är med och medbestämmer i frågor som rör deras liv. Författaren vill emellertid gå ett steg
längre, då han argumenterar för att autonomi är ett bättre begrepp. Autonomi innebär att människor med funktionsnedsättning självbestämmer i
frågor som är avgörande för deras välfärd och välbefinnande. Chaib varnar
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dock för risken att den frigörelseprocess som ungdomar med funktionsnedsättning genomgår,
...paradoxalt nog mynnar ut i en egocentrisk individualism som förkastar
all form av kollektivt handlande, trots att själva grunden för delaktigheten är solidaritet inom och mellan utsatta grupper (Chaib 1995, s. 123).

En av författarens slutsatser är att ungdomar med funktionshinder och
deras delaktighet i samhället inte kan organiseras uppifrån. De måste själva
erövra sin delaktighet. Forskarnas uppgift är, enligt Chaib, att stödja dem i
denna strävan.
Sköld (1997) har studerat barndomssynskadades delaktighet i samhället.
Utgångspunkten är att en person är delaktig om: 1) denne befinner sig på
och agerar inom för samhället utmärkande arenor; 2) denne har tillgång till
för samhället centrala resurser i en utsträckning som inte signifikant avviker
från det normala; samt 3) denne upplever sig delaktig som andra (Ibid. s.
29f). Ett primärt syfte i studien var att undersöka förhållandet mellan objektivt fastställd delaktighet och upplevelsen av delaktighet. Totalt telefonintervjuades 154 synskadade om deras politiska delaktighet, delaktighet i
organisationer, delaktighet som brukarinflytande samt delaktighet i handikappdebatten. Sköld kunde, något överraskande, konstatera att den stora
majoriteten av personer som är barndomssynskadade vid 30 års ålder har
uppnått delaktighet i samhället14.
Den förestående studien kan i huvudsak relateras till två olika forskningsområden. Det ena anknyter till de sociala reformer (eng. ”social policy”) som normaliserings- och integreringsideologin förespråkar, vilket innebär att personer med utvecklingsstörning bor, verkar och lever tillsammans
med och på samma villkor som andra (se t.ex.: Brusén & Hydén 2000;
Croft & Beresford 1992; Olin 2003; Rabe 1997; Ringsby-Jansson 2002;
Tideman 2000; Söder 1989). Det andra området rör den forskning som
angränsar till vad som brukar kallas ”specialpedagogiskt relevant forskning” (Emanuelsson et al. 2001; Persson 2001). Beträffande det specialpedagogiska forskningsområdet har Emanuelsson et al. (2001) i en kunskapsöversikt visat på två tendenser – eller perspektiv – i forskningens inriktning.
Det ena perspektivet, som författarna kallar det kategoriska perspektivet,
utgör det dominerande sättet att bedriva specialpedagogisk forskning. Här
reduceras synen på elevers svårigheter till effekter av t.ex. låg begåvning,
svåra hemförhållanden etc. Ofta fokuseras ”enskilda funktionshinder eller
14

Noterbart är att studien ej omfattade synskadade med tilläggshandikappet
utvecklingsstörning. Detta p.g.a. svårigheter att intervjua dessa personer per
telefon.
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andra individegenskaper som problemdefinierande och inte som problem
som uppkommer i pedagogiska situationer av en bredare orsaksflora än så”
(Ibid. s. 141). Detta perspektiv handlar, något förenklat uttryckt, om ”elever med svårigheter”. Det andra perspektivet benämns som det relationella
perspektivet. Här åsyftas att elevers förutsättningar också bör ses i förhållande till förändringar i omgivningen, vilka kan påverka möjligheterna att
uppfylla vissa på förhand uppställda krav eller mål. Den relationellt inriktade forskningen, som främst finns företrädd i samhällsvetenskapliga forskningsmiljöer, fokuserar på ”elever i svårigheter”. Den förestående studien
angränsar i hög grad till det senare perspektivet.
Det svenska skolsystemet har, liksom annan omsorgsrelaterad verksamhet, genomgått radikala förändringar de senaste decennierna. Mål- och
resultatstyrning har kommit att ersätta regelstyrningen och den uttalade
decentraliseringstrenden har medfört att ansvaret för särskolan har blivit en
kommunal angelägenhet. I Välfärdsbokslutet (SOU 2000:39) betonas att
detta genererar vissa problem; det är i det närmaste omöjligt att studera
konsekvenser av senare års genomgripande reformer. Persson (1997) och
Löfqvist (1999) konstaterar dock att;
skolornas specialpedagogiska verksamhet i låg grad harmonierar med de
nationella intentionerna utan snarare styrs ad hoc och med hjälp av beprövade praktiska strategier, än av genomgripande förändringar av verksamheter efter långsiktig utvecklingsplan och/eller åtgärdsprogram
(Emanuelsson et al. 2001, s 133).

Ett vanligt fokus i forskning kring funktionshinder tycks vara att belysa
diskrepansen mellan de intentioner som finns uttryckta i handikappideologiska dokument och den vardagliga praktik där människor lever sina vardagsliv (Francia 2000; Jarhag 2001; Kjellberg 2002). Ett väntat resultat blir
ofta att retoriken i dessa handikappideologiska principer inte överensstämmer med vad som sker i praktiken.
Den förestående studien angränsar således i viss mån till den s.k. implementeringsforskningen, vilken har visat att det finns stora klyftor mellan
centrala intentioner i lagstiftningen och hur den lokala verkligheten är beskaffad (se t.ex. Schyl-Bjurman 1982; Bengtsson 1997; Forsberg & HallLord 1997). Som en följd av ökad målstyrning och decentralisering har
behovet av lokala styrdokument (t.ex. lokala skolplaner, handikapprogram)
liksom behovet av utvärderingar ökat. Vidare har det i statliga utredningar
framförts viktig kritik mot hur mål- och resultatstyrning fungerar i praktiken (SOU 1996:169; SOU 1997:57). Om politiker på lokal nivå inte omsätter målen i hanterbara regler ökar tillämparens tolkningsmöjligheter. Implementering av sociala reformer är förvisso en process utan slut (Bengtsson
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1997; 1998). Arbetet med att konkretisera och ompröva centrala intentioner
till en lokal verklighet torde därmed utgöra ett område som är av vikt att
beakta inom målstyrda verksamheter. Den implementeringsinriktade forskningen har emellertid blivit kritiserad för att den i vissa avseenden är alltför
politiskt styrd (jfr. Söder 1997 ovan).
Vidare har Haug (2004) gjort en (i huvudsak skandinavisk) översyn av
forskningens profil och resultat när det gäller integrering och inkludering i
skolan. En slutsats som författaren drar är att tyngdpunkten i denna forskning ofta utgörs av ett fokus på ”diagnostisering och individens patologi”.
Det som har med skolans miljöbetingelser att göra ägnas mindre uppmärksamhet. Ett annat vanligt fokus, när det gäller forskning som specifikt är
inriktad på elever med funktionshinder i skolan, verkar vara intresset för
samspelet mellan icke funktionshindrade elever och elever med funktionshinder i förskolan (Hill & Rabe 1987; Ytterhus 2000) och grundskolan
(Nordström 2002; Granlund et al. 2002, Westling Allodis 2002). Vidare har
Göransson (1999) studerat skolsituationer för barn med utvecklingsstörning
med fokus på samspel och delaktighet i både särskola och grundskola. Här
görs också kopplingar till olika sätt att organisera verksamheter inom dessa
skolformer. Göransson (2004) belyser också frågan om inkluderingsuppdraget ska lösas av specialpedagoger eller, om det för att nå framgång, ska
betraktas som ett förändringsarbete som omfattar hela skolan.
En rad studier med anknytning till olika delaktighetsaspekter inom skolan genomförs inom ramen för forskningsprogrammet CHILD15. Bland annat görs här fältprövningar av WHO:s internationella klassifikation (ICF).
Även här görs jämförelser av upplevd delaktighet mellan barn och ungdomar med och utan funktionshinder. En utgångspunkt är att tidigare forskning som jämfört grupper av elever med olika typ och grad av funktionshinder inte kunnat finna några betydande skillnader i delaktigheten som
kan härledas till typ och grad av funktionshinder. Dessa resultat antyder att
en kategorisk indelning av elever för att planera och genomföra åtgärder
som syftar till att öka delaktigheten i skolan kanske inte är meningsfull.
Kanske är det andra faktorer än elevens biologiska skador som bidrar till
hur delaktighet i skolans aktiviteter upplevs. Ett av delprojekten inom
CHILD är inriktat på att utreda om dessa ”andra faktorer” är knutna till
det sätt på vilket barn som särskiljs bemöts.
Forskning som specifikt rör gymnasiesärskolan tycks vara mer begränsad.
När det gäller kunskapsutveckling beträffande den kommunala särskolan är
vi ofta hänvisade till olika typer av utvärderande ansatser (se t.ex. FUNKISutredningen SOU 1998:66 och Haug 1998) som publicerats av Skolverket.

15

Vid Mälardalens högskola
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Skolverkets kritik
På senare tid har Skolverket presenterat att antal rapporter som på olika sätt
belyser särskolans situation. Skolverkets rapport Hur särskild får man vara?
(2000) analyserar den stora ökningen av antalet elever i särskolan. Antalet
elever i obligatoriska särskolan har ökat från 8 200 läsåret 1992/93 till nästan
12 500 1999/00. Detta motsvarar en ökning med drygt 50 procent. Rutiner
för utredning och beslut om mottagande varierar, både beträffande vilka som
medverkar och hur man går tillväga. Fler kommuner än tidigare har idag
egen särskola, vilket också innebär att tjänstemän utan tidigare vana vid särskola är engagerade i utredningar och beslut om mottagande i särskola. För
att möta denna problematik gav Skolverket (2001a) ut allmänna råd och
kommentarer i syfte att underlätta för utredningsförfaranden och beslut om
mottagande i den obligatoriska särskolan. Vidare har Blom (1999) undersökt
ökningen av elever i särskolan. En slutsats som dras är att sammansättningen
av elever har ändrats i och med det ökade elevantalet. Ofta är det barn med
ganska otydliga svårigheter som ganska sent – ofta i mellan- eller högstadiet –
skrivs in i särskolan. Författaren menar att det nya betygssystemet bidrar till
att många elever inte hänger med i tempot.
I rapporten Kvalitet i särskola – en fråga om värderingar (Skolverket
2001b) utreds hur särskolan svarar mot elevernas behov och förutsättningar. Det framkom bl. a. att eleverna trivs och mår bra, men att deras kunskapsutveckling är dålig. Brist på strategier för undervisning och organisation var en starkt bidragande orsak till detta. Det blev tydligt att eleverna i
särskolan många gånger inte tilltros förmågan att välja. Lärare och rektorer
upplevde sig som ensamma och utlämnade till följd av att kommunal planering för särskolan saknas. Lärarna var också oklara över vad man ville
åstadkomma och hur. Studien visade även att brister i kunskap om särskolans nationella styrdokument riskerar att försämra undervisningen för elever mottagna i särskolan. En annan risk som påtalades var att fokus läggs
på det som eleverna inte kan lära istället för det som är möjligt att utveckla.
Rapportens empiriska delar berörde främst den obligatoriska utbildningen
(grundsärskola), men antagandet om att liknande förhållanden även råder
inom gymnasiesärskolan äger väl sin rimlighet.
År 2002 kom rapporten I särskola eller grundskola? Här analyseras
bland annat den variation av lösningar som olika kommuner tillhandahåller
när det gäller integrering av särskolans barn i grundskoleklasser. I uppdraget låg också att utvärdera undervisningens kvalitet i särskolan (jämfört
med grundskolan), samt att utvärdera försöksverksamheten med ökat för-
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äldrainflytande16. Rapporten, som baseras på en rikstäckande enkät och nio
fallstudier, visade att kommuner har olika bevekelsegrunder för integrering
av elever i grundskoleklasser. Gles- och landsbyggdskommuner angav ofta
praktiska argument för integrering, medan man i städer snarare anförde
ideologiska skäl. Vidare kunde det konstateras att de flesta kommuner i
studien saknade kommunala strategier för särskolans organisering, vilket
också lyftes fram i en tidigare rapport (Skolverket 2001b). Förekomsten av
mål och planer för att genomföra dessa bör utgöra särskolans verksamhetsidé. Denna verksamhetsidé tycks, enligt skolverket, vara avgörande för
undervisningens kvalitet snarare än lärarnas utbildning. En av skolverkets
slutsatser tycks vara att ogenomtänkta strategier tillsammans med en låg
utbildningsnivå bland särskolans personal bidrar till att arbetet ofta fortskrider oreflekterat och rutinmässigt.
Ibland framstår också det på kommunal nivå till synes strategilösa i sig
som en slags strategi, dvs. respektive skola/skolområde ska själv hantera
organiseringen av undervisningen på det sätt som bedöms fungera bäst.
Tendensen är då att traditionerna får styra och att ’man gör som man
brukar’ (Skolverket 2002, s. 8).

En annan slutsats i rapporten är att synen på var socialiseringen av särskolans elever bäst sker är motsägelsefull. Somliga hävdar att elever mår bäst i
särskoleklass där de får möjlighet att socialiseras med elever med liknande
svårigheter. Andra menar att särskolans elever mår bäst i grundskoleklasser
där de får möjlighet att socialiseras med ”vanliga” elever.
Trots de brister som Skolverket påtalar förklarar sig vårdnadshavarna
nöjda med såväl skolans bemötande som stödet i den aktuella skolgången.
Detta gäller oavsett vilken typ av skolgång barnet fått.

Särskolan – en skolform i tiden?
I början av 2000-talet uppmärksammades på nytt frågan om särskolans existensberättigande. Handikappombudsmannen (HO) och Kommunförbundet
menade att särskolan som egen skolform motverkar visionen om full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder. Det hävdades bland
annat att; om målet ”en skola för alla” ska uppnås kan särskolan inte finnas

16

Enligt proposition 1994/95:212 föreslås ett ökat föräldrainflytande när det gäller
elevernas val av skolform. Från och med den 1 januari 1996 gäller att vårdnadshavaren måste lämna sitt medgivande till att barnet tas emot i särskolan
(tillägg i Skollagen 3 kap 2 §). Försöksverksamheten gällde initialt till utgången
av juni 2000, men har förlängts t.o.m. utgången av juni 2005.
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kvar som skolform. I samband med detta tillsatte regeringen en utredning
vars syfte var att närmare undersöka särskolans framtida utformning.
Ett betydande bidrag till denna debatt gav den norske professorn Peder
Haug (1998) efter sin tid som gästforskare vid Skolverket. Utgångspunkten
var att göra en bedömning av specialundervisningens organisation i förhållande till de uttalade politiska intentionerna. Haugs rapport har karaktären
av så kallad teoriorienterad utvärdering, vilken ”är mycket bredare än att
man bara ska komma fram till tummen upp eller tummen ner, vilket ofta
förefaller vara avsikten med utvärderingar. Det centrala är att analysera
politiken och hur politiken förverkligas, för att i nästa steg komma fram till
mer djupgående kunskaper om vad som påverkar politiken, hur den fungerar och hur man kan förklara vad som sker” (s 9-10).
Författaren menar att det finns åtskilliga exempel på debatter om utbildning – och specialundervisning i synnerhet – där frågorna reduceras till att
handla om val mellan olika undervisningsmetoder eller organisationsformer
(Skrtic 1995). Ytterligare en vanligt förekommande uppfattning är att den
samtida specialundervisningen är den bästa, och att den överträffar allt som
gjorts tidigare (Franklin 1994 i Haug 1998). Haug vill istället påtala behovet
av att sätta in specialundervisningen i en större samhälls- och värdekontext.
Med hänvisning till Lindensjö & Lundgren (1986) konstaterar emellertid
författaren att ”de områden som är mest problematiska att organisera i
många fall handlar om frågor som det endast i ringaste mån är möjligt att
få fram direkta svar på genom forskning” (Haug 1998, s. 14).
En av Haugs käpphästar är gestaltningen av integreringsbegreppet. Här
tar författaren hjälp av Fulcher (1989) i sitt arbete med att beteckna två
olika trender i debatten om undervisning av elever i behov av särskilt stöd.
Den ena riktningen går mot en så kallad segregerande integrering, vilken
ibland brukar liknas med ”specialundervisningens ursprung”. Här handlar
det om att hitta en optimal miljö för den enskilde eleven, vilket ofta innebär
att man på sakkunnigas ordination bestämmer sig för att ”lyfta ut” eleven
från det gängse skolsammanhanget till förmån för en placeringen i en kompensatorisk miljö. Den andra riktningen går mot så kallad inkluderande
integrering. Här är tanken att undervisningen ska ske inom ramen för den
klass där barnet är inskriven som elev. Riktningen har sin grund i att det
ligger i såväl barnets som samhällets bästa att alla, oavsett förutsättningar,
intressen eller prestationsförmåga, deltar i samma samhällsgemenskap och
får gemensam undervisning från unga år. Behovet av segregerande särskilda
åtgärder har skapats av att skolan inte är konstruerad på ett sådant sätt att
alla kan fungera där. Professorn i idé- och lärdomshistoria Sven-Eric Liedman beskriver de segregerande verksamhetsidéernas genomslagskraft med
hjälp av begreppet frusna ideologier.
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Enbart ett stort handlingsutrymme förklarar inte varför de segregerande
idéerna om integrering får genomslag i den samtida debatten, bara att
många alternativ är möjliga. En sådan förklaring måste bygga på en annan grund, och jag väljer här begreppet frusna ideologier. Detta begrepp
betyder att materiella strukturer, idéer och föreställningar existerar och
har kraft att påverka utan att det syns eller att man ens vet om det. Sådana frusna ideologier finns i institutionella system, språk, grupper av
aktörer, yrkesgrupper, pedagogiskt material osv. Hela den svenska specialpedagogiska kunskapen och traditionen bygger på segregation och på
föreställningen om kompensatorisk specialundervisning som ett medel att
nå rättvisa. Dessa uppfattningar är frusna ideologier som ligger som en
kompakt tundra under dagens verksamhet och påverkar den (Liedman i
Haug 1998, s. 58).

Haug kan genom sin analys visa två tydliga förhållanden, vilket också blir
hans slutsats. ”Det ena är att det i Sverige funnits en uttalad intention att
skapa en inkluderande skola, baserad på de värden som har sitt ursprung i
en orientering mot demokratiskt deltagande. Det andra är att den praktiska
utvecklingen ser ut att gå i motsatt riktning, där kompensatoriska idéer
baserade på individuella hänsynstaganden till behov och nytta är centrala
[...] om skolan ska närma sig idealet där alla elever är fullständigt inkluderade, krävs något mycket mer än bara organisatorisk förflyttning av elever
från grupper och särskolor in i klassrummet i normalskolan. Det löser inte
särskilt många problem. Risken är istället att inkludering blir detsamma
som osynliggörande och avsaknad av individuell anpassning” (Ibid. s. 60).
Vid en genomgång av tidigare forskning beträffande skolgången för
ungdomar med funktionshinder tycks det viktigaste spörsmålet inte endast
handla om integreringens – eller inkluderingens – vara eller icke vara. Haug
(2004) konkluderar i sin forskningsöversikt att såväl praktisk yrkesutövning
som forskning istället bör lägga tonvikt på hur integrering och inkludering
försiggår – och med vilka konsekvenser.
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2.2 Delaktighet inom handikappområdet – en
begreppsanalys
Och hon frågade honom: Vad vet du om delaktigheten? Och han svarade
nästan genast, alldeles som han hela sitt liv förberett sig för att kunna besvara just denna fråga: I delaktigheten uppstår vår tillvaro. Genom att
göra oss delaktiga av varandras liv skapar vi oss själva. Utan delaktigheten finns vi inte till.
Torgny Lindgren, Bat Seba

Det huvudsakliga syftet med denna begreppsanalys är att positionsbestämma komponenter i delaktighetsbegreppet. Bland annat belyses delaktighetsbegreppets förekomst och användning i övergripande internationella styrdokument; nämligen Världshälsoorganisationens International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) samt i viss mån Förenta
nationernas standardregler.
En lexikal definition av delaktighet finner vi i Svenska Akademins ordlista (1996). Här anges att delaktighet betyder att ta del i något. Detta något
kan vara en social gemenskap eller en aktivitet eller uppgift, som till exempel de uppgifter som utförs i en skolklass eller på en arbetsplats. Den som
tar del i lösandet av en uppgift får ofta en känsla av tillhörighet som kan
tänkas vara en annan viktig aspekt av delaktigheten. I Svensk ordbok (Esselte, 1986) finner vi en liknande betydelse då definitionen lyder; aktiv medverkan eller medansvar, att någon medverkar i något eller har vetskap om
något. Här betonas medverkan vilket kan tolkas som att delaktigheten förutsätter interaktion mellan minst två individer eller företeelser.
Etymologiskt brukar den engelska benämningen »participation» anses
komma av pars = del och capere = taga, alltså = deltagande (i en helhet)
(Rosenqvist 1997). Termen ”participation” tycks täcka in både deltagande
och delaktighet. Svenska översättningar av den engelska benämningen gör
förvisso inte alltid en distinktion mellan deltagande och delaktighet, vilket
ibland kan vara på sin plats. Innan vi fördjupar begreppsanalysen vill jag
precisera syftet med densamma samt diskutera tillvägagångssätt för det
fortsatta arbetet.
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Begreppsanalysens syfte och tillvägagångssätt
Begreppsanalysens huvudsakliga syfte är således att karaktärisera och positionsbestämma komponenter17 i delaktighetsbegreppet. Analysen kommer
att bestå av en innehållsmässig klassifikation, vilken åskådliggörs med en
”delaktighetskarta” (se nedan). Denna karta syftar till att ge en begreppslig
grund för olika betydelser/innebörder av delaktighet. Uppgiften jag ställer
mig är trefaldig:
att ge delaktigheten en semantisk grund
att tydliggöra och problematisera delaktighetsbegreppets innehåll
och omfång
att karaktärisera olika former av delaktighet med relevans för handikappområdet
Ett mer pragmatiskt syfte är även att ge en begreppsmässig grund för politiker och yrkesverksamma, vilka är ställda att konkretisera och ompröva
handikappolitiska intentioner. En vägledande frågeställning har varit: Vad
kännetecknar delaktighetsbegreppets innehåll och omfång?
Det finns olika sätt att närma sig arbetet med att karaktärisera innehållet
i ett begrepp. Ett sätt är att klargöra de filosofiska och semantiska grunderna för definitionslära (Hempel 1952/1969; Nordenfelt 1982; Næss 1959/
1995). Vidare finns den mer metodinriktade litteraturen, vilken ofta betonar
olika modeller där man i begreppsanalytiskt arbete följer ett antal steg (Hedin et al. 1999; Walker & Avant 1995).
Mitt sätt att angripa uppgiften kan sägas befinna sig i gränslandet mellan
dessa två begreppsanalytiska angreppssätt. Begreppsanalytiskt arbete är
sällan så instrumentellt och hantverksmässigt som det framstår i den metodinriktade litteraturen, även om denna givetvis kan ge viktiga bidrag till att
komma vidare i processen. Det förestående arbetet kännetecknas av ett
dialektiskt förfaringssätt. Detta genom att utgå från ett tentativt (expert)förslag till definition för att sedan problematisera detta förslag med
gränsdragningar mellan underkategorier. Alltså: Det begreppsanalytiska
arbetet genomsyras av att växelvis ”öppna upp” definitionen för nya tolkningar för att sedan ”preliminärt fixera” en ny definition. Detta angreppssätt påminner mycket om Platons analys av begreppet vetande i dialogen
Theaitetos18. Det bör också framhållas att detta avsnitt – likt studien som
17

18

I begreppsanalysen talas det om delaktighetskomponenter och i den empiriska
analysen talas det om delaktighetsformer. Detta är en medveten distinktion där
det handlar om att delaktighetsbegreppets komponenter senare används för att
identifiera empiriska former av delaktighet.
Dalsjö, M. (1885). Valda skrifter af Platon. Femte delen. Theaitetos – Menon –
Euthydemos. Stockholm: Kongliga boktryckeriet.
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helhet – har ett begreppsutvecklande och explorativt syfte i bemärkelsen att
det i hög grad handlar om att teoretiskt/analytiskt och (senare även empiriskt) karaktärisera delaktighetens olika framträdelseformer.
Härvidlag uppstår frågan om nödvändiga och tillräckliga villkor för delaktighet. I huvudsak finns två alternativa vägar att uppsöka. Den ena vägen
är att beskriva och diskutera maximal delaktighet i bemärkelsen att ett
flertal kriterier på delaktighet måste infinna sig för att vi ska kunna tala om
delaktighet i egentlig mening. Den andra vägen är att tala om delaktighet i
minimal mening, dvs. att delaktighet föreligger om något kriterium (form av
delaktighet) finns. I denna typ av resonemang kan vi alltså behålla termen
delaktighet om en aspekt infinner sig. Relativt den begreppsutvecklande
ambitionen torde den senare vägen vara att föredra. Det kan förvisso hävdas att fastställandet av minimikriterier på delaktighet inrymmer vissa ideologiska betänkligheter, men angreppssättet blir också ett sätt att definiera
var utanförskapet börjar. Det tycks vara så att delaktighet är ett dimensionsbegrepp (jfr. Eriksson & Granlund 2001). Ett sätt att närma sig begreppet är att försöka beskriva ytterligheterna, dvs. minimal delaktighet och
maximal delaktighet19.
Vidare bör det poängteras att denna begreppsanalys under avhandlingsarbetets gång har betraktas som preliminär – eller ”provisorisk” – i det
avseendet att den varit öppen för en dialektisk samverkan med ett empiriskt
material. Det är möjligt att karaktärisering och analys av empiriska delaktighetsformer kan tillföra nya dimensioner beträffande delaktighetsbegreppet. Först vill jag emellertid lyfta fram några delaktighetsdistinktioner som kan anses relevanta för den fortsatta analysen.

Några delaktighetsdistinktioner och andra bestämningar
Inledningsvis hävdades det att tillhörigheten kan tänkas vara en viktig
aspekt av delaktigheten. På ett sätt utgör denna tillhörighet en mer subjektiv
aspekt av delaktighet – en upplevelse eller känsla av att tillhöra någonting.
Detta för oss in på resonemanget om objektiv delaktighet kontra subjektiv
delaktighet. Sköld (1997) frågar sig i vilken utsträckning som kunskapsutveckling kring delaktighet ska beakta objektiva respektive subjektiva
aspekter. Författaren tar ställning för det mer objektiva sättet att se på delaktighet. Motiveringen är politisk:

19

I denna begreppsanalys används maximal delaktighet på ett hypotetiskt vis. I
det avslutande kapitlet (kap. 5) problematiseras möjligheterna att vara fullt/
maximalt delaktig.
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Det samhället avser när man talar om att ge alla medborgare lika rätt är
faktiskt den lika rätten. Handikapprörelsen talar också i politiska termer
när man kräver full delaktighet och jämlikhet. Det ska inte vara beroende
av upplevelsen om lika rätt föreligger /.../ själva utgångspunkten för att
kunna utöva makt, vara delaktig, är att det rör sig om reella förhållanden
och inte upplevelser (Ibid. s. 8).

Sköld menar vidare att undersökningar om svenska folkets levnadsförhållanden
(ULF) kan sägas vara ett mått på (objektiv) delaktighet. Exempelvis kan det
handla om huruvida en person har röstat i senaste riksdagsvalet eller inte. Detta
är ett mått på politisk delaktighet. En subjektiv operationalisering däremot,
skulle kunna handla om i vilken utsträckning som en person upplever sig vara
aktiv (ha inflytande, vara informerad etc.) inom det politiska livet. En mer
generell fråga är förvisso: Måste både det objektiva och det subjektiva kriteriet
vara uppfyllt för att vi ska kunna tala om full delaktighet?
Sköld’s ambition är att fastställa minimikriterier på delaktighet snarare
än kriterier för full delaktighet. I dagens differentierade samhälle anses full
delaktighet vara en omöjlighet. Att fastställa minimikriterier på delaktighet
är – som tidigare nämnts – snarare ett sätt att hitta ”brytpunkten” där utanförskapet börjar. Författaren vill emellertid poängtera ståndpunkten att
minimala kriterier för delaktighet är oacceptabel ur såväl ideologisk som
teoretisk synpunkt. Men för höga krav som kan uppfattas som orealistiska
är lika meningslösa (Ibid. s. 29).
Studier av delaktighet borde därför uppmärksamma såväl objektiva som
subjektiva aspekter av delaktigheten. Det vore ett reduktionistiskt sätt att
betrakta delaktigheten om studien inskränker sig till att ensidigt fokusera
upplevd/reflekterad delaktighet. Samtidigt vore det ett lika begränsat kunskapsintresse att endast beakta formell/faktisk delaktighet. Åtminstone om
huvudsyftet är att ge en nyanserad bild av delaktighetens innebörder.
Vidare gör Pateman (1970) en liknande distinktion mellan full delaktighet och partiell delaktighet. Med full delaktighet avses en process där varje
enskild medlem i en beslutsprocess har lika stor makt att bestämma utfallet
av besluten. Med partiell delaktighet åsyftas den process i vilken två eller
flera parter influerar varandra i beslutsfattandet, men där den slutgiltiga
makten att bestämma vilar hos endast en part.
Även Paldanius (1999) gör ett antal distinktioner beträffande delaktighetsbegreppet. Författaren har studerat anställdas delaktighet i två kommuners
organisationsförändring till målstyrning i början av 1990-talet. Paldanius
resultatredovisning struktureras med hjälp av begreppen vertikal delaktighet
och horisontell delaktighet. Med vertikal delaktighet avses huvudsakligen
delaktighet i beslutsprocesser. Denna typ av delaktighet, som oftast är initierad uppifrån, innebär att de anställda tillåts delta i beslut som normalt fattas
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ovan dem, dvs. ett top-down perspektiv. Vertikal delaktighet benämns ibland
administrativ delaktighet. Enligt författaren är det den här typen av delaktighet som forskningen oftast fokuserar. När det gäller det andra begreppet –
horisontell delaktighet – så rör detta främst relationer som inbegriper delaktighet mellan flera individer på samma nivå, alltså delaktighet mellan likar.
Denna typ av delaktighet kallas (inom organisationsforskningen) ibland för
professionell delaktighet. Paldanius hävdar vidare att de båda typerna av
delaktighet måste förstås i relation till varandra:
Den vertikala dimensionen är ett konstativ i de flesta organisationer såväl
som i forskningslitteraturen och bör därför användas som en utgångspunkt i förståelsen av en horisontell dimension (Ibid. s. 146).

Sammantaget föreslår Paldanius studie ett begreppsmässigt ramverk för
vertikal och horisontell delaktighet som ett medel för möjliga och rimliga
tolkningar av fenomenet delaktighet. Detta bör också sättas i relation till
delaktighet på mikronivå, dvs. delaktighet som rör individers engagemang
och ansvar samt delaktighet på makronivå, vilken handlar om ideologi,
påverkan och politik.

Två övergripande dokument om delaktighet
Det finns framförallt två internationella propåer där delaktighet för människor med funktionshinder ges en framskjuten plats nämligen; Förenta nationernas standardregler (1995) och Världshälsoorganisationens (WHO
2001) nya klassifikationssystem International Classification of Functioning,
Disability and Health (ICF).

FN:s standardregler
Ett försök att fånga vad som kan menas med delaktighet hänvisar till Förenta nationernas standardregler – att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. FN:s generalförsamling antog 1993
ett förslag om regler som uttrycker ”tydliga” (min apostrofering) principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter och ansvar beträffande hur ett land kan undanröja hinder för personer med funktionshinder och
skapa ett tillgängligt samhälle. FN-dokumentets 22 standardregler syftar
alltså till att ”tillförsäkra människor med funktionshinder delaktighet och
jämlikhet”. Regelskrivningarna är uppdelade i tre kategorier. Den första
anger så kallade förutsättningar för delaktighet. Den andra rör viktiga huvudområden för delaktighet och den tredje kategorin handlar om hur reglerna kan omsättas i praktisk handling.
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Många anser att FN:s standardregler haft stort inflytande på handikapppolitikens utformning. Detta främst när det gäller att föra fram handikappfrågorna i den allmänna debatten. Även Handikappombudsmannen (2001)
har använt sig av dessa standardregler vid utformning av kartläggningsarbetet beträffande svenska kommuners tillgänglighet. Det har visat sig att de
kommuner som har ett handikappolitiskt program (drygt hälften av Sveriges kommuner) ofta använder sig av FN:s standardregler som utgångspunkt
för fastställandet av kommunala handikapplaner. Men vad avses då med
delaktighet i detta betydelsefulla FN-dokument? Vi läser vidare:
Begreppet (min kursivering) innefattar en process som leder till att både
olika samhällsområden och omgivningen blir tillgängliga för alla, särskilt
människor med funktionsnedsättningar. Det gäller service, information
och dokumentation (s. 11).

Framförallt två invändningar brukar framhållas beträffande denna skrivning i FN-dokumentet. I skrivningen om att ”begreppet innefattar en process” åsyftas alltså både delaktighet och jämlikhet, vilka de facto är två
åtskilda begrepp. Ett flertal författare (t.ex. Chaib 1988 och Sköld 1997)
har gjort tolkningen att denna formulering skulle innebära att delaktighet
handlar om att göra samhället tillgängligt. Om tillgängligheten finns men
inte utnyttjas verkar det emellertid felaktigt att påstå att delaktighet råder.
Egentligen talar FN-dokumentet endast om förutsättningar för delaktighet.
Förhållandet mellan tillgänglighet och delaktighet skulle därmed kunna
sammanfattas på följande sätt: ”Det är med tillgänglighet som det är med
information – den kan man kräva, och den kan man ge. Men vare sig delaktighet eller kunskap kan man kräva eller ge. De måste erövras”20.

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
På senare tid har delaktighetsbegreppet haft en framträdande plats i Världshälsoorganisationens (WHO) diskussioner kring det nya klassifikationssystemet ICF. Bakgrunden till denna nya klassifikation är att tidigare versioner (ICIDH21) fått utstå massiv kritik på ett flertal punkter. Bland annat har
kritiken (från filosofiskt håll) betonat komplikationer med orsakskedjan
Impairment – Disability – Handicap. Men framförallt har kritiken bottnat i
det fokus på hinder och tillkortakommanden som fanns i ICF:s föregångare,
samt den normalitetsproblematik som varit förbunden med tidigare skriv20

21

Citatet utgör rubriceringen på en föreläsning av Bodil Jönsson (020312), professor i rehabiliteringsteknik vid Certec. Lunds universitet.
WHO (1980) International Classification of Impairment, Disability and Handicaps.
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ningar. Tidigare klassifikationer har haft benägenheten att kategorisera och
(i viss mån) stigmatisera människor med funktionshinder. WHO har sedermera tagit fasta på kritiken och nya ICF tar hänsyn till omgivningsfaktorer
(kontexten), vill arbeta bort terminologin/orsakskedjan: skada, funktionsnedsättning och handikapp. Den avser täcka alla aspekter av mänsklig
”Functioning” och ”Disability”, klassificerar inte enskilda individer (”funktionshindrade”) utan gäller alla människor. Klassifikationen utförs också i
positiva termer (”Functioning” och ”Dysfunctioning”)22.
Ytterligare ett exempel på den diffusa begreppsfloran inom handikappområdet är ICF:s användning av begreppet ”Disability”. Svenska översättningar av begreppet varierar. De vanligaste är väl emellertid ”bristande
funktionsförmåga”, ”funktionsnedsättning”, ”funktionsstörning”. I bland
översätts ”Disability” med ”handikapp” (ex. ”Disability Research” – Handikappforskning). En intressant notis i sammanhanget är att i ICIDH (1980)
gavs ”Disability” betydelsen:
Any restriction or lack (resulting from an impairment) of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for
a human being (Bickenbach et al. 1999, s. 1175).

I det nya klassifikationsdokumentet (ICF) skall ”Disability” ses som en
paraplyterm för;
Impairments, activity limitations or participation restriction (ICF, s. 1)

Begreppet ”Disability” har alltså genomgått en betydelseförskjutning; från
att ha varit en del av orsakskedjan Impairment – Disability – Handicap till
att utgöra en paraplyterm för ”bristande kroppsfunktioner, aktivitetsbegränsningar samt delaktighetsinskränkningar”. En inte alltför oviktig parentes i sammanhanget är också att begreppet ”handikapp” tagits bort från
den nya klassifikationen.
Generellt har ICF flera syften. Den ska bidra till ett gemensamt språk i
syfte att förbättra kommunikationen mellan olika användare. Det finns
också förhoppningar om att ICF ska bli ett användbart instrument för bl.a.
forskning och policyimplementering, då dokumentet sägs ge en vetenskaplig
bas för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, utfall och
determinanter (Bickenbach et al. 1999). Ett mer specifikt syfte med ICF är
att utröna huruvida det finns delaktighetsinskränkningar inom olika livs22

I denna framställning görs inga anspråk på att redogöra för den omfattande
debatt som föregått den slutgiltiga versionen av ICF. Framledes kommer de delar av ICF som berör delaktighetsbegreppet att fokuseras.
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domäner. Delaktighet (”participation”) ges här – den till synes oproblematiska – betydelsen: ”en individs engagemang i en livssituation”. Vi tycks
emellertid inte få någon närmare vägledning om innebörden i delaktighetsbegreppet, vilket motiverar en närmare utredning och problematisering.

Delaktighetsbegreppet i ICF
Det uppstår alltid översättningsproblem när man ska uttala sig om begrepp
som ursprungligen formulerats på ett annat språk. Nedanstående resonemang
om delaktighet i ICF grundar sig i stor utsträckning på läsning av dels den
engelska slutversionen av ICF (2001) och dels de preliminära svenska översättningar som gjorts av olika testversioner av ICIDH-2. I en av de tidigare
försöksklassifikationerna (Swedish Beta 2) definierades delaktighet som;
En individs engagemang i livssituationer i förhållande till hälsoförhållanden, kroppsfunktioner och kroppens struktur, aktiviteter och faktorer
i omgivningen.

I en bilaga till den senare slutgiltiga versionen löd formuleringen snarlikt, men
med en annan bisats: ”Delaktighet är en persons engagemang i en livssituation. Delaktighet representerar det sociala perspektivet av funktionstillstånd”23. Denna definition får utgöra utgångspunkten för den vidare begreppsanalysen. Här väljer jag att fokusera på den första delen av meningen, dvs.
att beskriva delaktighet som – en individs engagemang i livssituationer. I en
fotnot till ICF (2001, s. 13) ges en kommentar till hur delaktighetsbegreppet
används i klassifikationen. Här sägs att ICF:s delaktighetsdefinition inrymmer
begreppet engagemang (”involvement”). I sammanhanget presenteras också
några förslag till definitioner av engagemang. Begreppet innefattar här: delta
eller ta del av (”taking part”), vara inkluderad (”being included”) eller upptagen inom ett livsområde (”engaged in an area of life”), vara accepterad
(”being accepted”) eller ha tillgång till behövda resurser (”having access to
needed resources”). Ytterligare en aspekt av engagemang lyfts fram i ICFdokumentet, nämligen den subjektiva erfarenheten av engagemang (”belonging”). ICF instrumentet klassificerar emellertid inte denna form av ”subjektiva tillhörighet”.

23

Begreppet ’aktivitet’ däremot representerar det individuella perspektivet på
funktionstillstånd (WHO 2003, s. 193).
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”Participation”
(subjective)
“Belonging”

”Involvement”

”Taking part”
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included”

”Being
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“Engaged in
an area of life”

“Having access
to needed
resources”

Figur 2.1: Illustration av delaktighetsbegreppets komponenter enligt ICF.

Låt oss göra en summarisk jämförelse mellan FN-dokumentet och ICFdokumentet. FN:s standardregler fokuserar på delaktighet och jämlikhet
som mänskliga rättigheter. Dokumentet genomsyras av ett medborgarperspektiv där delaktighet för personer med funktionshinder bäst uppnås genom att göra olika miljöer tillgängliga. ICF-dokumentet betonar delaktighet
i de avseenden som rör en individs engagemang och aktivitet i förhållande
till kroppsliga funktioner samt omgivningsfaktorer. Distinktionen mellan
dokumenten för tankarna till Locke & Schweigers (1979) som skiljer på
delaktighet på mikronivå och delaktighet på makronivå. På mikronivån
beskrivs delaktighet i termer av individers engagemang och ansvar. På makronivån handlar delaktighetsdiskussionen om jämlikhet, påverkan och demokrati. Fälten är inte varandra helt uteslutande eftersom engagemang och
ansvar kan ses som ett av demokratins fundament. Detta samtidigt som
jämlikhet, påverkan och maktfördelning kan användas på en liten grupp
individer såväl som ett samhälle. Skillnaden är emellertid att engagemang
och ansvar kan relateras till en enskild individ medan till exempel jämlikhet
förutsätter minst två personer (Paldanius 1999).
Nedan följer ett försök att – med utgångspunkt i ICF:s bestämningar –
positionsbestämma komponenter i delaktighetsbegreppet, det vill säga att
genom begreppsanalytiskt arbete utröna hur olika former av delaktighet
förhåller sig till varandra. Resonemanget åskådliggörs med en begreppsfigur
i vilken olika former av delaktighet successivt växer fram.

Karaktärisering av olika delaktighetsformer
Eftersom engagemang verkar vara en ytterst central komponent när det
gäller delaktighet behövs en närmare genomlysning av begreppet. Om vi
lämnar ICF:s utredning av begreppet engagemang och istället frågar: Vad
krävs för att engagemang ska föreligga? Låt oss anta följande preliminära
definition:
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Personen A har delaktighetsformen engagemang i verksamheten V, om och
endast om;
(I)
A är medveten om V
(II) A har tillgång till V
(III) A är emotionellt intresserad av V
(IV) samtidighet föreligger mellan A:s intentioner och V.
I denna tentativa definition kan Verksamheten (V) avse exempelvis en aktivitet i en skolsituation. Vidare kan de olika kriterierna (I-IV) avse olika
grader av engagemang i den specifika verksamheten. Exempelvis att personen A är mer eller mindre medveten om V, eller att personen A har mer
eller mindre tillgång till V osv.
Det finns uppenbara problem med att likställa delaktighet och engagemang. Ofta förekommer olika typer av engagemang där varken tillgång till
verksamheten eller samtidighet föreligger. Exempelvis kan man tala om att
en person är engagerad i en historisk epok (t.ex. upplysningstiden). Det blir
däremot svårt att hävda att vederbörande är delaktig i denna epok. Därmed
kan det sägas att samtidighetskriteriet (IV) blir ett ”tilläggskriterium” för
engagemang som delaktighetsform. Ytterligare en betänklighet gällande
begreppet engagemang är att det kan ses som en egenskap tillhörande individen, vilket får konsekvenser för synen på delaktighet (se nedan).
En anmärkningsvärd synpunkt som kan resas beträffande ICF:s bestämning
av delaktighet är att flertalet av de aspekter som begreppet engagemang (”involvement”) sägs innefatta förutsätter inte aktivitet från individens sida. Individen kan ha tillgång till behövda resurser, vara accepterad, vara inkluderad
och ta del av något (t.ex. korrespondens) utan att i egentlig mening vara engagerad eller aktiv. Därmed blir det inledningsvis intressant att reda ut förhållandet mellan delaktighetsformerna engagemang och aktivitet.
Engagemang

Aktivitet

Aktivitet, som också är ett centralt begrepp i ICF-dokumentet, rör en persons genomförande av en uppgift eller handling. I denna bemärkelse syftar
alltså aktivitetsbegreppet på vad en person gör24. Denna aktivitet kan emel-

24

I ICF är det något oklart om hur begreppet aktivitet skall förstås i förhållande
till andra närliggande begrepp som exempelvis delaktighet, ”capacity” och
”performance”. Det sägs, i en bilaga till ICF, att aktivitet representerar det individuella perspektivet på funktionstillstånd, och att delaktighet representerar det
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lertid genomföras på olika sätt. Exempelvis kan en aktivitet utföras med
olika grad av engagemang. Engagemanget tycks således handla om hur
personen utför sin aktivitet, det vill säga vad som kännetecknar aktivitetens
genomförande. En persons engagemang kan förvisso vara svårt att särskilja
från en persons aktivitet. En initial fundering rör huruvida ett känslomässigt
eller intellektuellt engagemang kan definieras som en aktivitet. Låt oss ta ett
exempel:
Arne är en mycket upptagen man. På sin arbetsplats utgörs hans arbetsuppgifter till stor del av diverse möten och sammanträden. Arne, som för
övrigt är en ganska tystlåten man, har arbetat på denna arbetsplats i 15 år
och han har ett rykte om sig att vara mycket noggrann och ambitiös. Han
är en lyssnare av stora mått. Innan han uttalar sig om något vill han gärna
fundera och reflektera en stund. Detta bidrar till att Arne ofta håller en låg
profil på de möten som han deltar i. Det har förvisso visat sig att Arne –
trots sin tystnad – har stort inflytande på de diskussioner som förs.

För den utomstående betraktaren kan ju detta triviala exempel te sig som att
Arne inte är delaktig – i bemärkelsen ”aktivt engagerad i diskussionerna”.
Frågan är om all delaktighet innefattar en handlingsaspekt? Den enskilde kan
rimligtvis uppleva sig delaktig i ett sammanhang utan att i egentlig mening
vara engagerad och aktiv. Även omgivningen kan definiera en person som
delaktig oavsett om engagemang eller aktivitet föreligger. Till detta kommer
att man inom handlingsteorin även ser tänkandet som en handling. Det tycks
därför vara på det viset att så länge det finns en subjektiv upplevelse av delaktighet – i bemärkelsen tillhörighet alternativt tankemässig handling – så kan
det i viss mån betraktas som att delaktighet föreligger. Men i enlighet med
Sköld (1997) så kan inte delaktigheten endast avgöras på subjektiva grunder.
En politisk rättighet kan inte vara avhängig en subjektiv upplevelse, utan
måste grunda sig i att lika rätt faktiskt föreligger.
Arne är också en fotbollsfanatiker av stora mått. Han har fullständig koll på
när hans favoritlag spelar sina matcher. Av praktiska skäl har han inte alltid
möjlighet att besöka matcherna för att heja fram sitt lag till seger. Men Arne
är alltid med sitt lag i tanken – speciellt på matchdagar då han går omkring
som en osalig ande och undrar hur det kommer att gå för laget.

Vi kan hävda att Arne är känslomässigt och tankemässigt engagerad beträffande sitt fotbollslags vedermödor. Men kan det hävdas att Arnes engagemang i fotbollen är en aktivitet? Möjligtvis kan det påstås att aktivitet är en
sociala perspektivet på funktionstillstånd. Fortsättningsvis används en mer
vardaglig betydelse av aktivitet, dvs. vad en person gör.
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aspekt av engagemang, men eftersom aktiviteter kan genomföras utan engagemang väljer jag att särskilja dessa båda delaktighetsformer.
Om vi istället (för fotbollsexemplet) relaterar till skolmiljön kan det tänkas att den mest basala formen av delaktighet är formell tillhörighet. Den
formella tillhörigheten kan exempelvis avse att ha formellt tillträde till en
klass i juridisk bemärkelse, det vill säga att vara antagen till/inskriven i
(sär)skolan och att delta i undervisningen. Den formella tillhörigheten inrymmer således ett deltagande – eller snarare – den formella tillhörigheten
legitimerar deltagande. Det kan förvisso tänkas att det finns situationer där
deltagande inte kräver formell tillhörighet (t.ex. att ansluta sig till ett demonstrationståg den första maj). Men eftersom denna analys refererar till
den typ av organisatoriska verksamheter som ofta förutsätter formell tillhörighet har jag valt att använda den senare termen.
Formell tillhörighet

Engagemang

Aktivitet

En vanlig användning av delaktighet tycks vara ”aktivt deltagande i samhällslivet”. I den framväxande begreppsfiguren representeras alltså deltagandet av
den formella tillhörigheten och deltagandet i en aktivitet. Men detta reser
ytterligare centrala frågor som blir aktuella i såväl ICF som andra vedertagna
användningar av delaktighet: I vilken utsträckning är deltagande liktydigt
med delaktighet? Måste detta deltagande vara beskaffat på ett visst sätt för
att vi ska kunna tala om delaktighet? Med utgångspunkt i resonemanget ovan
kan det hävdas att deltagande blir en sorts minimal delaktighet. I enlighet
med ICF:s terminologi skulle man kunna tänka sig att: om deltagandet kännetecknas av att en aktivitet genomförs med ett engagemang skulle detta kunna
betraktas som att personen är delaktig. Formeln för detta skulle bli: Deltagande + Aktivt engagemang = Delaktighet.
Låt oss återgå till resonemanget om tillhörigheten. Det kan hävdas att
den formella tillhörigheten har en ”objektiv” och juridisk underton. Antingen tillhör man ett socialt sammanhang (t.ex. en skolklass) eller inte. Den
formella tillhörigheten säger emellertid inget om huruvida individen är accepterad i ett givet sammanhang. Det finns uppenbarligen, vilket ICF påtalar, en subjektiv dimension av tillhörigheten. Denna delaktighetsform kan vi
kalla för informell tillhörighet. Här handlar det om en subjektiv upplevelse
av att tillhöra något, det vill säga en känsla av att vara accepterad. Denna
upplevelse av att vara accepterad, vilken kan infinna sig hos individen
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och/eller hos omgivningen, handlar om att tillhöra något i praktiken. Diskrepansen mellan dessa två tillhörighetsformer är avhängig av två centrala
frågor: Vem tillskriver tillhörigheten och när tillskrivs tillhörigheten? Vad
gäller formell tillhörighet så är det oftast eller alltid en högre auktoritet som
sanktionerar tillhörigheten (t.ex. att rektor/lärare som godkänner mottagande i särskolan). Denna formella tillhörighet ges oftast vid ett specifikt
tillfälle för att sedan gälla under en angiven tidsperiod. Formell tillhörighet
kan därmed ses som en form av vertikal delaktighet, dvs. att delaktigheten
sanktioneras genom uppifrån kommande beslut. Den informella tillhörigheten – däremot – tillskrivs dagligen i det vardagliga samspelet mellan elever, mellan lärare och elever samt mellan elever i särskolan och elever som
inte går i särskolan. Informell tillhörighet kan följaktligen hänföras till en
horisontell delaktighet. Här fokuseras relationer som inbegriper delaktighet
mellan individer på samma nivå, alltså en delaktighet mellan likar (jfr. Paldanius 1999).
Formell tillhörighet

Engagemang

Aktivitet

Informell tillhörighet

Det talades tidigare om huruvida tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet. Vad krävs egentligen för att tillgängligheten ska leda till delaktighet? För att tillgängligheten ska utnyttjas krävs initiativtagande och engagemang från individens sida. Är det rent av så att ”vilja till engagemang” är
en av delaktighetens förutsättningar? Detta resonemang för oss in på självbestämmande och autonomi som en form av delaktighet, vilket rör individens möjligheter att träffa självständiga val och själv bestämma över sin
situation. Söder (1989) har diskuterat diskrepansen mellan oberoende och
autonomi. Ofta används oberoende för att beskriva hur exempelvis personer med funktionshinder kan utföra olika vardagliga sysslor utan hjälp från
omgivningen. En annan innebörd av oberoende är att individen har förmåga att träffa självständiga val, men inte nödvändigtvis utföra alla sysslor i
vardagen. För att undvika tvetydigheter vill Söder benämna den senare
innebörden som autonomi.
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Bristen på autonomi [hos personer med funktionshinder] springer ur föreställningar som blandar samman beroende med bristande autonomi
(…) en stor roll i detta spelar utbredda föreställningar om att människor
med funktionsnedsättning på grund av sitt beroende inte klarar av att ta
ansvar för sina val och sina handlingar (Ibid. s. 156).

Vidare hävdar Barron (1995) att resonemanget om oberoende och autonomi
ofta implicerar ett individualistiskt synsätt, vilket endast betonar individens
kompetenser och färdigheter. Barron vill argumentera för att autonomins
möjlighet beror på den sociala situation som individen är en del av. Förmågor och färdigheter formas inte i ett vakuum, utan de är avhängiga de sociala situationer som möjliggör dessa karaktäristika. Självbestämmandeprocessen tycks därmed handla om att stärka en persons färdigheter samt att
arbeta med attityder i omgivningen. Detta i syfte att ge personer med funktionshinder erfarenheter av beslutsfattande (Wehmeyer 1996).
Men om delaktighet gör anspråk på att vara en rättighetstanke så torde
ju autonomi även innefatta rätten att välja att inte vara delaktig i vissa situationer. Detta kan även kopplas till tillhörighetsaspekten. Att formellt få
tillhöra något/känna tillhörighet kan också vara ett utryck för vem man vill
vara. Men även motsatsen kan ses som ett uttryck för tillhörigheten – att
visa sin tillhörighet genom att inte välja något, alternativt välja bort något.
Formell tillhörighet
Makt
Engagemang

Aktivitet

Autonomi
Informell tillhörighet

En intressant iakttagelse från fältstudien visade att det torde finnas ytterligare en aspekt av delaktigheten som anspelar på komponenten autonomi,
nämligen huruvida individer väljer att foga sig eller inte. På den gymnasiesärskola där fältstudien genomfördes uppvisade ungdomarna mer eller
mindre fogliga sätt att förhålla sig till sin skolvardag och dess betingelser. I
empirikapitlet kommer analysen visa hur fogligheten respektive ickefogligheten hade betydelse för ungdomarnas delaktighet.
Att vara engagerad och accepterad i ett socialt sammanhang säger förvisso inget om i vilken utsträckning det finns ett samspel mellan berörda aktörer. De termer som hittills behandlats skulle kunna hänföras till det som
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ibland kallas ett intrapersonellt perspektiv på delaktighet (bortsett från den
informella tillhörigheten), dvs. att delaktigheten finns hos individen och
bestäms på grundval av dennes deltagande i aktiviteter, engagemang, självbestämmande etc. Men det finns ytterligare former av delaktighet vilka
kännetecknas av ett interpersonellt samspel mellan individen och dennes
fysiska och sociala omgivning.
Många har påtalat vikten av att beakta de maktaspekter som är förknippade med delaktighet. Exempelvis hävdar Sköld (1997) att ”maktförhållanden är avgörande om vi vill analysera betydelsen av delaktighet i praktiken.
Men det är ett tankefel att inkludera det i definitionen av delaktighet. Följden blir att vi inte kan studera delaktighet som ett eget fenomen, utan endast sedan vi vet resultatet av delaktighetssituationen” (s. 24). Maktbegreppet är i sig ett komplext och mångfacetterat begrepp. I Weberiansk mening
kan makt sägas vara möjligheten att få sin vilja igenom i en social relation.
På ett individuellt plan kan makt handla om förmågan att bestämma över
sig själv (egenmakt).
Makt kan ses som en förutsättning, ett innehåll och en konsekvens av
delaktighet. Diskuteras delaktighet så finns det alltid någon form av beslutsmakt närvarande som en förutsättning. Delaktighetens innehåll är
därför en fråga om maktfördelning och införande av delaktighet handlar
alltid om fördelad makt (Paldanius 1999, s. 26).

Delaktighet kan inneböra utövande av viss makt. Men delaktighet kan även
förekomma utan att maktaspekten involveras.
Arne är ofta villig att hjälpa sina arbetskamrater med att korrekturläsa
kortare manuskript. Inte sällan blir han tillfrågad om att läsa igenom och
ge kommentarer på texter som hans arbetskamrater tillhandahåller. Arne
lägger ner stor möda och engagemang på detta arbete.

Om vi, utifrån det tidigare resonemanget, tänker oss att en (vanlig) form av
delaktighet är att en person deltar med engagemang i en situation (jfr. Arne).
Detta kan ses som ett exempel på minimal delaktighet där delaktigheten konstitueras genom personens grad av deltagande och grad av engagemang. Exemplet säger emellertid inget om maktaspekten i bemärkelsen ”möjligheten
att få sin vilja igenom i en social relation”. Sålunda kan det föreligga former
av (minimal) delaktighet som inte direkt anspelar på maktaspekten.
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Formell tillhörighet
Makt
Engagemang

Aktivitet

Autonomi
Informell tillhörighet

En vanlig användning av delaktighet (inom juridisk terminologi) är delaktighet i brott. Med detta avses ofta att en person i någon grad är medansvarig till den brottsliga handlingen. Att vara delaktig i något torde således
innebära att man också har ett visst ansvar för sitt deltagande.
Så här långt kan vi se att delaktigheten inrymmer såväl aktiva som passiva dimensioner. Delaktighet kan vara ett aktivt medagerande i något men
också ett passivt besittande av något (t.ex. kunskap) eller att få ta del av
något (t.ex. information). Flera av de ovan behandlade delaktighetsformerna kan emellertid föreligga utan att dessa kännetecknas av ett ömsesidigt
samspel mellan involverade parter. Därför behöver vi anföra ännu en form
av delaktighet till begreppsfiguren. Jag har valt att kalla denna delaktighetsform för interaktion.
Formell tillhörighet
Makt
Engagemang

Aktivitet

Interaktion

Autonomi
Informell tillhörighet

Figur. 2.2: Begreppsfigur över olika former av delaktighet.

Vad kännetecknar då denna interaktion? Denna delaktighetsform konstitueras genom att ömsesidighet råder i ett socialt sammanhang. Med detta menas
att den sociala interaktionen genomsyras av ett givande och tagande som
förutsätter handlingar från individen själv och från dennes sociala omgivning.
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På Arnes arbetsplats jobbar även Berit. Berit har en hörselskada som gör
att hon ibland har svårt att följa med i diskussionerna. Vid ”stormöten”
på arbetsplatsen används en större föreläsningssal som är försedd med
hörselslinga. Problemet för Berit, och många andra personer med hörselnedsättning, är att hörselslingan endast omfattar åskådarplatserna.

Här skulle vi kunna säga att det ges förutsättningar för Berit att delta på ett
aktivt och engagerat sätt (att höra vad som sägs, att ställa frågor, att ge
kommentarer osv.). Berit är dock hänvisad till åskådar-/lyssnarplatserna.
Slutsatsen som många drar av detta (och liknande) exempel är att det inte
förväntas att människor med funktionshinder kan bidra med något. Offentliga miljöer görs tillgängliga så att människor med funktionshinder ska
kunna delta (gärna på ett aktivt och engagerat sätt), men – och detta är ett
viktigt men – denna form av delaktighet blir en minimal delaktighet. Deltagande blir på flera sätt ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för full
(maximal) delaktighet. Att vara maximalt delaktig torde därför vara något
som en person är i samspel med sin omgivning. Ett samspel som kännetecknas av såväl accepterande som ömsesidighet. Ytterligare en viktig aspekt
måste tillföras resonemanget, nämligen den subjektiva dimensionen om att
känna tillhörighet. Det torde vara svårt att tala om att delaktighet råder om
inte denna tillhörighetskänsla infinner sig. Å andra sidan kan inte endast
känslan av tillhörighet vara ett kriterium på delaktighet. Delaktigheten inbegriper både objektiva och subjektiva dimensioner – inte minst om vi talar
i termer av minimal och maximal delaktighet.
En definition av delaktighet borde därför inte endast ta sin utgångspunkt
i egenskaper hos individen (huruvida denna är aktiv och engagerad). Detta
perspektiv på delaktighet kan vi kalla för individualistisk eller intrapersonell
delaktighet. En beskrivning av delaktighet handlar också om vad som sker
mellan individen och omgivningen. Med omgivning avses främst de sociala
aktörer som individen möter i olika sammanhang, men i viss mån även den
fysiska miljö i vilken samspel förväntas uppstå. Här kan vi tala om interaktionistisk eller interpersonell delaktighet. Vidare bör en generell definition
av delaktighet omfatta både objektiva och subjektiva dimensioner av begreppet. Det bör framhållas att begreppsfiguren (ovan) inte gör anspråk på
att göra gränsdragningar mellan vilka delaktighetsformer som hör till den
subjektiva respektive objektiva dimensionen av delaktighet. Det torde snarare vara på det viset att de flesta former av delaktighet inrymmer såväl
subjektiva som objektiva aspekter.
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Delaktighetskartan – Positionsbestämning av delaktighet
I detta avsnitt kommer jag att försöka åskådliggöra och ge en struktur till
vad begreppsanalysen hittills gett. Detta kan lämpligen göras med hjälp av
en ”delaktighetskarta”, dvs. en innehållslig klassifikation som syftar till att
positionsbestämma olika komponenter av delaktighetsbegreppet. Nedanstående matris kan utgöra en begreppslig grund för olika betydelser/innebörder av delaktighet. Matrisen är också ett försök att strukturera olika
former av delaktighet i förhållande till olika kontextuella betingelser. I matrisen kallas dessa kontexter för delaktighetens domäner, inom vilka delaktigheten kan ta sig olika uttryck25. Den empiriska studien syftar till att belysa skolans domän, vilken senare kommer att delas upp i ett antal
underdomäner (se kapitel 4.2). Vidare är det möjligt och troligt att ”delaktighetens språk” är av olika karaktär beroende på vilken domän man befinner sig i. I sammanhanget är det viktigt att poängtera att denna matris ska
fungera som en tankefigur, och inte som en ”absolut skala” med knivskarpa
gränsdragningar mellan olika aspekter och domäner. Så här långt kan vi
fylla i följande former och domäner:
Delaktighetens
domäner

Skola

Hem

Fritid

Sysselsättning/
Arbete

Politik

Former
av delaktighet
Aktivitet
Engagemang
Tillhörighet

Formell
Informell

Autonomi
Makt
Interaktion

Figur 2.3: Matris över olika former av delaktighet samt delaktighetens
domäner.

Hos ICF-dokumentet förefaller de mest centrala aspekterna vara aktivitet
och engagemang. Dessa aspekter spänner också över alla domäner, eftersom
ICF-dokumentets klassificering av delaktighet avser den kontext där perso-

25

Mats Granlund har, med inspiration från Wachs (2000), i detta sammanhang
talat om s.k. nicher. En nich beskrivs här som kontaktytan mellan barnet och
miljön, dvs. ”den del av miljön där barnet i en viss aktivitet/ situation samspelar
på ett över tid aktivt och kontinuerligt sätt med sin omvärld”. I avhandlingen
använder jag ”nich” och ”domän” ungefär liktydigt.
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nen befinner sig, dvs. hur en person klarar en aktivitet i den miljö man befinner sig i. Detta till skillnad från ICF:s term ”activity”, vilken avser en
persons aktivitet i en standardiserad miljö. När det gäller engagemang såg
vi tidigare att ICF:s användning av denna aspekt inte behövde innefatta en
aktiv handling från den enskildes sida. Kan en person vara engagerad i något utan att vara aktiv? En person kan delta i en aktivitet på ett engagerat
(eller oengagerat) sätt. Ett engagemang kan också röra det intellektuella (i
bemärkelsen det tankemässiga) planet, vilket också kan ses som en aktivitet.
Denna typ av aktivitet är inte alltid en observerbar handling.

Förutsättningar för delaktighet
Det är tänkbart att de ovan behandlade formerna av delaktighet har olika
förutsättningar. Exempelvis kan frågan ställas; från vem krävs handling för
att en delaktighetsform ska föreligga? Svaret på denna fråga kan placeras in
på ett spann mellan individen och omgivningen. Ett bidrag till denna diskussion erhålls från Nordenfelt (1993; 2000) som på handlingsteoretiska grunder
närmat sig begreppen ”disability” och ”handicap”. Inom handlingsteorin
brukar det göras en distinktion mellan basala handlingar (”basic actions”)
och genererade handlingar (”generated actions”). En basal handling utgörs av
en kroppsrörelse som är avsiktligt utförd av individen (t.ex. att lyfta armen).
Denna typ av handling konstitueras genom rådande logiskt nödvändiga förutsättningar. En genererad handling däremot uppstår genom ett samspel
mellan basala handlingar och dess omgivning (t.ex. att göra mål på straff i
fotboll). Här krävs handling både från individen och att omgivningen är beskaffad på ett speciellt sätt. Nordenfelt använder detta begreppspar för att
beskriva distinktionen mellan ”disability” och ”handicap”:
A disability is a non-ability to perform a basic action, for instance a nonability to lift one’s arm; a handicap is a non-ability to perform a generated action, for instance, a non-ability to perform one’s work properly
(Nordenfelt 1993, s. 23)

Vad kan då anses som nödvändiga och tillräckliga förutsättningar för delaktighet? Dessa handlingsteoretiska tankar skulle kunna överföras till resonemanget om delaktighetens förutsättningar. Låt oss istället för basala och
genererade handlingar tala om interna och externa förutsättningar för delaktighet. Med interna förutsättningar för delaktighet avses motsvarande
innebörd som hos de basala handlingarna. Här avses exempelvis en för
uppgiften fungerande kroppsfunktion samt vilja att delta. Interna förutsättningar för delaktighet rör således individuella faktorer (mikronivå) beträffande en persons kapacitet (”capacity”) inom ett visst område. Här blir det
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viktigt att poängtera att delaktighetens förutsättningar inte enbart konstitueras via de interna förutsättningarna. Med externa förutsättningar för
delaktighet avses tillgängligheten i fysiska och social miljöer, regler och
normer som möjliggör deltagande etc. Denna typ av förutsättningar inkluderar kontextuella faktorer (meso- och makronivå), samt i vilken utsträckning tillfälle (”opportunity”) till delaktighet erbjuds.
Av detta resonemang följer således ytterligare en dimension i matrisen,
nämligen förutsättningar för delaktighet. Följande aspekter kan tänkas
påverka exempelvis funktionshindrade ungdomars delaktighet inom olika
domäner;
Delaktighetens
domäner

Skola

Hem

Fritid

Sysselsättning/
Arbete

Politik

Delaktighetens
förutsättningar
Vilja till delaktighet
Interna
Förmåga till delaktighet

Externa

Tillgänglighet, dvs. tillfälle
till delaktighet

Figur 2.4: Matris över olika förutsättningar för delaktighet samt
delaktighetens domäner.

Vidare kan det tänkas att de ur begreppsanalysen framsprungna delaktighetsformerna har vissa inbördes beroendeförhållanden. Ett sådant beroendeförhållande är att interaktion förutsätter en viss grad av aktivitet. Däremot behöver inte aktivitet med nödvändighet leda till interaktion. Ett
liknande beroendeförhållande rör makt, vilken förutsätter viss grad av autonomi. Däremot behöver inte autonomi nödvändigtvis leda till makt osv.
Därmed kan det påstås att flera av de intrapersonella delaktighetsformerna
kan ses som nödvändiga men inte tillräckliga villkor för att interpersonella
former av delaktighet ska föreligga. Detta får följaktligen konsekvenser för
hur en generell definition av delaktighet kan utformas. Åtminstone om man
tänker sig att en sådan definition ska inrymma ytterligheterna minimal och
maximal delaktighet.
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Delaktighetsbegreppets innebörder och omfång
Vilka kriterier kan då ställas på uppfylld delaktighet? Att endast fokusera
individrelaterade aspekter av (kriterier på) delaktighet implicerar ett synsätt
som förpassar delaktigheten till den enskilde individens handlingar. Att
endast betona omgivningsrelaterade aspekter av (förutsättningar för) delaktighet inrymmer likaledes ett inskränkt sätt att se på delaktighet. Delaktighet bör – som tidigare hävdats – beskrivas som ett samspel mellan individen
och dennes sociala och fysiska omgivning.
Detta får i sin tur konsekvenser för hur delaktighet kan och bör definieras. Eliasson (1995) diskuterar huruvida välfärdsorienterade begrepp bör ha
en bred eller en snäv definition. Här är det begreppet omsorg som under
längre tid varit föremål för diskussion. En bred och allmän definition av
omsorg har fördelen att mångas ambitioner kan fångas med begreppet.
Nackdelen är att alltför allmänna formuleringar ger en diffus uppfattning
om vad begreppet egentligen refererar till. En snäv definition, däremot, har
fördelen att den blir mer preciserad och avgränsad. Nackdelen är att det
alltid går att finna omsorgshandlingar som ligger utanför definitionen.
Ett sätt att närma sig denna problematik – när det gäller delaktighetsbegreppet – är att definiera ytterligheterna, det vill säga minimal delaktighet
och maximal delaktighet. När vi talar om dessa ytterligheter blir det viktigt
att framhålla att det minimala och det maximala – eller graden av delaktighet om man så vill – kan avse både formen i sig och intensitet inom en viss
delaktighetsform. När det gäller formen i sig kan exempelvis formell tillhörighet anses vara en minimal – eller basal – form av delaktighet i förhållande till andra delaktighetsformer (t.ex. att någon formellt tillhör en specifik
skolklass). Vidare kan det inom en viss delaktighetsform finnas variationer i
intensitet. Exempelvis kan det föreligga minimal (eller maximal) grad av
autonomi. Vi kan också konstatera att flera av de interpersonella delaktighetsformerna förutsätter att vissa av de intrapersonella formerna föreligger.
Det begreppsanalytiska arbetet ovan har också synliggjort ytterligare
aspekter som torde inverka på förekomsten av delaktighet. Ett rimligt antagande är att alla former av delaktighet har någon sorts förutsättningar. Ovan
föreslås att dessa förutsättningar för delaktighet kan vara av internt eller
externt slag. En analys av delaktigheten bör således inrymma beaktandet av
huruvida vederbörande vill, kan samt erbjuds tillfälle till att vara delaktig.
Avslutningsvis kan vi konstatera att delaktighetens olika former kan
vara av subjektivt eller objektivt slag. Maximal delaktighet torde inbegripa
att såväl subjektiva (upplevd delaktighet) som objektiva (faktisk/formell
delaktighet) dimensioner av delaktighet föreligger.
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K APITEL 3

Metod
I detta metodkapitel beskrivs och diskuteras avhandlingens metodologiska
utgångspunkter, tillvägagångssätt vid insamling av data, forskningsetiska
överväganden samt metoder för bearbetning och analys av det insamlade
materialet.

3.1 Vetenskaplig och metodologisk ansats
Delaktigheten för personer med funktionshinder kan studeras utifrån olika
teoretiska utgångspunkter. Chaib (1988) förordar exempelvis en ”flerdimensionell forskningsansats” där det krävs ett tvärvetenskapligt samarbete
för att lösa uppgiften. Ett sätt att närma sig problemområdet är att undersöka hur delaktigheten gestaltar sig för en grupp ungdomar i en given kontext – i detta fallet den kommunala gymnasiesärskolan.
Avhandlingens ansats är begreppsutvecklande och explorativ till sin karaktär, där arbetet till stora delar handlar om att mejsla fram betydelser och
innebörder i ett vetenskapligt delaktighetsbegrepp. Med detta avses en inriktning där det handlar om att, med hjälp av begreppsanalytiskt arbete och
empiriskt material, upptäcka och karaktärisera olika (och i viss mån kanske
nya) former av delaktighet. Det inledande begreppsanalytiska arbetet (kapitel 2.2) kommer att fungera som en preliminär teoretisk utgångspunkt till
den empiriska analysen. Begreppsanalysen erbjuder alltså ett provisoriskt
språk som kan hjälpa till att belysa empiri.
Avhandlingsarbetet inleddes således med en begreppsanalys av delaktighet, med utgångspunkt från hur begreppet används i olika officiella texter och
i vardagssammanhang. Denna preliminära begreppsapparat har jag sedan
använt (och utvecklat) i fältstudien. Forskarens förförståelse formar alltid i
någon mån sättet att kategorisera och förstå det studerade fenomenet. Min
inledande begreppsanalys blir därför ett sätt att explicitgöra den förståelseram som jag använt i den empiriska fältstudien. På detta vis formuleras också
en problematiserad begreppsapparat som är framsprungen ur relevant teoribildning på området. Därmed kan det sägas att studiens teoretiska referensram finns implicerad i det begreppsanalytiska arbetet (kapitel 2.2).
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Fältstudiens hermeneutiska inriktning
Den övergripande (hermeneutiska) ansatsen i fältstudien är inriktad på att
fånga ”den levda delaktigheten” hos ungdomar i gymnasiesärskolan. En
sådan ansats bör arbeta med metoder som kan hantera mening, innebörd
och betydelse (dessa termer används här synonymt). Detta kräver i sin tur
ett tolkningsarbete som betraktar det studerade fenomenet som betydelseeller meningsfullt, i bemärkelsen att se något som något.
Att tolka är således att foga ihop erfarenheter till en meningsfull helhet.
Av den anledningen blir ett viktigt kontrollkriterium i allt tolkningsarbete att finna något som överhuvudtaget ger det studerade en betydelse,
ibland handlar det om en välkänd vardagsbetydelse, i andra fall om en ny
eller djupare mening (Gustavsson 2000a, s. 4).

Fältstudiens forskningsintresse kan beskrivas i termer av att beskriva, tolka
och förstå hur delaktigheten gestaltar sig för en grupp ungdomar som går i
gymnasiesärskolan. Detta handlar om att upptäcka och förstå den värld inom
vilken ungdomar med funktionshinder lever en stor del av sin vardag. Studien
är huvudsakligen deskriptiv. Fältstudiens metodologiska ansats kan sägas
befinna sig inom vad som brukar kallas verstehen- eller förståelsetraditionen
med viss inspiration från etnografisk metod. Denna tradition intresserar sig
för hur man gör när man vill förstå en människas handlingar eller utsagor26.
Fältstudiens övergripande och vägledande frågeställning lyder: Vad kännetecknar de delaktighetsmönster som äger rum i vardagliga skolsituationer och
hur kan dessa förstås utifrån de berördas egna perspektiv? Längre fram i
metodkapitlet kommer jag att redogöra för tillvägagångssätt vid bearbetning,
analys och tolkning av det insamlade materialet (kapitel 3.3).
Min utgångspunkt är att forskaren sällan eller aldrig kastar sig förutsättningslöst och nollställd in i ett kunskapssökande. Någon teoribildning
eller referensram måste styra arbetet. I mitt fall fungerar den som ett beskrivande språk och ger riktning och systematik i arbetet. Begreppsanalysen har
försett mig med sådan vägledande teori- eller referensram.
Ibland framhålls tillkortakommanden vid kvalitativa studier när det gäller
representativitet. Detta eftersom kvalitativa studier i allmänhet, och etnografiska studier i synnerhet, ofta baseras på ett eller ett fåtal fall (case). Det finns
givetvis en poäng i denna kritik men, menar Hammersley & Atkinson (1995),
det behöver inte alltid vara så. Inte sällan är det fundamentala syftet att blottlägga kännetecken på specifika situationer. Vid kvalitativa studier är forska26

För en diskussion kring förståelsetraditionens företrädare och förgreningar, se
Gustavsson, A. (2000a). Tolkning och tolkningsteori 1 – introduktion. Texter
om forskningsmetod, Nr. 3. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.
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ren inte primärt intresserad av ett visst fenomens förekomst utan snarare dess
karaktäristika i en viss kontext (jfr. resonemanget om delaktighet inledningsvis). Därför väljer forskaren att studera de situationer (kontexter) där man vet
att fenomenet finns. Tillvägagångssättet brukar kallas teoretisk sampling
(Glaser & Strauss 1967), dvs. att forskaren kontinuerligt och strategiskt väljer
ut platser, människor och händelser i syfte att utveckla en teori om fenomenet
eller kontexten. Bryman (2001) menar att kvalitativa forskningsansatser behöver andra kriterier för olika typer av urval än vad kvantitativ metodik förespråkar. Det är exempelvis inte passande med ett slumpmässigt sannolikhetsurval (”probability sampling”) av undersökningsdeltagare och situationer i en
renodlat kvalitativ studie.
Vad som kännetecknar denna studie är ansatsens dialektiska inriktning.
Inom hermeneutiken brukar det talas om dialektiken mellan del och helhet,
mellan förförståelse och förståelse etc. Hammersley & Atkinson (1995)
förespråkar exempelvis en dialektik mellan lokala och allmänna problem
(”topical” and ”generic” cast) samt empiridrivna och begreppsdrivna ansatser (”substantive” and ”formal” theory) som utmärkande för etnografisk
forskning. Jag har i min studie försökt att anamma denna växelverkan i
arbetet med att formulera forskningsfrågor samt i analysen av det empiriska
materialet. Vidare vill Larsson (1994) framhålla vikten av en harmoni mellan synen på forskning och fenomenets natur. Detta skulle kunna kallas för
en sorts ”teoretisk operationaliserbarhet” som bidrar till stringens mellan
forskningens generella och tillämpade teorier och den vetenskapliga praktikens metoder och instrument. Hur dessa metodologiska utgångspunkter
tar sig uttryck i studiens vetenskapliga praktik (datainsamlingsmetoder och
analysmetoder) diskuteras nedan.

3.2 Beskrivning av fältstudiens datainsamlingsmetoder
Under en period av ett läsår följdes en grupp elever vid en utvald gymnasiesärskola (individuellt program)27. I huvudsak samlades data in via deltagande observationer (vilka registrerades med hjälp av fältanteckningar), men
även intervjuer och informella samtal genomfördes med såväl ungdomar
som personal. Vid några tillfällen intervjuades ungdomarna på den utvalda
gymnasiesärskolan i grupp. Mot slutet av fältstudieperioden intervjuades
även några av ungdomarna individuellt. Inledningsvis gjordes också en
mindre pilotstudie som bland annat innefattade intervjuer med kommunala
27

När jag framledes talar om gymnasiesärskolan avser jag den utvalda gymnasiesärskolans individuella program.
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företrädare för särskolan. Detta delkapitel kommer mer ingående att beskriva och diskutera fältstudiens28 empiriska datainsamlingsmetoder.
Det är främst när det gäller insamling av data som jag hämtat inspiration
från etnografin, i bemärkelsen att ansatsen; ”[…] i sin mest kännetecknande
form involverar etnografens deltagande, öppet eller dolt, i människors dagliga liv under en längre tid, ser vad som händer, lyssnar till det som sägs,
ställer frågor – i själva verket, samlar in de data som är tillgängliga i syfte
att belysa de frågor som forskningen fokuserar” (Hammersley & Atkinson
1995, s. 1, fritt översatt). Ytterst handlar etnografin om vikten av att analysera och presentera verkligheten från människors egna perspektiv. I denna
bemärkelse skulle de etnografiska inslagen i fältstudien kunna liknas vid
något som skulle kunna kallas ett inifrånperspektiv på delaktighet.
Etnografen är intresserad av förståelse och att beskriva en social och kulturell scen från det emiska eller insiderperspektivet. Etnografen är både
historieberättare och vetenskapsman; ju närmare läsaren av en etnografi
kommer en förståelse den inföddes synsätt, desto bättre historia [story]
och desto bättre vetenskap (Fetterman 1989, s. 12, fritt översatt).

DeWalt & DeWalt (2002) har på antropologisk grund sammanfattat de
huvudelement som deltagande observationer bör innefatta. Flera av dessa
påståenden kommer längre fram att beröras och diskuteras i avsnittet om
fältstudiens iscensättande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

att leva i kontexten under en längre tid
att lära och använda lokala språk och dialekter
att aktivt delta i en rad olika vardagliga, och speciella, aktiviteter
att använda vardaglig konversation som intervjuteknik
att informellt observera under fritidsaktiviteter (”hanging out”)
att registrera observationer i fältanteckningar
att använda såväl underförstådd [”tacit”] som explicit information i
analys och skrivande (Ibid. s. 4, fritt översatt).

Den empiriska fältstudien syftade således till att identifiera, beskriva och
förstå ungdomarnas delaktighetsmönster – vad kännetecknar de delaktighetsmönster som kommer till uttryck i vardagliga skolsituationer? Vid bearbetning och analys av det insamlade datamaterialet krävs ett förtydligande av vad som utgör (relevanta) delaktighetssituationer i gymnasiesärskolans vardag. Ett sätt att ta itu med frågan är att vända på densamma –
28

Termen ”fältstudie” avser här såväl deltagande observationer som intervjuer
och informella samtal med ungdomar och personal samt granskning av centrala
dokument. Ibland används termen ”observationsstudien”. Här åsyftas de delar
och spörsmål som har direkt anknytning till observationerna.
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vad är inte en delaktighetssituation? Om ingen av delaktighetsformerna kan
identifieras blir det svårt att tala om att delaktighet föreligger. Om däremot
en av delaktighetsformerna (t.ex. utförd aktivitet) uppträder kan vi tala om
delaktighet i minimal bemärkelse. Eftersom denna studie främst syftar till
att undersöka olika former av delaktighet kan bearbetning av datamaterialet inte inskränkas till att endast handla om någon speciell form av delaktighet (t.ex. interaktion). Vid bearbetning av det insamlade datamaterialet har
det därför varit intressant att ur fältanteckningar och intervjuutskrifter
finna uttryck – i ord och handling – för exempelvis:
1. elevers upplevelse av att gå i en särskild skolform (gymnasiesärskolan)
2. elevers syn på sig själva som annorlunda personer eller personer som
alla andra
3. hur elever interagerar med sina klasskompisar och med sina lärare
(maktförhållanden i horisontella och vertikala relationer)
4. hur elever inom gymnasiesärskolan ser på sig själva i förhållande till
andra elever som går på skolan

Iscensättandet av fältstudien – urval och genomförande
I litteraturen påtalas ofta vikten av att förankra en forskningsstudie på olika
nivåer i en organisation (se t.ex. Einarsson & Hammar Chiriac 2002). I
etnografiska termer skulle man kunna säga att den här studien har förankrats hos en rad olika s.k. gatekeepers. Kontakten med den utvalda gymnasiesärskolan tog sin startpunkt via en informant som hade goda kunskaper
och erfarenheter kring kommunens särskoleverksamheter. Informanten
tipsade om vilka nyckelpersoner som var aktuella att kontakta. Nästa steg
bestod i att kontakta den person som var ansvarig för särskoleverksamheten
i kommunen. Denne arrangerade vidare en träff med rektor på den utvalda
skolan samt två lärarrepresentanter. Denna träff resulterade i att jag fick
möjlighet att medverka på ett möte med arbetslaget (lärare och assistenter).
Efter att ha presenterat studiens syfte och innehåll för arbetslaget initierades
en träff med (fyra) representanter för föräldragruppen. Dessa gav mig klartecken att få medverka på nästa föräldramöte. Ett brev där studien presenterades skickades ut till samtliga berörda föräldrar inför detta föräldramöte.
Av kallelsen till mötet framgick att beslut kommer att fattas om studiens
fortsatta genomförande29.

29

Arbetet med att förankra och informera om studien har vid samtliga träffar följt
ungefär samma mall. Följande innehåll har redogjorts för: Presentation av doktorand och handledare; bakgrund och motiv till studien; preliminära syften och
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Valet av den specifika särskoleverksamheten är gjort utifrån strategiska
principer (s.k. teoretisk sampling, jfr. ovan) för att få så mycket värdefull information som möjligt om vardagsdelaktigheten i gymnasiesärskolan. Jag
ville också hitta en gymnasiesärskola som inte skiljer sig alltför mycket från
det gängse sättet att anordna denna skolform. Ett annat kriterium för medverkan i studien var att skolan skulle ha geografiska/fysiska möjligheter till
delaktighet (t.ex. att alla elever på skolan äter lunch i samma matsal eller att
undervisningen bedrivs ”under samma tak” som för övriga elever på skolan).
Vad i gymnasiesärskolans vardag är värt att studera ur delaktighetssynpunkt? Vilka avgränsningar ansågs möjliga att göra? Efter en veckas pilotstudie (se nedan) framkom att karaktären på undervisningen i ganska stor
utsträckning utgjordes av "skapande och kreativa moment", dvs. att eleverna arbetade individuellt med att såga av träpinnar i träslöjden, sitta framför
datorn och "surfa" i datasalen, måla teckningar i estetiken osv. Ett viktigt
fokus i min studie var samspelsrelaterade och dialogbaserade uttryck för
delaktighet. Ur delaktighetssynpunkt verkade SO-ämnet (samhällsorienterade ämnen) vara intressant. Här försökte lärarna föra en dialog med eleverna
om aktuella ämnen både inom skolans väggar och i samhället i övrigt. Här
kunde det tänkas att flera frågeställningar av delaktighetskaraktär skulle bli
dryftade framledes. Liknande dialogbaserad undervisning fanns också i
ämnet Idrott- och hälsoteori (IH-teori). Den tredje lektionstypen som valdes
ut var gymnastik. Här kunde det tänkas att elever interagerar både verbalt
och kroppsligt.
En annan viktig fråga handlar om de val som forskaren gör beträffande
när och hur länge observationerna ska genomföras. I etnografiska studier
handlar denna typ av urvalsförfarande om att utröna när ett fenomen uppträder i en viss kontext och bestämma observationspremisserna utifrån detta.
De ovan valda lektionstyperna utspelade sig oftast på förmiddagar. Detta fick
sedermera utgöra motivet till att jag valde att genomföra deltagande observationer 2-3 förmiddagar i veckan. En fråga som genast dyker upp är: vad händer i gymnasiesärskolan på eftermiddagarna? Det kan ju tänkas att elevernas
engagemang var av olika karaktär på förmiddagen respektive eftermiddagen.
Det finns emellertid flera skäl till varför jag valde förmiddagar. Första skälet
är praktiskt. Att ostört kunna skriva fältanteckningar på eftermiddagarna (i
direkt anslutning till det genomförda observationstillfället) ansågs som en
nödvändig förutsättning. Det andra skälet rör det faktum att de valda lektionerna i huvudsak var schemalagda på förmiddagarna. Eftermiddagarna ägnades framförallt åt profilämnen (data, estetik, mat & kultur), skapande
aktiviteter, trädgårdsarbete, egen caféverksamhet, se på videofilm etc.).
frågeställningar; avhandlingens olika delar och dess genomförande; vinster/risker med studien samt etiska överväganden.
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Tidsperioden för deltagande observationer bestämdes till högst två terminer (höstterminen 2002 och vårterminen 2003), vilket är i enlighet med
DeWalt & DeWalt’s första huvudelement ovan. Ett schema för en längre
period lades i syfte att uppnå trygghet och kontinuitet beträffande min närvaro. Detta var ett uttalat önskemål från både arbetslag (lärare och assistenter) och föräldrar på gymnasiesärskolan. Vad är då motivet till att följa en
verksamhet under en förhållandevis lång tidsperiod? Inom antropologisk
forskning brukar det talas om att fältstudier bör omfatta minst ett år. Jag
uppskattar följaktligen detta vara en lagom avgränsad tid för att upptäcka
olika former av delaktighet i ett givet sammanhang. Detta resonemang stöds
också av Sanday (1979) i Alvesson & Sköldberg (1994):
Ofta anförs ett års vistelse i det studerade samhället som utmärkande för
etnografer (Sanday, 1979). Om studieobjektet ej är ett främmande lokalsamhälle utan någon del av det egna samhället (en by, organisation, en
subkultur el dyl.) brukar dock kravet på tid skäras ned betydligt, som
följd av att forskaren redan har god kunskap om den allmänna kontext i
vilken studieobjektet befinner sig (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 109).

Ytterligare en typ av urvalsprocedur användes vid intervjuer med kommunala företrädare (pilotstudien, se nedan). Här handlade det om att söka
data genom att vara öppen för förslag från undersökningspersoner som så
att säga ”känner andra som vet”30.
Vidare ville jag att de studerade grupperna skulle vara så autentiska som
möjligt, dvs. jag ville/kunde inte laborera med jämförelser av olika kategorier så som ålder, kön etc. I realiteten hade detta varit svårt eftersom man på
den utvalda skolan arbetade med förhållandevis flexibla grupper. Eleverna
följde inte en viss grupp hela dagen, utan man växlade gruppmedlemmar
och ingick i olika grupper beroende på vilket ämne som stod på schemat
samt utifrån vilka egna val eleven gjorde. Detta innebär dock inte att exempelvis könsrelaterade aspekter av delaktighet negligeras. Det ligger i studiens intresse att belysa under vilka villkor t.ex. flickor deltar i olika sammanhang i förhållande till pojkar. De flexibla elevgrupperna gjorde också
att åldersrelaterat urval ansågs svårt att genomföra, då exempelvis elever
som gick i årskurs 1 regelbundet deltog i samma grupp som elever från
årskurs 4.
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Denna urvalsprocedur kallas ibland för ”snowball-sampling”.
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Forskningsetik och samtycke
Tidigare studier har visat att personer med utvecklingsstörning kan ha förmågan och viljan att uttala sig om sin livssituation (Bogdan 1980; Gustavsson 1998). Att bedriva forskning kring personer med utvecklingsstörning
och deras olika livsdomäner förutsätter dock en rad viktiga etiska överväganden, i synnerhet när det gäller kvalitativa studier. Inte minst blir frågan
om informerat samtycke speciellt svårhanterlig beträffande personer med
utvecklingsstörning. Hur vet forskaren att informanten verkligen har förstått informationen och inser betydelsen och konsekvenserna av sitt medverkande i studien? Jag har i studien beaktat de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet31 anger. De ungdomar som deltog i studien gjorde detta anonymt
och frivilligt. Materialet kom att förvaras på betryggande sätt och redovisas
så att ingen respondent kan identifieras.
En viktig del av forskningsetiken är alltså i vilken utsträckning forskaren
har informerat deltagarna om studien (informationskravet) samt hur deltagarnas samtycke är inhämtat (samtyckeskravet). Informerat samtycke har
inhämtats från samtliga föräldrar till de ungdomar som går i gymnasiesärskolan. Detta samtycke har bekräftats delvis muntligt och delvis skriftligt.
Ordföranden i gymnasiesärskolans föräldrarådsgrupp har skriftligen vidimerat det muntliga samtycke som gavs i samband med ett föräldramöte, vid
vilket studiens syfte och uppläggning blev presenterad. De föräldrar som ej
närvarade vid föräldramötet har blivit informerade om studien brevledes.
Dessa gav sedan sitt samtycke skriftligen. I Vetenskapsrådets etiska regler
påtalas att ”särskild försiktighet bör iakttagas då det gäller omyndiga eller
sådana personer som själva ej kan tillgodogöra sig given information. Så
långt som möjligt bör kravet på samtycke tillämpas. Där så inte är möjligt
bör förmyndare eller närstående personer ges detta ansvar” (Samtyckeskravet; Regel 2). Jag har presenterat mig (och mitt syfte) för eleverna med
att ”jag tänker skriva en bok om hur det är att gå i gymnasiesärskolan.
Därför behöver jag vara med och se vad ni gör under ett läsår”. Att inhämta skriftligt samtycke från eleverna föreföll både vara krångligt och i viss
mån även kränkande. Min ambition har istället varit att – med ödmjukhet
och respekt – återkommande fråga om jag får vara med och se vad de håller
på med. Detta förfaringssätt torde vara ett mer gediget samtycke än ett
initialt skriftligt samtycke.
Flera grupper har på sätt och vis dragits in i studien. Exempelvis har jag i
vissa situationer observerat samspelet mellan elever som går i gymnasiesärskolan och elever som inte går i gymnasiesärskolan. Den senare gruppen
31

Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990,
reviderad version april 1999.
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omfattades emellertid inte av samtycket. Taylor & Bogdan hävdar dock
följande om samtycke och tillfälliga kontakter:
We don’t think that it is ethically required or consistent with the spirit of
informed consent to obtain permission from the parents of each and
every student who may appear in the field notes or with whom may have
casual conversations (Taylor & Bogdan 1998, s. 39).

Ytterligare en forskningsetisk fråga som tangerar både eventuella metodproblem och konsekvenser av forskningen rör de emotionella konsekvenserna av intervjuerna. Exempelvis kan intervjusituationer hamna i lägen där
smärtsamma upplevelser väcks till liv, där utanförskap och tillkortakommande uppdagas etc. Barron (1999) menar att den forskning som vill ge röst
åt utsatta också kan utsätta. Ännu en konsekvens av forskningen är att den
alltid riskerar att skapa kategorier och ”sanningar” som intervjupersonerna
inte känner igen sig i. Därmed blir forskning om människor i allmänhet,
och intervjuundersökningar i synnerhet, alltid ett moraliskt företag (Kvale
1997). Med anledning av denna problematik har jag i fältstudien försökt att
hålla en viss distans till undersökningspersonerna. Exempelvis märkte jag
vid de individuella ungdomsintervjuerna (se nedan) att vi ibland berörde
områden som vederbörande tycktes uppleva som ”känsliga” att tala om,
varpå jag avstod att vidare konfrontera ungdomarna i detta avseende. En
annan sak som kan tänkas ha avdramatiserat ”erfarenheten av smärtsamma
upplevelser och utanförskap” utgjordes av karaktären på mina observationer och intervjuer. Ofta handlade det om ganska korta samspelssekvenser
(både när det gällde observationer och intervjuer) i vilka jag inte haft för
avsikt att ”pressa” informanterna på obehagliga upplevelser.

Pilotstudien
En mindre pilotstudie genomfördes under maj och juni 2002. Detta var ett
första försök att ”sondera undersökningsfältets terräng”. Pilotstudien innefattade intervjuer med nyckelpersoner som hade övergripande ansvar för
särskolan i kommunen samt min medverkan på olika aktiviteter vid gymnasiesärskolan under en vecka. Syftet med pilotstudien var trefaldigt:
•
•
•
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Att identifiera och aktualisera delaktighetsfrågor som anses angelägna på organisatorisk/administrativ nivå och på brukarnivå (dvs. i
vardagliga skolsituationer).
Att bedöma i vilken utsträckning som deltagande observationer och
intervjuer kan användas.
Att lära känna undersökningsfältets fysiska och sociala miljöer.

Intervjuer med ansvariga för särskolan
Identifierandet av delaktighetsfrågor på den organisatoriska nivån har
främst baserats på intervjuer med fem berörda skolledare och tjänstemän,
samt i viss mån på en dokumentanalys av skol- och handikappolitiska dokument32. Intervjuerna vände sig till kommunala företrädare som på något
sätt hade ett övergripande ansvar för särskolan (s.k. key informants). Arbetet inleddes med att närmare studera den utvalda skolans lokala arbetsplaner tillsammans med rektorsuttalanden om ”gymnasiesärskolans utmaningar”. Intervjuerna har bland annat handlat om placeringsärenden, olika
problem av delaktighetskaraktär eller åsikter om gränser mellan skolformer.
På detta sätt har jag försökt belysa (nyckel)frågor som betraktas som angelägna på organisationsnivån för att sedan se om de äger sin aktualitet även
på ”brukarnivån”. I sista hand rörde alltså pilotstudien identifierandet av
organisatoriska nyckelfrågor av delaktighetskaraktär som kunde relateras
till mönster i gymnasiesärskolans vardag.
Intervjuerna med de ansvariga genomfördes på deras respektive arbetsplatser och varade mellan 60 och 90 minuter. Samtliga intervjuer har bandats och skrivits ut ordagrant. Vidare har en halvstrukturerad intervjuguide
(bilaga 1) använts som generellt syftade till att identifiera organisatoriska
nyckelfrågor av delaktighetskaraktär. Resultatet av dessa intervjuer redovisas i det empiriska kapitlet (4.1).
Pilotstudiens deltagande observationer
En annan ambition med pilotstudien var att fokusera på vilka vardagliga
skolsituationer/skoldomäner som kunde vara av intresse att undersöka närmare. Under fyra dagar i maj 2002 genomfördes ett antal inledande deltagande observationer (och samtal med elever och lärare). Syftet med dessa var
att skapa mig en första bild av hur undersökningsfältet såg ut – om möjligheterna att studera delaktighetsfrågor i förhållande till elevernas vardagliga
skolaktiviteter. Tanken var att dessa initiala iakttagelser skulle ställas i relation till intervjuerna med ansvariga för särskolan samt till studien som helhet. Resultatet av dessa observationer finns inbakade i det empiriska kapitlet (4.2).

Deltagande observationer
Nästa steg blev att fånga hur delaktigheten gestaltade sig för en grupp ungdomar inom gymnasiesärskolan, dvs. att karaktärisera olika former av delak32

Här avses främst kommunens skolplan och handikapplan samt lokala arbetsplaner.
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tighet. Ett sätt att upptäcka och gestalta vardagsdelaktigheten var att fokusera på de eventuella problem och utmaningar som utkristalliserade sig. Under
det läsår som fältstudien pågick genomfördes ett 50-tal deltagande observationer vid gymnasiesärskolan. Merparten av observationerna genomfördes
emellertid under perioden september 2002 – februari 2003. Under våren 2003
ägnades mer tid till intervjuer och mindre tid till observationer.
Totalt hade under observationsperioden 36 ungdomar sin skolgång förlagd till gymnasiesärskolan. Av dessa gick ett 10-tal ungdomar i årskurs 4
och gjorde följaktligen sitt sista år i denna skolform. Ytterligare ett 10-tal
gick i årskurs 1. Dessa var således ganska nya på gymnasiesärskolan när
observationerna startade. Övriga elever gick i årskurs 2 eller 3. Könsfördelningen mellan grupperna var, såväl totalt som årskursvis, ganska jämn (totalt 20 pojkar och 16 flickor).
Observationsstudiens vägledande frågeställning löd således: Vad kännetecknar de delaktighetsmönster som kommer till uttryck i vardagliga skolsituationer? Andra frågor som haft aktualitet under fältstudiearbetet har
varit: Hur samspelar elever som går i gymnasiesärskolan; med lärare, med
andra elever i gymnasiesärskolan, med elever som inte går i gymnasiesärskolan? Vilka situationer deltar respektive deltar inte eleverna i? Vilka olika
former av deltagande finns? I vilken utsträckning tar eleverna egna initiativ?
Vilka olika accepterandeformer finns? Vilken tillhörighet anser sig eleverna
ha till olika gruppgemenskaper?
Ett första försök att göra materialet överskådligt bestod i att urskilja vilka aktiviteter som observerats. En grovt tilltagen aktivitetsanalys resulterade i fyra överordnade aktivitetskategorier:
1.
2.
3.
4.

Teoretiska lektioner (IH-teori, SO-ämnet)
Gymnastiklektioner (gymnastikövningar och omklädningsrummet)
Raster (förmiddagsrast, lunchrast)
Transportsträckor (mellan gymnastiken och gymnasiesärskolans lokaler samt mellan lektionssal och matsal)

De två förstnämnda kategorierna kan benämnas som mer eller mindre
strukturerade och lärarstyrda aktiviteter. De två sistnämnda kategorierna
utgör exempel på ostrukturerade elevstyrda aktiviteter.

Observationernas trovärdighet
Det finns en rad frågor och överväganden som är förknippade med deltagande observationer. Nedan vill jag uppehålla mig vid några sådana överväganden som haft betydelse för min studie. Enligt Hammersley & Atkinson (1995) förespråkar den ”naturalistiska” (eng. ”naturalism”) vetenskaps-
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synen att den sociala världen – så långt som möjligt – bör studeras i sitt
naturliga tillstånd. Härav följer att naturliga miljöer, och inte konstgjorda
såsom experiment och formella intervjuer, borde vara den primära datakällan. Det brukar hävdas att syftet med observationer är att få så autentiska
data som möjligt. Resonemanget legitimerar frågan: Är god etnografi alltid
lika med låg grad av forskarinfluens? Vanligtvis talas det om tre olika trovärdighetskriterier33:
1. Gör troligt att situationen är autentisk
2. Gör troligt att observationerna inte har påverkat situationen
3. Gör troligt att deltagarna inte har påverkats av situationen
Låt mig diskutera dessa tre kriterier i förhållande till min empiriska fältstudie. Det första kriteriet, om situationens autenticitet, är i hög grad avhängig
av i vilken utsträckning registrering sker dolt eller öppet, samt i vilken utsträckning försökspersonerna är informerade och medvetna om att de ingår
i en studie. När det gäller min studie på gymnasiesärskolan så hade olika
observationstillfällen olika grad av autenticitet. Exempelvis kan det anses
att observationer av gymnastiklektioner hade ganska hög grad av autenticitet. Här kan observatörsrollen liknas med åskådarens, då jag ej deltog i de
aktiviteter och övningar som elever och lärare genomförde. Jag har svårt att
föreställa mig att dessa gymnastiklektioner skulle tett sig på ett diametralt
annorlunda sätt utan min närvaro. Däremot var situationen en annan beträffande observationer vid (”teoretiska”) lektioner och raster. När det
gäller lektioner så intog jag en passiv roll som lyssnare och iakttagare. Här
togs inga initiativ till att inleda samtal eller aktiviteter. Det hände dock –
inte alltför sällan – att eleverna (och även lärare) tilltalade mig under lektionerna (om jag visste rätt svar på lärarens fråga? om jag visste vad det var
för mat idag? etc.). I denna bemärkelse var inte lektionerna helt och fullt
autentiska. Vad rasterna anbelangar så utgjordes observatörsrollen i hög
grad av att jag medvetet initierade samtal med ungdomarna om olika (delaktighetsrelaterade) aspekter av tillvaron på skolan – och ibland även utanför skolan. Dessa informella samtal skulle givetvis inte inträffat utan min
närvaro, men samtidigt som dessa samtal utspelade sig – och däremellan –
observerade jag en del av vad som skedde på annat håll. Ett exempel på det
senare var observationer av spontana samtal mellan elever i uppehållsrummet eller korridoren. Min bedömning är att mycket av det som skedde på
rasterna även skulle utspelat sig utan min närvaro.
Det andra kriteriet rör huruvida observationerna inte har påverkat situationen. Även här är det fråga om en bedömning från forskarens sida. Flera
33

Föreläsningsanteckningar; prof. Kjell Granström (2002-10-16).
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av de betydelsebärande utsagor som lyfts fram i resultatet är framsprungna
ur observationer av interaktion mellan elever, samt mellan elever och lärare.
Ibland var dessa interaktionssekvenser uttryck för en dialog mellan ungdomar där jag varit på ”behörigt avstånd” (ej deltagit i samtalet). Vid andra
tillfällen har jag medvetet initierat samtal med elever och lärare.
Tredje kriteriet: Hur påverkas lärare och elever av att jag finns med i deras vardag och gör observationer? Det kan ju tänkas att såväl lärare som
elever agerade på ett sätt som de inte skulle gjort i normala fall. Ett argument som talar mot detta är att jag befann mig på fältet under en längre tid
(två terminer), vilket kan ses som en avdramatiserade faktor beträffande
min närvaro. Ytterligare en aspekt som bör framhållas är att eleverna var,
enligt lärarna, vana vid att ”det kommer och går folk” (vikarier, praoelever,
studiebesök etc.).
[…] Eleverna började strömma in i salen för förmiddagens sista lektion.
Med på lektionen var också två kvinnor som jag inte sett tidigare. De satt
i bakgrunden och lyssnade utan att säga något. Märkligt. De blev inte
presenterade (av läraren). De presenterade sig inte själva. Eleverna efterfrågade inte vilka de var. Det är förvisso möjligt att eleverna redan kände
dessa personer. Det hela förlöpte dock som om det var ett naturligt inslag
i vardagen (utdrag ur fältanteckning 25 – 2003-01-14).

Jag har inte heller använt mig av någon typ av registreringsutrustning
(bandspelare, videokamera etc.), vilket annars kan tänkas vara en inskränkande faktor beträffande det tredje trovärdighetskriteriet. Istället har jag
med jämna mellanrum tillbringat korta stunder på toaletten, där jag skrivit
ner minnesanteckningar och ibland rena citat av vad elever och lärare sagt
om skeenden, beteenden och miljöer som observerats. Att göra observationsanteckningar under pågående lektion tedde sig som ett mindre bra
alternativ. Jag är övertygad om att eleverna då hade frågat vad jag
skrev/gjorde, vilket skulle haft en hämmande inverkan på det naturliga
lektionsskeendet.

Observatörsrollen vid deltagande observationer
Det kanske vanligaste sättet att beskriva observatörsrollen finner vi hos
Hammersley & Atkinson (1987). Ytterligheterna i deras dikotomi är dold
kontra öppen observation samt deltagande kontra icke deltagande. I denna
matris finns rollerna som fullständig observatör, observatör som deltagare,
deltagare som observatör samt fullständig deltagare. Den roll som närmast
kan förknippas med min forskarroll vid gymnasiesärskolan var observatör
som deltagare. I vissa situationer tenderade dock observatörsrollen att gå
över till deltagare som observatör.
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[T]he ethnographer is present at the scene of action, is identifiable as a
researcher, but does not actively participate, or only occasionally interacts, with people in it. […Researchers] are in the classroom, but principally as observers, not as participants (DeWalt & DeWalt 2002, s. 20).

Ibland talas det om att forskaren vid deltagande observationer ”blir en del
av den allmänna scenen, eller en grupp inom densamma, men forskaren
håller sig tillbaka för att inte bli ”uppslukad” av undersökningsgruppen”
(DeWalt & DeWalt 2002, s. 21, fritt översatt). Att jag som forskare blev
”en del av den allmänna scenen” kan exemplifieras med följande utdrag ur
en fältanteckning:
Efter maten tog jag sällskap med en av ungdomarna tillbaka till gymnasiesärskolans lokaler. När vi passerade gymnasiets uppehållsrum stötte vi
på skolvärden (”Jocke”). Med allvarsam blick sa han att han ville prata
med mig om en sak.
Jocke: ’- Jo, du Martin, städerskorna har klagat på att någon vid upprepade tillfällen har kissat på golvet på toaletten här.’ Han pekade bort
mot en toalettdörr som jag inte lagt märke till tidigare. ’- Kan inte du ta
upp det på ert nästa personalmöte…så kan vi avfärda att det är någon
från särskolan i alla fall.’ (Fältanteckning 15 – 2002-11-07).

Jag har emellertid genomgående eftersträvat att eleverna vid gymnasiesärskolan inte ska se på mig som ”en lärare i mängden”. Detta har markerats
på olika sätt. Exempelvis har jag inte haft några nycklar eller nyckelkort,
jag har undvikit att gå till lärarrummet på rasterna, jag har (troligtvis) pratat med eleverna om andra saker än lärarna vanligtvis gör. Inte heller har
jag, i motsats till lärarna, ställt några krav på eleverna.
DeWalt & DeWalt (2002) hävdade, i sitt tredje ”element”, vikten av att
delta i en rad olika vardagliga och speciella aktiviteter. Med speciella aktiviteter avses förmodligen utflykter, studiebesök, skoldiscon etc., vilka jag inte
alltid haft möjlighet att närvara vid. I första hand har jag valt att observera
elevernas skolvardag i så autentiska miljöer som möjligt. Detta har ibland
varit svårt, eftersom autenticiteten tenderade att minska i samma ögonblick
som jag började etablera relationer med eleverna. När eleverna har inbjudit
mig till att vara med i aktiviteter (spela sällskapsspel etc.) har jag oftast
tackat ja. Här såg jag en möjlighet att komma eleverna ”närmare in på
livet” i syfte att inleda ”vardaglig konversation” (DeWalt & DeWalt’s element nr 4) om hur det är att vara med respektive inte vara med i olika
sammanhang.
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Informella samtal och intervjuer med ungdomar i
gymnasiesärskolan
Under fältstudieperioden har jag haft en mängd informella samtal med ungdomarna på den utvalda gymnasiesärskolan. Dessa samtal har i första hand
utspelat sig på raster (under förmiddagsrasten och lunchrasten). Vid några
tillfällen under fältstudien har jag fått erbjudande om att samtala med eleverna i grupp. Detta har inträffat när det blivit ett ”hål” i schemat, dvs. att
den ordinarie läraren på förhand har blivit varse att denne var upptagen
med andra arbetsuppgifter. Ett sådant erbjudande kan uppfattas både som
en möjlighet (att få samtala med ungdomarna om delaktighetsfrågor), men
också som ett problem som noga bör övervägas. Det problematiska är att
ett sådant samtal kan äventyra observatörsrollen (eller forskarrollen om
man så vill). Den tänkbara risk som infinner sig är att jag – som representant för vuxenvärlden – träder in och samtalar med ungdomarna med ”lektionens karaktäristika som ram”. Det är möjligt att eleverna då skulle svarat som om det varit en vanlig lektion.
Det som däremot talade för ett gruppsamtal med ungdomarna var att de
erbjöds möjlighet att påverka innehållet i studien. Samtalen inleddes med
frågan: ”Vad tycker ni att det ska stå i boken?”. Ett sätt att avdramatisera
och markera ändrade betingelser för samtalet (”nu är det inte lektion utan
snack med Martin”) var att dessa gruppsamtal flyttades från lektionssalen
till uppehållsrummet. I gruppsamtalen kunde eleverna konfronteras med
varandras uppfattningar om hur det är att gå på gymnasiesärskolan.
Under november 2003 genomfördes således två gruppsamtal med två
olika grupper (med 14 dagars mellanrum). Det rörde sig om befintliga
grupper som i vanliga fall skulle haft lektion i IH-teori. Det huvudsakliga
temat för dessa samtal var ungdomarnas tankar om kontakten med andra
elever på skolan. Varje gruppsamtal varade ca 30 minuter. Omedelbart efter
respektive samtal skrev jag ner minnesanteckningar om vad som hade sagts.
Mot slutet av vårterminen 2003 genomfördes individuella intervjuer med
ett par av ungdomarna i vad som kom att kallas ”det tuffa gänget”. Motivet
till att genomföra ungdomsintervjuerna var framförallt nyfikenheten på dessa
ungdomars speciella sätt att förhålla sig till sin skolvardag. Dessa intervjuer
ägde rum i en ledig lektionssal under matrasten. Ungdomsintervjuerna, som
varade ca 25 minuter, bandades och skrevs ut ordagrant (se intervjuguide –
bilaga 3). Utfallet av gruppsamtalen och de individuella ungdomsintervjuerna
finns integrerade i redovisningen av fältstudien (kapitel 4.2).
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Intervjuer med personal
Under en tidsperiod av tre veckor (i mars 2003) intervjuades åtta personer i
personalgruppen (5 lärare och 3 lärarassistenter). Vid dessa personalintervjuer ville jag höra den personal som funnits med i de situationer där jag
gjort observationer. Här eftersträvades en någorlunda jämn fördelning mellan män och kvinnor samt mellan erfaren och nyanställd/mindre erfaren
personal. Med erfaren personal avsågs att de skulle varit anställda vid den
utvalda skolan minst tre år. Med mindre erfaren avsåg de som påbörjat sin
anställning vid den utvalda skolan höstterminsstarten 2002 eller senare, dvs.
i samband med att observationsstudien inleddes. Därför såg urvalet ut enligt
nedan.

Lärare:
Man
Kvinna

Erfaren
1
1

Nyanställd
2
1

Assistenter:
Man
Kvinna

Erfaren
2

Nyanställd
1

Intervjuerna syftade till att fånga personalens uppfattningar om olika delaktighetssituationer i gymnasiesärskolans vardag. Personalen tillfrågades bl.a.
om sin syn på ökade kontakter mellan gymnasiesärskolans elever och övriga
elever på skolan. Som underlag för intervjuerna användes en halvstrukturerad
intervjuguide (Bilaga 2). Frågorna i denna guide arbetades fram utifrån olika
delaktighets- och utanförskapssituationer som registrerats under observationsstudien. Mot slutet av intervjuerna delgavs intervjupersonerna några typexempel på delaktighetsrelaterade situationer, där de sedan ombads ge sin analys
och tolkning av situationen. Intervjuerna varade mellan 45 och 90 minuter. De
bandades och skrevs ut ordagrant. Resultatet av dessa intervjuer återfinns i
redovisningen av fältstudien (kapitel 4.2), där personalens utsagor ställs i relation till hur ungdomarnas skolvardag gestaltar sig.
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3.3 Bearbetning och analys av det insamlade
materialet
Ett övergripande syfte med studien är följaktligen att utveckla kunskap om
begreppet delaktighet. Ofta talas det om delaktighet i politiska sammanhang (inom handikappolitiken, socialpolitiken, jämställdhetspolitiken etc.)
och att forskare behöver ett vetenskapligt delaktighetsbegrepp. Men vad
innebär det egentligen att mejsla fram ett vetenskapligt delaktighetsbegrepp? Vilka tillvägagångssätt står till förfogande? Givetvis finns det inga
standardiserade ”kokbokssvar” på denna stora fråga. Ett sätt torde dock
vara att anamma den metodiska inriktning som tidigare redogjorts för i det
begreppsanalytiska avsnittet (se kapitel 2.2, sid. 44-45). Här beskrivs ett
dialektiskt förfaringssätt vid begreppsutveckling som innefattar en växelvis
pendling mellan olika betydelsegivningar. I begreppsanalysen handlade det
om att växelvis ”öppna upp” definitionen för att sedan ”preliminärt fixera”
densamma. I analysen och tolkningen av fältstudiedelen rör dialektiken det
som är framsprunget ur begreppsanalysen respektive det som visar sig i det
empiriska materialet34.
I litteraturen brukar det hävdas att etnografiska forskningsansatser i sig
inte har någon sammanhållen metodologi för bearbetning och analys av insamlat material. Inte sällan framhålls dock ”The emic/etic approach”, vilken
något förenklat betyder att det fullständiga svaret på frågan ”vad är det som
sker?” kommer både från undersökningsdeltagarnas synvinklar och från
forskarens synvinkel (Lindman i DeWalt & DeWalt 2002). DeWalt & DeWalt hävdar i sitt sjunde ”element” (se kapitel 3.2) att forskaren bör använda
såväl underförstådd som explicit information i analys och skrivande.
The reason why so many people find qualitative data analysis so difficult
is that it is not fundamentally a mechanical or technical process; it is a
process of inductive reasoning, thinking, and theorizing. […] Developing
concepts is an intuitive process. [A place to start is to] look for words
and phrases in informants’ own vocabulary that capture the meaning of
what they say or do. Concepts from informants are sometimes referred to
as “emic” or concrete concepts (Taylor and Bogdan 1998, s. 140f).

Arbetet med att koda det insamlade materialet inspirerades initialt av Taylor
& Bogdan (1998). Författarna beskriver ett sätt att hitta strategier för kodning av ett datamaterial genom att söka finna en s.k. ”story line”, dvs. att leta
efter en analytisk tråd i materialet. Denna kodningsstrategi svarar på frågan:
34

Jfr. Hammersley & Atkinsons (1995) resonemang ovan om att det i etnografiska
studier bör finnas en dialektik mellan det begreppsdrivna (”Formal theory”)
och det empiridrivna (”Substantive theory”).

80

What is this a story of? Ett sätt att finna en ”story line” är, enligt Taylor &
Bogdan, att hitta på en mening eller en kort fras som ger en generell beskrivning av studien. Författarna exemplifierar bl.a. med Edgertons (1967) studie:
Cloak of Competence: Stigma in the Lives of Mentally Retarded.
Ovan talades det om dialektiken mellan olika betydelsegivningar. I empirikapitelitlet finns även en annan sorts dialektik som rör själva tolkningsarbetet. Denna växelverkan – vilken kan benämnas som erfarenhetsnära
och/eller erfarenhetsöverskridande tolkningsarbete – behöver en närmare
diskussion35.

Om tolkning och tolkningsförfarande
Att söka efter betydelser, innebörder och meningar innebär ofta att man
letar efter något som inte är ”för ögat givet”. ”[…] de meningar och betydelser som man söker i tolkningen [är inte] direkt tillgängliga för observation, utan måste därför studeras indirekt genom olika typer av mer eller
mindre direkta uttryck för dessa meningar och betydelser” (Gustavsson
2000a, s. 13). Inom den hermeneutiska forskningstraditionen har det historiskt talats om två olika sätt att förhålla sig till tolkning. Mycket förenklat
kan man säga att tolkningsförfarandet har inriktat sig på antingen ”upphovsmannens/kvinnans intention” alternativt vad som utgör ”betraktarens/läsarens tolkning” med en text, utsaga eller handling etc. Med hjälp av
antropologen Clifford Geertz beskriver Gustavsson dessa två tolkningsintressen så här:
Vi uppfattar det närmast som självklart att tolka en utsaga eller en handling som ett uttryck för sagesmannens/sageskvinnans eller aktörens erfarenhet. Utforskandet av denna erfarenhet representerar vårt erfarenhetsnära tolkningsintresse. Samtidigt är det uppenbart att exempelvis en
utsaga eller handling kan ha andra möjliga meningar och innebörder som
överskrider vad sagemannen eller aktören kan ha menat. Ett insiktsfullt
tolkningsarbete bör därför också inbegripa ett erfarenhetsöverskridande
tolkningsintresse (Ibid. s. 5).

Inte sällan förekommer båda dessa tolkningsintressen parallellt i studier med
tolkande ambitioner. Oftast brukar dock det ena eller andra intresset vara
överordnat. Ibland benämns det erfarenhetsnära intresset som ett personhistoriskt tolkningsintresse, i bemärkelsen att forskaren intresserar sig för utsagor,
handlingar etc. som så kallade ”spår”. Dessa kan härledas från de intentioner
35

För en utförligare redogörelse för och diskussion kring dessa olika tolkningsintressen; se Gustavsson 2000a och 2000b. Diskussionen nedan är i hög grad influerad av dessa texter om tolkningsinriktad forskningsmetod.
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och sammanhang som manifesteras i ”aktörens värld”. En central fråga för en
hermeneutiskt inriktad forskare med ett historiskt tolkningsintresse är: Vad
betyder fenomenet ’F’ för en person ’P’ i en viss situation ’S’?
Det erfarenhetsöverskridande intresset kan delas upp i två underkategorier, nämligen det existentiella tolkningsintresset och det teoretiska tolkningsintresset. Det speciella med ett existentiellt tolkningsintresse är att det
drar en skarp skiljelinje mellan författare och text. Texten är fri från sin författare (jfr. Nietzsche, Gadamer, Ricoeur). Här är det ”textens värld” som
kommunicerar med ”läsarens värld”. Frågan lyder: Vad betyder fenomenet
’F’ [texten] för läsaren? Ofta finns här flera rimliga och möjliga tolkningar
och det gäller att söka efter den bäst underbyggda tolkningen. I det teoretiska
tolkningsintresset ligger alltså att forskaren, så att säga, överskrider de enskilda erfarenheterna. Detta görs genom att jämföra olika personers utsagor
och/eller handlingar, och sedan relatera dessa jämförelser till (teoretiska)
begrepp. Den teoretiska frågan blir: Vad betyder fenomenet ’F’ generellt?36
I mitt tolkningsarbete har jag växelvis pendlat mellan karaktärisering av
delaktighetsmönster så som de ter sig för ungdomarna själva (erfarenhetsnära tolkning) och upptäckandet av nya/olika former av begreppet delaktighet (erfarenhetsöverskridande/teoretiskt tolkningsintresse). Det senare
tolkningsintresset hämtar sin förförståelse i studiens utgångspunkter och
frågeställningar samt i det ”provisoriska” begreppsanalytiska arbetet. I
resultatdelen kommer detta främst att visa sig i redovisningen av fältstudien
(kapitel 4.2) där det i första hand rör sig om empiriska beskrivningar och
erfarenhetsnära tolkningar. Det teoretiska tolkningsintresset kommer tydligast till uttryck i slutkapitlet (kapitel 5). Här sätts resultaten in i ett vidare
sammanhang och ett begreppsutvecklande resonemang om delaktighet förs i
relation till andra teoretiska begrepp.
Ett hermeneutiskt tolkningsarbete påminner – åtminstone när det gäller
det erfarenhetsnära tolkningsintresset – mycket om vårt vardagliga sätt att
förstå företeelser i vår omvärld. Det finns dock en avgörande skillnad. Vår
vardagsförståelse präglas vanligtvis inte av att vi systematiskt kontrollerar
och argumenterar för våra tolkningar utifrån explicitgjorda kriterier. Gustavsson (2000b), som diskuterar denna kriteriefråga, framhåller att prövningen av tolkningar ser lite olika ut beroende på om det rör sig om erfarenhetsnära eller erfarenhetsöverskridande tolkningsintresse. Eftersom analysen av
fältstudien till stora delar har ett övergripande erfarenhetsöverskridande syfte

36

Här avses emellertid inte generaliserbarhet i traditionell positivistisk mening. I
den förestående studien kan inte de enskilda situationerna (eller tolkningar av
dessa situationer) generaliseras till att gälla andra särskolesammanhang. Däremot kan studien uttala sig om generella innebörder av begreppet delaktighet.
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(att upptäcka nya innebörder i delaktighetsbegreppet) inriktar jag mig på
prövningar av tolkningar beträffande det senare tolkningsintresset.
Inte sällan brukar det talas om intersubjektivitet när det gäller vetenskaplig säkerhet och tillförlitlighet. Ofta avses här att studien (experimentet
etc.) ska kunna upprepas och att denna replikation ska ge samma resultat
som första gången. Vid ett tolkningsarbete är det omöjligt att uppnå denna
typ av intersubjektivitet. Därför talas det i tolkningssammanhang om en
annan väg att uppnå intersubjektiv bekräftelse på sina tolkningar. Här
handlar intersubjektiviteten om att redogöra för den argumentationsprocess
som leder fram till den slutgiltiga tolkningen. En sådan argumentation bör
innefatta förförståelsens relation till data och tolkning av data, samt prövning av tolkningar mot olika krav. Gustavsson skiljer på två grundläggande
villkor beträffande intersubjektiv bedömning av ett tolkningsarbete. Dels
måste forskaren presentera all relevant information, dvs. väsentliga delar av
datamaterialet som forskaren haft till sitt förfogande och som möjliggjort
tolkningen. Detta är det s.k. informationsvillkoret. Dessutom måste forskaren redovisa alla väsentliga led i argumentationsprocessen genom att ”ta
med mottagaren på en vandring genom materialet och sätta upp tydliga
vägskyltar, som anger varför man valde att gå en viss väg i tolkningsarbetet
och inte en annan” (Ibid. s 30). Här rör det sig alltså om det s.k. argumentationsvillkoret. På detta vis blir ofta den empiriska redovisningen av ett
tolkningsarbete en ”tjock beskrivning” vilken innefattar såväl argumentationens olika steg som de berörda personernas egna beskrivningar (jfr.
Geertz 1973).
Gustavsson (2000a) menar att validering av tolkningar inryms i en process som innefattar tre grundläggande – och växelverkande – steg. Det första steget handlar om att försöka återge vad de berörda själva upplevt rörande betydelsen i de fenomen som studeras. Här återfinns således den
beskrivande aspekten i tolkningsarbetet. Det andra steget anbelangar arbetet med att med utgångspunkt i materialet formulera alla rimliga tolkningar.
Här finns den skapande aspekten i tolkningsarbetet, dvs. skapandet av mening. Det tredje steget, slutligen, rör ”prövandet av dessa tolkningar mot all
föreliggande information i enlighet med explicit formulerade kriterier”
(Ibid. s 13). Detta utgör den kontrollerande aspekten i tolkningsprocessen.
Avslutningsvis bör det nämnas något om de avrapporteringar som gjordes
under fältstudieperiodens senare del. Vid tre tillfällen under datainsamlingsperioden har jag haft möjlighet att ventilera mitt empiriska material med
särskolesamordnaren i kommunen. Syftet med dessa träffar var att båda parter skulle dela med sig av empiriska respektive organisatoriska erfarenheter
kring särskolans verksamheter. Tanken var att detta tillvägagångssätt skulle
ge ytterligare infallsvinklar beträffande hur empiriska data kunde analyseras
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och förstås. Vid tidpunkten för fältstudien var både jag och särskolesamordnaren relativt ”nollställda” inför kommunens särskoleverksamheter,
då den senare var nyanställd inom kommunen. Inför dessa träffar upprättades ett ”muntligt kontrakt” mellan mig och samordnaren. En punkt handlade
om att jag skulle dela med mig av mina erfarenheter från observationerna och
att samordnaren gav tillbaka sina ”organisatoriska reflektioner”. En annan
punkt handlade om sekretess, dvs. att det vi pratade om stannade mellan oss
tills dess att studiens resultat blev presenterade.
Mot slutet av datainsamlingsperioden gjordes en avrapportering till personalgruppen. Här berättade jag om vad jag sett och hört under året i såväl
deltagande observationer som personalintervjuer.
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K APITEL 4

Empirikapitel
Detta empirkapitel utgörs av två delar. Del 1 inleds med en genomgång av
vad pilotstudiens intervjuer med ansvariga för särskolan gav (kapitel 4.1).
Det övergripande syftet med denna redovisning är att ge en bakgrundsbild
av det organisatoriska sammanhang – eller snarare den organisationskultur
– som den utvalda gymnasiesärskolan är en del av. Termen organisationskultur används ibland för att beteckna de normer och värderingar som
råder inom en specifik organisation (se t.ex. Ahrne & Hedström 1999; Bang
1999). Ett sätt att angripa uppgiften är att beskriva och analysera hur
kommunala företrädare resonerar kring ideal och upplevd realitet beträffande befintliga särskoleverksamheter i kommunen. I del 2 – som utgör
empirikapitlets tyngdpunkt – följer en allmän beskrivning av undersökningsfältet, samt redovisningen av fältstudien i vilken olika former av delaktighet karaktäriseras (kapitel 4.2). Här beskrivs och analyseras de iakttagelser som gjordes under det läsår som jag följde ungdomarna på gymnasiesärskolan.

4.1 Redovisning av intervjuer med ansvariga för
särskolan
Sammanställningen nedan baseras på genomförda intervjuer med (fem)
kommunala företrädare i den undersökta kommunen. Intervjuerna gjordes i
samband med den pilotstudie som föregick fältstudien. De syftade till att
identifiera och aktualisera delaktighetsfrågor som ansågs angelägna på organisatorisk/administrativ nivå. Detta blev också ett sätt att ”sondera undersökningsfältets organisatoriska terräng”. Ett syfte med pilotstudien var
alltså att identifiera nyckelfrågor av delaktighetskaraktär som kunde relateras till mönster i gymnasiesärskolans vardag.
Följande yrkeskategorier intervjuades: planeringsledare (tillika ytterst
ansvarig för särskolefrågor i kommunen), rektor/tf enhetschef (för den skola
där datainsamlingen kom att ske), studie- och yrkesvalslärare (ansvarig för
inventering av praktikplatser för särskolans elever), lärare på grundsärskolan (och ansvarig för särskoleelever som var integrerade i grundskolan)
samt kommunens samordnare för särskolefrågor. En halvstrukturerad in-
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tervjuguide (bilaga 1) upprättades, vilken genomsyrades av ett antal teman
utifrån vilka informanterna delgivit sina uppfattningar kring. Resultatet av
dessa intervjuerna kan sammanställas under följande rubriker:
Angelägna frågor beträffande gymnasiesärskolan
Integrering
Gymnasiesärskolans problem
Gymnasiesärskolans utmaningar
Styrdokumentens innehåll och funktion
Organisation och kommunaliseringens effekter
Särskolans vara eller inte vara

Angelägna frågor beträffande gymnasiesärskolan
De frågor som informanterna ofta berördes av var elevvårdande frågor, dvs.
hur man ska komma till rätta med de problem som uppstår när elever inte
trivs, inte mår bra, är aggressiva mot lärare och andra elever etc. En informant påtalade angelägenheten i att upprätta individuella studieplaner, upprätthålla ett fungerande föräldraråd (i syfte att öka föräldrarnas delaktighet
i gymnasiesärskolans vardag) samt öronmärkning av pengar till gymnasiesärskolan. Samma informant ville också hävda nödvändigheten av att se
elevens hela vardag – inte bara vad som sker på lektionstid.
ja helheten för eleven, alltså från alla kategorier, från lärarhåll, från assistenthåll, för att istället för att ha ett, s.a.s. ett perspektiv; ’det här är bäst
för eleven från det att han/hon kliver in här från taxin, tills den åker tillbaka, tills den kliver in hemma eller på korttids så att säga va’ (IP 1).
[någon] hör av sig och säger att; ’nu har detta hänt’, och ofta är det då
att någon elev i en grupp har såna särskilda behov så att det här klarar vi
inte, alltså nån sorts rop på hjälp nästan (IP 3).

Betoningen av ett helhetsperspektiv var ett genomgående inslag hos de intervjuade. Detta verkar emellertid vara ett speciellt perspektiv som kanske –
i vissa avseenden – skiljer sig från traditionella skolperspektiv. Det senare
har inte sällan fokus på kunskapsutveckling och lärande. Ansvariga för
särskolans verksamheter tenderar istället att betona skolans omsorgsrelaterade aspekter.

Integrering
Informanternas uppfattning om integrering genomsyrades av att det ofta blir
fråga om en fysisk integrering, dvs. att elever och lärare inom de olika skolfor-
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merna finns under samma tak utan att ha något samröre med varandra. Det är,
enligt informanterna, ytterst sällan som elever från gymnasiesärskolan samspelar med elever som inte går i särskolan (vilket också fältstudien visade). Samma
sak gäller samspelet mellan de olika skolformernas lärare.
Vi har en fysisk integrering, att det är samma lokaler och så, men det
som vi använder mest gemensamt är ju egentligen matsalen och idrottshallen, annars är det väldigt separerat, vi har en elev faktiskt som varit
med i kören, men det är första gången nu det här året, och det kändes
väldigt positivt och det har gjort att då kan kören ibland använda den salen där vi har piano på gymnasiesärskolan, t.ex. nån gång har vi använt
slöjdsalen så här va, men det finns ingen pedagogisk integrering tyvärr,
det som över tid har varit är att några elever i åk 3 har valt att göra specialarbete kring handikapp kring något som t.ex. Downs syndrom – hur
får man sin skolgång t.ex. det har varit ett antal men inte så många, sen
har vi haft ett IT-projekt som eh gymnasiesärskolan har haft, och haft
kommunikation via mail med en av klasserna här på gymnasiet. Ja, vi
försöker hitta…men det är jättesvårt (IP 1).

En annan informant tyckte sig se en ökad tolerans mellan olika elevgrupper
på skolorna.
Dom har blivit mer, som jag ser det, mer integrerade eleverna. Inte individuellt integrerade, men som grupp integrerade. Så jag upplever att det
finns en större tolerans, en större respekt, eh att vi har handikappade elever på skolorna, och det är inte bara den här gruppen. Det är ju RHelever och Asperger-elever, och det är – alltså det är rätt många elever
som inte är som dom vanliga gymnasieeleverna (IP 3).

Informanternas utsagor belyser vad som kan anses vara ideal och realiteter
beträffande särskolans integrering. Det förefaller som om rådande integrationssträvanden kommer till korta trots en ökad (fysisk) närhet mellan elever på skolan. Frågan är om den ökade toleransen (citatet ovan) infinner sig
så länge som gymnasiesärskolans elever har sin givna plats (i exempelvis
matsalen) på skolan? I sådana fall tycks det handla om ett tyst och passivt
accepterande av den formella tillhörigheten till skolan som gymnasiesärskolans elever de facto har. Detta exemplifierar hur den formella tillhörigheten
utgör en minimal form av delaktighet.
Intervjupersonerna gav också uttryck för att allt färre elever kommer ut
på arbetsmarknaden efter gymnasiesärskolan.
För vad jag förstår [...] så har antalet elever som får jobb eller vettig sysselsättning minskat de senaste tio åren (IP 3).
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Det handlar om att se till så att ungdomarna får praktik – på en marknad
som vi inte råder över, vilket är viktigt att poängtera. Vi är helt i händerna på arbetsgivare och handledare, vad dom har för utrymme, produktionsmässigt, ytmässigt, personalmässigt, tidsmässigt. Det är dom resurserna som finns att samspela med. [...] och det har ju blivit fler och fler
som, av ungdomar som går på nationella program som annars bedömdes
ha stora chanser att få in en fot på den öppna marknaden, som nu avvisas, och ett återkommande skäl från arbetsförmedlingens sida är ju att
dom dels har bristande kompetens, eh, alltså kunskap om det specifika
arbetet, och dels omogenhet (IP 2).

Gymnasiesärskolans problem
Här framhöll samtliga informanter att utbildningsutbudet efter grundsärskolan är förhållandevis begränsat. Det var ganska få valmöjligheter som
stod eleverna till förfogande, både vad det gällde programmets innehåll och
gymnasiesärskolans geografiska belägenhet. Informanterna tyckte sig kunna
se en bristande individualisering när det gällde särskolans utbildningsutbud:
Framförallt är det de här eleverna som inte, som har kvaliteter men det
finns inte någon direkt linje för det, och då kommer man kanske till, ja i
det här fallet [B-skolan], och det är många elever, allt fler kommer dit för
att dom inte passar in i de fåtaliga program som finns på gymnasiesärskolans yrkesinriktade linje (IP 4) 37.
Vi hade det bättre innan det här med godkänt och icke godkänt kom. I
princip får ju inte elever från särskolan komma in i gymnasieskolans
[värld] utan att vara godkänd i de här tre grundämnena va, kärnämnena.
Och dom är ju egentligen uteslutna rent teoretiskt, så vet ju alla att det är
fel och därför gör man undantag. Och undantagen lever särskolan på,
har alltid gjort och kommer alltid att göra så länge särskolan finns (IP 4).

En del menar att det som uttrycks i det senare intervjucitatet utgör själva
kärnan i hela särskoleproblematiken (jfr. Haug 1998). Andra vill framhålla
ett annat problem som gäller rekrytering av personal. I den studerade
kommunen hade man – likt många andra kommuner – en relativt hög medelålder bland särskolans personal. En informant uttryckte farhågor om att
kommunen, inom en tioårsperiod, inte kommer ha några utbildade lärare
kvar. Att särskolan är bemedlad med utbildad och kompetent personal är
37

I det emiriska materialet benämns den utvalda gymnasiesärskolan (individuella
programmet) ibland som ”B-skolan”. I andra sammanhang refereras det till
gymnasiesärskolans nationella program som hade sin belägenhet på ”ALskolan”.
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givetvis av stor vikt. Här kan det emellertid vara på sin plats att anknyta till
Skolverkets rapport – Kvalitet i särskola (2000:2037). Rapporten pekar på
att det inte i första hand är lärarnas utbildning som är avgörande för undervisningens kvalitet, utan förekomsten av en gemensam verksamhetsidé
som inkluderar mål och planer för att genomföra dessa mål. Skolverkets
konstaterande motsägs förvisso delvis av den institutionella organisationsteorin (Meyer & Rowan 1977; Nordström 1999), som hävdar att övergripande mål och intentioner har förhållandevis lite att göra med vad som sker
i den operativa verksamheten. Den senare lever sitt eget liv – avskild från
högre nivåer i organisationen.
Vidare påtalades en bristande dokumentation inom gymnasiesärskolans
verksamhetsområde.
Det kanske är så att pedagogerna har varit väldigt dåliga på att dokumentera vad dom egentligen har gjort, ja, dom kanske har haft väldigt
mycket ADL egentligen (kort paus) eller så har dom tragglat så att säga
samma bokstavsdelar men där har man inte nått nånting va, och det kan
också bero på att man inte har haft specialpedagoger i samma utsträckning på särskolorna [...] för att dokumentera vad man gör och att ha en,
ja analysera vad man gjort det har vi varit dåliga på i skolan, och jag tror
att särskolan har varit ännu sämre än vanliga skolan (IP 1).

Några informanter påtalade den problematik som ibland uppstod i samband med inskrivningsförfarandet. Här kunde det röra sig om vissa skolenheters möjligheter att ta emot elever med speciell problematik. Flera av
informanterna berörde svårigheterna att skriva in elever som gick i grundskolans högstadium i särskolan.
[Vi har] försökt att dra upp riktlinjer som vi har etablerat; att vi vill inte
ha elever efter åk 6, som kommer och ska skrivas in i särskolan, för det
är ingen, det känns inte bra att ställa sig inför en tonåring och tala om att
du är utvecklingsstörd, och ska skrivas in i särskolan (IP 5).

En informant ville påtala vikten av att ha ett mer kontinuerligt utbyte av
erfarenheter mellan grundsärskola och gymnasiesärskola.
…det är väl hur vi möts och utbyter erfarenheter mellan skolformer
[inom särskolan], jag tycker nog att det är ett stort glapp där […] Men
OK det är ju en frivillig skolform, gymnasiesärskolan, så det kanske ska
va så, men där finns det en del att göra tror jag (IP 4).

Ovanstående kan ses som typiska uttryck för konflikter mellan institutionella
nivåer i en organisation. I detta fallet uppdagades vissa brister med kommu-
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nens beställar-utförar-modell. Inom den institutionella organisationsteorin
brukar det talas om s.k. isärkopplade organisationsstrukturer (Meyer & Rowan 1977). Ett grundantagande inom detta perspektiv är att nivåerna i organisationen är löst kopplade till varandra. Något förenklat menas här att ”den
ena nivån inte riktigt vet vad den andra gör”, vilket leder till att en nivå i
organisationen kan frikopplas (t.ex. ”utförarledet”). Inom varje nivå utvecklas ett institutionaliserat tänkande – ett sorts för-givet-tagande (”så här ska
det vara”) som gör att yrkesverksamma på respektive nivå fungerar utifrån
”den egna kulturen” (Stern 1999).
En annan informant menade att särskolan har en tendens att hålla fast
vid det gamla, vilket bidrog till en fortsatt cementering av segregerande
mönster.
det kanske är det här…att man håller fast…eh vid det gamla…men…ja-a
problemet, jag vet inte, det kanske är det här att dom är segregerade, att
det inte är en skola för alla trots allt, att inte dom får fungera utifrån sina
resurser och sin kompetens, nej det ska vara dom här grupperna och att
man tittar på, mycket på att så här är skolan, så här fungerar det och den
här eleven passar inte in, det hör jag ju väldigt ofta, så det är nog lite av
det här som jag tror på att en skola för alla, att särskolan som egen skolform ska försvinna […] varför ska inte våra elever få pröva något nytt?
(IP 5).

Det visade sig att flera av informanterna framhöll olika typer av ”obekväma” diskussioner om elever som inte sägs ”passa in”. Frågan som med
nödvändighet följer av detta blir: Är det eleven som inte passar in i skolan
eller är det skolan som inte passar eleven?

Gymnasiesärskolans utmaningar
Informanternas uttalanden om gymnasiesärskolans framtida utmaningar
handlade i stor utsträckning om att lägga en god grund för ett ”värdigt
vuxenliv”. De uttryckte dock en oro för vad som skulle hända med eleverna
efter gymnasiesärskolan. Även föräldrarna sades uppleva denna oro.
Alltså; för det första talar vi om en väldig bredd, alltifrån elever som är
nästan som vem som helst, till elever som har väldigt många och komplexa
handikapp. Men för många i den lättare handikappgruppen så tror jag att
en av de stora utmaningarna är att koppla utbildningen till den…om man
ska kalla det för arbetsmarknaden, så att dom kan få vettiga uppgifter efter
gymnasiesärskolan, det tror jag är en viktig utmaning (IP 3).
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Problemen – som föräldrarna säger – dom börjar när dom slutar skolan.
Alltså vad ska dom göra sen. Så att, ja, allt är relativt på något vis. Relativt vuxenvärlden senare så är skolan – så fungerar skolan ändå ganska
bra (IP 3).

Citatet ovan – om att skolan anses fungera bra, relativt vuxenvärlden –
implicerar en motstridighet om skolans övergripande målsättning: Att skolan fungerar bra – som vad? En institution som på ett omsorgsfullt sätt tar
hand om sina elever? Eller skolan som en inrättning som syftar till att på
olika sätt (teoretiskt, socialt och praktiskt) förbereda ungdomar på vuxenvärldens utmaningar? Flera av informanterna menar att färdigheter i socialt
samspel – att lära sociala koder – många gånger är viktigare än teoretiska
kunskaper (matematik, läsning, skrivning, engelska).
…det handlar bara om att lära dem att läsa och skriva va, utifrån ett
skolperspektiv. […] [Somliga] har tyckt att det varit mycket viktigare att
eleven har suttit och tränat så att de kan läsa, när den säkert aldrig
kommer kunna att lära sig läsa, men har andra saker t.ex. när man jobbar med trädgård, (eleven) är fantastisk på att vara ute i rabatterna och
se och rensa och odla på olika sätt, och kan den ha kunskaper där och
kan tolka tecken som många kanske inte gör, ja då ska man utveckla den
sidan, för den eleven kan ju sen kanske få något väldigt meningsfullt i sin
vardag genom dom kunskaperna (IP 1).
Dom har alltså inte mogenhet för att fixa en arbetsplats med allt vad det
innebär av sociala krav att hålla tider, att kunna umgås på raster och att
ta instruktion och såna saker […] det är ju inte bara kunskap det handlar
om, utan alla dessa sociala koder som vi har med (otydligt) och underförstått vi läser mellan raderna om rörelsemönster, vad det är som gäller
och det är inte givet att en person med begåvningsnedsättning fixar det
[…] Det har ju inträffat det tragiska att ungdomar har förespeglats på
gott och ont, i det här fallet ont, att de är som alla andra och därmed ska
få ett jobb, och när det visar sig att det inte faller in så blir det ju mycket
tragiskt – depressivt, det är ju en oerhörd känsla att upptäcka i 20 års –
25 års ålder att ’nej – det är ju ingen som vill ha mig egentligen’. Att sitta
inför ett arbetslag och tro att man räknas med som alla i arbetslaget och
sen få veta att ’du nu ska vi ha arbetslagsträff, du kan gå hem nu’ (IP 2).

Det som genomsyrar dessa utsagor är betoningen på att (den ideala) särskolan bör lägga än mer vikt vid träning av sociala färdigheter än vad ett traditionellt skolperspektiv deklarerar. En viktig del i denna träning tycks vara
att kompensera teoretiska tillkortakommanden med att lära praktiska och
sociala färdigheter. Frågan är inom vilka skoldomäner som praktiserandet
av dessa sociala färdigheter sker? Eftersom det tycks vara en realitet att
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kontakten mellan elever som tillhör olika skolformer i det närmaste är obefintlig, så återstår bara ”de egna sammanhangen”. En följd av detta torde
bli att elever i särskolan får träna på sociala färdigheter tillsammans med
andra elever i särskolan. Detta påminner mycket om de ”kompensatoriska
lösningar” som Haug talade om tidigare.
I intervjuerna framkom också utsagor om vilka hinder för delaktighet
och vuxenblivande som kan uppstå. En gemensam nämnare i detta sammanhang verkar vara att ungdomar med utvecklingsstörning ofta möts av
låga förväntningar i vardagslivet. Dessa låga förväntningar gestaltas bland
annat i det undervisningsmaterial som används, men även genom att föräldrar sägs ”ta över” när det gäller att forma framtiden.
Våra elever behöver i många fall tid, och ett tempo anpassat efter sig för
att deras attraktion ska få växa, och kunna hinna (otydligt) få hjälp att
benämna, att upptäcka sin egen kapacitet och kompetens och sina goda
villkor och utveckla dom, eh ifrån då ungdomsbeteende till mer vuxenbeteende, som då man förhoppningsvis ska ha en ganska stark inriktning
mot på gymnasiesärskolan. Som motverkas lite grann av att en del kurser
eller ämnen fortfarande är på, så att säga, barnnivå. Eftersom den kognitiva kompetensen att fixa språkbehandling och det numeriska, som matematik, på åldersadekvat nivå inte finns, utan [eleverna] sitter och arbetar med svenska och har text som kanske är gjord för mellanstadiet. Då
har det en kontraproduktiv effekt när det handlar om upplevelsen av mig
som en blivande vuxen, att sitta och jobba med barnmaterial, när jag vet
att mina syskon jobbar nu med 525 minus 227 (skratt) och jag är tio år
äldre, alltså det är såna här små vardagsenkla företeelser som när dom
läggs på varandra, om man egentligen inte ser det i vardagen, utan man
måste kanske se det i ett perspektiv och kunna summera ihop det där, då
kan man förstå att det finns massor med smågrejor i vardagslivet som
motverkar den här vuxenheten och mogenheten, därför att det finns en
underström av icke-förväntan på mig som utvecklingsstörd (IP 2).

Informanterna verkar pendla mellan två olika perspektiv när det gäller
gymnasiesärskolans utmaningar. Det ena perspektivet är utvecklingsinriktat
och handlar till stor del om att reflektera kring vad som är rätt utmaningar
för ungdomarna. Det andra perspektivet verkar vilja skydda ungdomarna
från misslyckanden – och därmed också utmaningar. Liknande resonemang
kom till uttryck i fältstudiens personalintervjuer, där framförallt lärarna i
sin vardagliga praktik hade att förhålla sig till och hantera detta dilemma.
Informanternas uppfattningar om föräldrarnas roll och involvering i elevernas skolgång gick till viss del isär. Utsagorna varierade mellan att betona
vikten av att fostra elever till självständighet kontra ett arbete för ökat föräldrainflytande.
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...att föräldrarna ofta är elevens språkrör och talar om vad han eller han
ska göra, och så att säga en effekt av det jag menar att vi inte lyckas utbilda fostra elever till egna ledare, att de uttrycker sin egen vilja och för
sin egen talan, på rimlig mognadsmässig nivå naturligtvis. Så att visst kan
det bli fel av den anledningen också, att föräldern pressar på [...] För det
är en sak att se sitt barn, sin ungdom, i det lilla privata kollektivet, dvs. i
hemmet. Ett annat kommunikationssystem, andra kravnivåer och såna
saker, och sen se eleven i större kollektiva arenor där påfrestningarna
(otydligt). (IP 2)
Vi kan ju svära och beklaga oss över krångliga föräldrar hur mycket vi
vill på vår kammare, men det är ju ingen tvekan om att dom föräldrar
som vill mycket med sina barn, kommer ju oftast längst […] Det har ju
varit elever som slutat hos oss här som inte trott att de skulle kunna få
fullt ut ett jobb i samhället, som nu HAR jobb. Men där har det ju varit
mycket föräldrarnas förtjänst, inte skolans. Det är kalla fakta (IP 4).

Som en motbild till detta möts elever i särskolan ibland av orimligt höga
förväntningar. På olika sätt tvingas ungdomar med utvecklingsstörning att
konfronteras med rådande samhällsideal.
[Grundsärskolans elever är ibland] med på samlingarna i aulan när det har
varit föredrag hit och dit, och rätt vad det är det någon som dyker upp
pratar om ’när ni kommer till gymnasiet då ska ni gå där och där – och då
blir det så och så’. Och då sitter vi där i aulan också (kort tystnad) och då
har vi en nöt att knäcka där då, det måste vi ju möta då i den lilla gruppen.
’Hörde ni när han sa så och så, vad tänkte ni då?’ (IP 4).

Styrdokumentens innehåll och funktion
Detta tema baseras på granskning av kommunens skolplan samt den valda
skolans lokala arbetsplan (2001-2002). Det visade sig att från och med läsåret 2002-2003 fastslogs ett dokument där samtliga program hade en övergripande och gemensam målsättning, och där varje enskilt program hade en
egen lokal arbetsplan. Man hade således gått från en gemensam lokal arbetsplan till skolformsanpassade arbetsplaner med gemensam grund.
Såväl kommunens skolplan som skolans lokala arbetsplan genomsyrades
av fokusering på trygghet. I skolplanen formulerades målsättningen som att;
”trygghet, omtänksamhet och respekt för varandra är grundläggande för
allt lärande”. Här framstår således lärande som skolans övergripande mål,
och trygghet ses som en grundläggande förutsättning för lärandet.
Man måste ha dom här basbehoven tillgodosedda för att kunna utveckla
det kognitiva va. Om du är – alltså – otrygg, och att du inte har den här
känslan av att du duger, du känner självtilliten då kan du inte utvecklas
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kognitivt va. Och därför är, det är inte ett mål i sig för att vi vet att det
är så grundläggande, för att om vi tar en, vilken individ som helst så har
man dom grundläggande behoven först för att, som man måste tillfredställa för att kunna utvecklas intellektuellt, så enkelt är det som jag ser
det va (IP 1).

I arbetsplanen löd målformuleringen: ”alla elever och vuxna på skolan ska
kunna känna sig trygga”. I det senare dokumentet framstod alltså trygghet i
sig som det ultimata undervisningsmålet. Intervjuerna visade delvis att
trygghetsaspekten sågs som en förutsättning för inhämtande av kunskap.
I anslutning till detta ombads intervjupersonerna ge sin syn på skolverkets rapport, Kvalitet i särskola – en fråga om värderingar (2000:2037). Här
hävdas det bl.a. (som tidigare refererats) att eleverna i särskolan trivs och
mår bra men deras kunskapsutveckling är dålig. Diagnosen för särskolan
lyder – mer omsorg än skola. Brist på strategier för undervisning och organisation är en viktig orsak till detta. Särskolan – och då främst grundsärskolan – anklagas för att vara en skolform utan utmaningar. Flera av informanterna hävdar att det kan ligga något i skolverkets resultat.
...och som vi får kritik för att vi, det var i sista rapporten från skolverket,
att det är mer av omsorg än skola (skratt), å det kan man ju variera från
olika aspekter och på ett sätt kan jag tycka att det kan vi vara stolta över
att vi har en omsorgskapacitet i den meningen att vi har...att skapa värdiga möten med eleverna, vilket jag vill utgå från att det är. Det kan naturligtvis vara i enstaka fall att det är en hämmande omsorg, det ska man
inte blunda för, att utvecklingspotentialen blir liggande i träda för att...
det är mer ’gulli, gulli’ (skratt) (IP 2).
Det finns en risk att det blir mer vård än skola, det där skulle vi vilja titta
lite närmare på [...] men alla vill inte riktigt diskutera den här frågan riktigt, det är lite känsligt samtidigt på sina håll [...] Det finns nånting i detta som jag tror stämmer (IP 3).

Återigen verkar motsättningen mellan vad som kan kallas ett ”omsorgsinriktat
trygghetsperspektiv” kontra ett ”utvecklingsinriktat kvalificeringsperspektiv”
göra sig gällande. Denna konflikt mellan å ena sidan omsorg/trygghet och å
andra sidan utveckling/utmaningar tenderar att genomsyra såväl ledningsnivån
som lärarnivån i organisationen. Inte minst tycks konflikten finnas implicerad i
de kommunala styrdokumenten. Är konflikten möjligen oundviklig i vårt samhälle? Borde hela skolan vara mer omsorgsinriktad?
Att arbeta för ett ökat elevinflytande är en av styrdokumentens ”käpphästar”. En informant framhöll emellertid risker med vanvördiga tolkningar
av elevers inflytande.
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Det finns en vanvördig tolkning på inflytande ibland och det är när man
låter, när man försätter elever i situationer att tycka om saker och ting
som man rimligtvis inte kan ha en endaste chans om. Det har ju förekommit tillsättningsärenden, vi har inte haft det här, men jag vet att det
förekommit, där små barn har blivit tillfrågade om…har fått vara med
på anställningsintervjuer av blivande rektorer. Jag ryser vid blotta tanken
alltså att det ska va på det sättet. Utan elever ska ha inflytande över den
delen som är – alltså deras vardagsliv, det är A och O (IP 4).

Ingen av informanterna såg någon motsättning mellan karaktären på trygghetsmålet å den ena sidan och kunskapsbaserade mål å den andra sidan.
Materialet visar att dessa mål går hand i hand. Någon menar till och med
att (vissa former av) kunskap ger trygghet.
Så att jag menar att även kunskapsinhämtandet har ju omsorgseffekter i
så måtto att ’jag mår bra’ det är ju tycker jag fundamentet för att kunna
prata om trygghet, att man pratar om kunskap före trygghet, för god
kunskap ger trygghet [...] kan vi skapa en vardag, erfarenhetsmässigt och
kunskapsmässigt, för en ung människa som han/hon begriper och ser nån
sorts förutsägbarhet i och med sitt handlande, då har jag lagt en mycket
god grund för trygghet (IP 2).

En inte helt oviktig notis i sammanhanget utgörs av att det inte är på basis
av trygghetsmålen som elever sorteras in i olika skolformer enligt skollagen
(UFB 2 2000/01). Formuleringen lyder:
3 kap. 3 § Barn i allmänhet skall tas emot i grundskolan.

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan.

Frågan är om inte detta är grunden för konflikten mellan omsorg/trygghet
och kunskap/utveckling. Den norske pedagogikprofessorn Peder Haug
(1998) menar att skollagens segregerande formuleringar utgör ett hinder för
demokratiskt orienterade värden, där kontakten mellan svaga elevgrupper
och andra elever blir minimal. ”Samtidigt är [skolan] enligt skollagens tredje kapitel, paragraf 3, helt klart segregerad. Den slår fast att psykiskt utvecklingsstörda som inte kan nå målen för grundskolan ska gå i särskolan.
[...] Denna paragraf uppfattar jag som en segregationsparagraf liknande den
vi hade i 1889 års norska folkskolelag. Den utgör ett hinder för de demokratiskt orienterade värden som läroplanen lyfter fram, och den utesluter
särskilt de svaga grupperna av elever från att träffa och samverka med alla
andra elever” (Ibid. s 26-27).
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Organisation och kommunaliseringens effekter
Under 1990-talet genomgick landets särskolor en omfattande förändring.
Kommunerna tog över huvudmannaskapet från landstingen (se kapitel 1).
Informanterna var i grunden positiva till kommunaliseringen och dess effekter.
Till det positiva naturligtvis att ha samma skolkommun, det är helt klart
bra, eh på kollegienivå att man har samma arbetsgivare och samma villkor, eh att man fullt ut har tillgång till skolan som skola, det är A och O,
så att man inte har dubbla huvudmän, eh sen att det har också blivit tydligare, särskolan har blivit tydlig i skolkommunen och eh införlivas mer
och mer [...] så att där, menar jag, har man verkligen jobbat för en delaktighet och ett samspel över gränserna som finns då – skolformsmässigt,
men det har ju hängt på att just den här eleven har den sociala förmågan
att kunna gå och ta information och hålla fokus på uppgiften och såna
saker, i den vanliga gymnasiegruppen och inte falla undan... (IP 2)

Här verkar det som om informanten menar att skolformerna kommit närmare varandra, att man har samma arbetsgivare och villkor osv. I delaktighetstermer skulle citatet kunna illustrera konflikten mellan, å ena sidan en
sorts organisatorisk, samhällelig, medborgerlig delaktighet och, å andra
sidan en vardaglig, funktionell, social delaktighet.
Det fanns även skeptiska tongångar i materialet beträffande huvudmannaskapsförändringen.
I den stund det inte finns rimlig kompetens hos en del tjänstemän som
ska ta beslut om särskolans villkor, och eller underlåtenhet att ta beslut
(lågmält skratt) att man inte har kunskap om att det behöver tas vissa
beslut, och det är väl t.ex. utvecklingen av programmen omfattningen av
dem, att eh där har ju vi här fått göra ett väldigt jobb (IP 2).

Huvudmannaskapsförändringens största inskränkning sägs vara avsaknad
av en central befattning med möjligheter till en sammanhållen strategi och
beslutanderätt för särskolan. På landstingstiden hade särskolerektorn dessa
möjligheter och befogenheter.
[Vi] kanske har tappat en del spetskompetens, alltså man hade en rektor
tidigare som kunde särskolan, det är klart att det är en fördel, utifrån ett
kunskapsbegrepp va, också en person som kunde driva pedagogiska frågor, kunde driva kompetensutveckling för hela gruppen, och det här det
är väl det som jag hör då när jag är ute att man har tappat den spetskompetensen att man har nån som har det övergripande, alltså övergripande kunskap om alla nya lagar och läroplaner och kursplaner och allt
sånt. Nu får man kämpa rätt mycket på varje skola för att försöka upprätthålla den här kunskapen (IP 3).
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Den utvalda kommunens organisation kring särskolans utformning var, vid
studiens genomförande, inne i ett förändringsskede. Enligt beslutprotokoll
från Bildningsnämnden skulle förändringarna bl.a. medföra tydligare ansvarsfördelning mellan särskolesamordnarens och enhetschefernas arbetsuppgifter. Berörda informanter tillfrågades om vad den förändrade särskoleorganisationen kan komma att få för betydelse.
Ja, egentligen är det inte någon större skillnad för vi har plockat tillbaka
dom saker som vi hade när vi var en särskild enhet, en egen särskoleenhet, men i och med att mycket av det försvann, men då -96 då när hela
särskolan försvann så att säga (från landstinget) […men] jag kan inte
säga vad den stora skillnaden är (IP 5).

En viss motstridighet kan dock skönjas då samma informant senare i intervjun hävdar:
I och med att den här nya organisationen får den sätta sig och (kort tankepaus) man får jobba upp till dom målen man sätter. Så kommunen har
blivit mer medvetna om vad det är som händer, och vilka elever som
finns inom särskolan, å då tror jag att det kommer att fungera väldigt
bra i den här nya organisationen, det tror jag.

Detta kan tolkas som en det-löser-sig-nog-med-tiden-inställning. Flera av
informanterna påtalade den ”misshushållning av resurser” som kännetecknade de första årens ändrade huvudmannaskap. Även då – som nu – tycktes en
vi-har-inte-tillräckligt-med-kunskap-om-särskolan-men-vi-lär-oss-väl-medtiden-inställning vara rådande. Liknande slutsatser drar även Skolverket
(2002) där det hävdas att: ”Ibland framstår också det på kommunal nivå till
synes strategilösa i sig som en slags strategi, dvs. respektive skola/skolområde
ska själva hantera organiseringen av undervisningen på det sätt som bedöms
fungera bäst. Tendensen är då att traditionerna får styra och att man gör som
man brukar göra” (s. 8). Detta kan tolkas som ett uttryck för ett institutionaliserat tänkande i enlighet med vad Meyer & Rowan (1977) hävdar: att omorganiseringar, nya ledarstilar, nya arbetssätt samt målsättningar och policydokument som formuleras och implementeras i organisationer ofta har och
måste ha ett begränsat inflytande på den faktiska verksamhet som organisationen bedriver. Liknade slutsatser drar Persson (2001) som med stöd av
Skrtic (1991) menar att specialundervisningens problem inte är av organisatorisk art – och att de inte kan lösas genom att förändra organisationen. Det
handlar istället om de normer, värderingar och ideologier som explicit eller
implicit styr verksamheten i skolan. Dessa är, menar Persson, mer eller mindre osynliga för lärare och elever. Skolverket (2002) konstaterar vidare att
”den variation vi idag ser i fråga om organisering av undervisningen är i det
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skenet inte förvånande utan snarare ett förväntat och följdriktigt utslag utifrån intentionerna bakom vårt skolsystem” (s. 69). Möjligen är det inte de
officiella intentionerna bakom, utan snarare de lokala särskoleaktörernas
egna, delvis motsägelsefulla, perspektiv som styr verksamhetens utformning.
så att det första året då fick jag ju vara med väldigt mycket med enhetscheferna när dom förhandlade med rektorerna, och dom ville att jag
skulle vara med då eftersom det här var ovant för dom, men då fanns det
några rektorer som sa att ’nu har inte du med det här att göra längre’.
Jag fick lite smäll på fingrarna när jag gick in (IP 5).

Flera av informanterna ville också se en tydligare koppling och övergång
mellan gymnasiesärskola och yrkesliv/sysselsättning. Någon framhöll att
lärarna (mentorerna) bör ha en mer kontinuerlig kontakt med en tänkt
fortsättning (yrke) för enskilda elever. Andra informanter hävdar att dagcentren (Daglig verksamhet, LSS § 9:10) bör har en tydligare roll och koppling till gymnasiesärskolan.
[Lärarna] ska veta vad Kalle, vad det blir när han slutar om fyra år, vad
kan det tänkas att han ska kunna göra utifrån sina förutsättningar, och
då ska man också kunna ta reda på det, så man redan där lägger upp undervisningen så att man hamnar på ett dagcenter där man har skogsarbete, parkarbete och alltihop det här va, så att man vet vad det är eleven kommer ut i. Och personalen också, det har vi känt att, en period
när jag jobbade som rektor då försökte jag att få gymnasiefolket att gå ut
på dagcentren och ha samarbete med dagcentrens personal, så att övergången skulle bli väldigt smidig då (IP 5).
…att låta lärarna ta större ansvar i kontakterna med avnämarna eller hur
man nu vill uttrycka det (IP 3).

Det här verkar vara en strategisk fråga för enhetschefernas pedagogiska
ledarskap. Det kan emellertid ifrågasättas vilken beredskap elever i gymnasiets årskurs 1 (oavsett skolform) har när det gäller att staka ut sin framtid.
Citatet (ovan) implicerar en uppfattning om att det inte kommer att hända
speciellt mycket med ”Kalles” framtidsambitioner under hans fyra år på
gymnasiesärskolan.

Särskolans vara eller inte vara
Avslutningsvis tillfrågades informanterna om sin inställning till debatten om
särskolans avskaffande, en linje som bland andra Handikappombudsmannen (HO) och Kommunförbundet företrädde. Enligt HO strider särskolan
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som skolform mot målet om full delaktighet och jämlikhet för människor
med funktionshinder.
Några informanter var mycket skeptiska till ståndpunkten att särskolan
bör avvecklas. Informanterna tillfrågades om vari motsättningen mellan
ideologin ”en skola för alla” och särskolan som egen skolform består?
En skola för alla, det tycker jag är när eleverna, barnen, ungdomarna får
det innehåll i sin undervisning presenterad på en nivå så att dom kan få
personer runt omkring sig som förstår deras handikapp, en skola för alla
är inte det att jag sätter in ett handikappat barn, den kan vara hörselskadad, blind eller, i ett klassrum där det finns andra som är födda samma år och som hör och ser (IP 1).
Det har blivit nån form av politisk sanning att; går man bara i stor grupp och
alla är lika – så får man ett likt samhälle [...] ska man låtsas och tro att man
ska kunna administrera bort det, då har man ju bitit sig i tungan, utan det
handlar om att göra upp med sitt dolda förakt för svaghet, och konfrontera
sig med det och göra nånting värdigt utav det, det tycker jag (IP 2).
Samtidigt så vet ju alla ju också att det här med resurser i samhället är ju
rätt ofta kopplat till en sorts benämning på saker och ting [...] det är
möjligt att det är en ålderdomlig [skolform], eller kanske en diskriminerande epitet att man måste, jag vet ju vissa elever på AL-skolan att det är
förnedrande på något vis att behöva gå in under nån skylt där det står
särskola, man är särskild, bara för att man har vissa handikapp vad det
gäller inlärning och sådant (IP 3).

Andra informanter var av den uppfattningen att särskolan som egen skolform har ”gjort sitt”.
Ja, jag tror att det är dags att stänga ner den – särskolan. Särskolan tillhör nog det förgångna, att ha en separat skolform. Men det är ju det att
det inte får förknippas med det att man ska pruta, om man ska avskaffa
den. Och det är ju lätt att det blir så med reformer, för att, dom eleverna
som behöver särskolan allra mest, där är det ju ingen tvekan, dom måste
ju få den typen undervisningen i fortsättningen också, alltså hela träningsskolan, och yrkesträningsdelen eller den individuella delen av gymnasiesärskolan, dom får den oavsett om det heter särskola eller inte, det
måste dom få. Dom eleverna som kan komma i kläm är dom här gränseleverna som kanske behöver särskolans mindre grupper, som kan halka
utanför (IP 4).
Jag är en av dom som tycker att särskolan ska bort […] eleverna kommer
alltid att finnas, dom kommer alltid att finnas, men redan 1978 så började jag att känna, varför, för jag har jobbat med det här sedan 1961, började jag att känna det här att; varför ska det finnas en grupp människor

99

då, som alltid satta på undantag, dom ska inte finnas – men jag är livrädd att de ska få det sämre. Att dom inte ska få de resurserna. Det är jag
livrädd för (IP 5).

Frågan är om inte dessa uppfattningar om huruvida särskolan bör avskaffas
eller inte är aningen överhettade. I grunden verkar informanterna vara
ganska överens. Det som skiljer olika uppfattningar förefaller vara argumentens karaktär, dvs. vad man fokuserar på. Utsagorna om särskolans
eventuella avskaffande är av ideologisk, politisk, resursmässig, pedagogisk
eller praktisk art. Flera av informanterna uppfattar det hela som å ena sidan
en retorisk fråga som är kopplad till resurser (vad händer med den resursgaranti som följer med beteckningen särskola?), och å andra sidan en samhällspolitisk fråga (i vilken utsträckning kommer samhället att ta ansvar för
ungdomar som befinner sig i gränslandet mellan den ”vanliga” skolan och
särskolan?). När det gäller den retoriska frågan så bekymrar sig informanterna för att diagnostänkandet ska få ytterligare uppsving, dvs. att resurser
motiveras på basis av en viss kvantitet av elever med speciell diagnos. Beträffande den samhällspolitiska frågan så är de flesta informanterna ganska
övertygade om att elever med omfattande intellektuella funktionshinder
kommer att få sin skolgång säkrad oavsett beslutets utfall. Problemen gäller
de elever som befinner sig i gränslandet. Fördelen tycks vara att den stigmatiserande effekten försvinner. Nackdelen tycks vara en ökad risk för att
eleven utsätts för alltför höga teoretiska och sociala krav, vilket kan leda till
utanförskap. Andra ser praktiska förtjänster med att avskaffa särskolan (att
var och en bör gå i skolan där man bor).

Två perspektiv på särskolans roll i samhället
Informanternas sätt att resonera kring särskolans roll i samhället tycks genomsyras av två olika perspektiv. Dessa perspektiv tycks ha stöd både i officiella
mål och i informanternas vardagstänkande. Det ena perspektivet är utvecklingsinriktat och betonar vikten av att särskolans elever utvecklar teoretiska
kunskaper för att de i största möjliga mån ska klara sig i ett samhälle som
präglas av konkurrens och prestation. Sättet att få ett bra vuxenliv, enligt detta
perspektiv, är att lära sig hantera och förhålla sig till kvalificeringskraven i
prestationssamhället. Detta sätt att betrakta gymnasiesärskolans utmaningar
kommer framledes att benämnas som kvalificeringsperspektivet.
Förlängningen av den presenterade tolkningen är att sär- och gymnasiesärskolan tycks präglas av två samtidigt föreliggande framtidsvisioner (för
den vuxne eleven). En kvalificeringsinriktad vision där målet är att så långt
som möjligt försöka anpassa sig till det rådande prestations- och konkur-
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renssamhället och en trygghetsinriktad vision där målet är att förbereda sig
för livet i en ”omsorgsnisch” och klara sig så bra som möjligt där.
Det finns inte utrymme i min studie att närmare undersöka dessa perspektivs uppkomsthistoria, men en intressant observation i de samtal som
fördes med lärare och skolledning i den kommun där huvudstudien genomfördes var att de två perspektiven tycks genomsyra gymnasiesärskolan på
nästan alla nivåer. Perspektiven var tydligt synliga i de officiella målen,
både så som de uttrycktes i officiella dokument och av skolledningen.
Jag fann en exempelvis en motsättning om vilka kunskapsformer som
bör prioriteras inom gymnasiesärskolan. En del föreföll hävda vikten av
traditionella teoretiska kunskaper (matematik, läsning, skrivning, engelska).
Andra betonade nyttan av sociala och praktiska färdigheter (ADL-träning,
trädgårdsskötsel, att bli medveten om samhällets sociala krav etc.). På ett
ideologiskt plan skulle denna diskussion kunna beskrivas i termer av kunskapsutveckling kontra trygghet. Det sägs inte klart vad som är – eller bör
vara – det ultimata målet för gymnasiesärskolans verksamheter. I kommunens och skolans styrdokument (skolplan och lokal arbetsplan) betonas lärande respektive individens (och lärarnas) trygghet som den övergripande
målsättningen. Det råder dock oklarhet om trygghetsaspekten ska tolkas
som ett mål eller en grundförutsättning – det vill säga ett medel – för att
uppnå olika former av kunskaper och färdigheter.
Kvalificeringsperspektivet och trygghetsperspektivet bars emellertid också upp av de enskilda lärarna i gymnasiesärskolans vardag. Kanske var
detta ett viktigt skäl till att perspektiven var så centrala. Lärarna gjorde
bland annat en koppling mellan de två grundläggande perspektiven och
ungdomarnas möjligheter till att växa. Huvudtanken är att trygghetsperspektivet på flera sätt inskränker ungdomarnas förutsättningar att utvecklas. Bland annat tar detta sig uttryck i de låga förväntningar som ungdomarna möter i exempelvis undervisningsmaterialets utformning (som ibland
sägs vara på en ”barnnivå”). Samtidigt hävdas det, i intervjuerna, att ungdomarna ibland förespeglas löften om att ”de är som alla andra och att de
därmed ska få ett jobb”. Informanterna uppmärksammar den ”underdånighetskänsla” som kan följa av undervisningens – och i synnerhet undervisningsmaterialets – utformning.
Genomgående verkar informanterna i sina utsagor pendla mellan de två
olika perspektiven på gymnasiesärskolans inriktning. Det intressanta är att
båda perspektiven kan sägas utgå ifrån centrala delaktighetskomponenter
även om informanterna inte alltid använde dessa beteckningar. Kvalificeringsperspektivet har med elevers engagemang och involvering i skoluppgifterna att göra. Det gäller elever i alla skolformer, men i viss mån kan man
se hela särskolan som ett svar på de speciella problem som särskoleleverna
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antogs ha – att bli delaktiga skolans traditionella kvalificeringsuppgifter.
Det omsorgs-/trygghetsskapande perspektivet kan ses som ett svar på andra
delaktighetsproblem som riskerade att speciellt drabba eleverna i särskolan
och gymnasiesärskolan. Det handlar om att skydda eleverna från olika typer av utanförskap som har med olika former av tillhörighet att göra. Det
handlar bland annat om att skydda ungdomarna från misslyckanden – och
därmed även utmaningar.
Det är viktigt att påpeka att perspektiv inte förekom i renodlade former
hos den ena eller andra informanten, utan ”motsättningen” mellan perspektiven tycks finnas i informanternas utsagor. Jag förstår dessa åsikter, inte
som motstridiga åsikter, utan mer som en grundläggande motsättning mellan olika mål och synsätt i gymnasiesärskolan. En motsättning som alla de
som arbetade där var tvungna att på något sätt förhålla sig till. Det tog sig
till exempel uttryck i att enskilda lärare eller skolledare gav prioritet åt det
ena eller andra perspektivet, och såg trygghet som ett medel för att uppnå
det som de ansåg vara allra viktigast, nämligen elevens lärande och kunskapsutveckling, eller vice versa.
Ibland såg jag också att informanternas sätt att hantera de två perspektiven tog sig uttryck i vad som skulle kunna beskrivas som olika pedagogiker,
eller övergripande pedagogiska förhållningssätt. Den som i första hand
betonade omsorgsperspektivet företrädde en sorts ”livskvalitetspedagogik”,
som syftar till att skapa en trygg miljö för elever och personal. De som i
första hand tog fasta på utvecklingsperspektivet upprätthöll en ”kvalificeringspedagogik”, med fokus på idén om att eleven först och främst måste
kvalificera sig till livet efter skolan genom prestation. Denna pedagogik
verkar syfta till att eleven ska införliva största möjliga mängd teoretiska
kunskaper enligt givna kursplaner.
De båda pedagogikerna har förvisso vissa likartade delaktighetsmål som:
att öka aktivt deltagande och engagemang i skolaktiviteter och socialt samspel, att öka elevernas autonomi i skolaktiviteter/samspel och att öka deras
informella tillhörighet etc. Men pedagogikerna skiljer sig också åt i ett viktigt avseende: de tycks nämligen i första hand sikta på delaktighet i olika
världar. Den trygga ”livskvalitetspedagogiken” verkar, såväl kortsiktigt
som långsiktigt, mest vara inriktad på delaktighet i ett vuxenliv bland ”de
egna i omsorgsvärlden”. ”Kvalificeringspedagogiken” tycks mer vara inriktad på ett vuxenliv bland andra i ett samhälle för alla. I en mening kan vi
härmed säga att trygghetsperspektivet blir ett segregationsperspektiv. Paradoxalt nog tycks detta perspektiv ha ett visst släktskap med den nordiska
normaliseringspolitiken som snarare brukar associeras med integration. En
förklaring kan vara att normaliseringsprincipen mest betonar rätten att leva
som andra och mindre bland andra.
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4.2 Redovisning av fältstudien
Det förestående avsnittet syftar till att karaktärisera olika former av delaktighet i vissa studerade skolkontexter. Inledningsvis ges emellertid en översiktlig helhetsbild av den gymnasiesärskola där fältstudien genomfördes.

Allmän beskrivning av undersökningsfältet
Nedanstående beskrivning av undersökningsfältet är gjord med avseende på
fysiska lokaliteter och personalgruppen. Här finns också en inledande karaktärisering av eleverna som gick på gymnasiesärskolan vid tiden för observationerna.

Lokaliteter
Gymnasiesärskolans lokaler var belägna i ett trevåningshus varav de två
nedersta våningarna var avsedda för särskoleundervisning. Den översta
(tredje) våningen hörde till grundskolan (kemi- och fysiksalar för årskurs 79). Gymnasiesärskolans hus stod i förbindelse med skolans huvudbyggnad
där bland annat skolexpedition, matsal, cafeteria och lärarrum fanns. Denna förbindelse utgjordes av en gång i källaren i vilken eleverna kunde ta sig
mellan byggnaderna. I källaren fanns också skåp för elever som gick i gymnasieskolan.
På gymnasiesärskolans första våning fanns en lång rak korridor som
sträckte sig genom hela byggnaden. I mitten av korridoren fanns ett inglasat
rum där arbetslaget (lärare och assistenter) brukade samlas innan eleverna
anlände till skolan på morgonen. I denna ”glasbur” fanns en dator, telefon,
fax, elevernas kontaktpärmar med mera. I fönstret som vette mot korridoren hängde en whiteboard-tavla där arbetslaget skrev upp dagsaktuell information (om någon elev var sjuk/kom senare, praktikanter, ”forskarens
närvaroschema” etc.). På första våningen fanns även två större undervisningssalar samt ett par mindre klassrum avsedda för undervisning i mindre
grupper. Det fanns också ett specialanpassat kök där den så kallade Mat &
Kultur-profilen (M-profilen) mestadels hade sin undervisning. På första
våningen fanns också en sal för träslöjd.
Även den andra våningen hade en korridor genom hela våningsplanet.
Här hade lärarna sitt arbetsrum, som i huvudsak användes för lektionsförberedelser. Vidare fanns en stor datasal där den så kallade Data-profilen
(D-profilen) hade sin hemvist. Datasalen var uppdelad i två delar där en
glasvägg delade rummet på mitten. Ett 15-tal datorer var placerade längs
med väggarna. I mitten av varje rum fanns ett stort (konferens-)bord med
tillhörande stolar. På andra våningen fanns också en större sal där Estetik-
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gruppen (E-profilen) höll till. Här fanns utrymme att arbeta med bild, färg
och form. I denna sal bedrevs även svenska undervisning och matematikundervisning för samtliga profiler.
Längs korridoren på andra våningen fanns elevernas skåp där de hängde
sina ytterkläder och hade sina personliga tillhörigheter. I mitten av korridoren fanns en öppen yta där eleverna vistades under rasterna. Denna yta –
som gick under benämningen ”uppehållsrummet” – var utrustad med diverse sällskapsspel (hockeyspel etc.), böcker och tidningar. Här fanns tre bord,
några soffor, samt ett vitrinskåp i vilket en musikanläggning stod. Här spelade eleverna CD-skivor så fort det gavs möjlighet.
Vad gällde övriga skolan så låg matsalen i samma byggnad som skolans
huvudentré. Här fanns också en cafeteria där elever och lärare kunde köpa
smörgåsar, godis, dricka etc. Mellan matsalen och gymnasiesärskolans lokaler låg lärarrummet samt personalens postfack. Gymnastiksalen återfanns i
en fristående byggnad. I anslutning till denna fanns en fotbollsplan med
löparbana, hoppgrop mm.
Skolan hade sin geografiska belägenhet mitt emellan tre stadsdelsområden
med gångavstånd till stadens centrum. Två av dessa var bostadsområden med
huvudsakligen relativt centralt belägna bostads-/hyresrättslägenheter. Ett
kvarter från skolan fanns också ett större industri/företagsområde.

Arbetslaget
Arbetslaget vid gymnasiesärskolan utgjordes av två personalkategorier,
lärare och assistenter. Under observationsperioden hade 18 personer anställning vid särskolan (10 lärare och 8 assistenter). Medelåldern hos lärarna var 48,2 år och hos assistenterna 38,1 år. Könsfördelningen bland lärarna var jämn, 5 män och 5 kvinnor. Bland assistenterna fanns endast en man
anställd. Det fanns en arbetslagsledare som också tjänstgjorde som lärare.
Denne var en av få som hade en fullgjord specialpedagogisk utbildning.
Övriga i lärarlaget hade lärarutbildningar med olika typer av inriktning
(förskolelärare, grundskolelärare, mellanstadielärare, ämneslärare etc.).
Någon i lärarlaget läste, under observationsstudiens genomförande, en specialpedagogisk vidareutbildning. Merparten av assistenterna var utbildade
barnskötare. Ungefär hälften av personalstyrkan hade relativt lång erfarenhet av skol- eller omsorgsrelaterad verksamhet. Det bör också framhållas
att vid tidpunkten för observationernas start så tillträdde 4 nya lärare (tre
män och en kvinna) samt två kvinnliga assistenter.
Eleverna
Vid genomförandet av fältstudien gick 36 elever på gymnasiesärskolan. Ett
10-tal av dessa ungdomar gick i årskurs 4 och gjorde följaktligen sitt sista år
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på gymnasiesärskolan. Ytterligare ett 10-tal gick i årskurs 1. Dessa var således ganska nya på gymnasiesärskolan när observationerna startade. Övriga
elever gick i årskurs 2 eller 3. Medelåldern bland eleverna var 18,4 år (pojkar 18,25 år och flickor 18,5 år). Könsfördelningen mellan grupperna var,
såväl totalt som årskursvis, ganska jämn (totalt 20 pojkar och 16 flickor).
De allra flesta eleverna hade haft sin tidigare skolgång förlagd till någon av
stadens grundsärskolor. Ett fåtal hade tidigare gått i träningsskola och ett
fåtal andra hade gått i Waldorfinspirerade skolor.
Under observationerna kunde en mindre grupp elever urskiljas, vilka
”stack ut” från övriga elever. Det visade sig att denna grupp i vissa avseenden försökte ange villkoren beträffande vem eller vilka som ansågs ”platsa”
i den egna gruppens gemenskap. På flera olika sätt (som jag återkommer
till) uppvisade denna grupp intressanta delaktighetsmönster. Andra elever
uppvisade andra mönster. Trots att mönstren var gemensamma för flera
elever bildade de inga grupper i sociologisk mening, med undantag av just
den förstnämnda gruppen. När jag i det följande sammanfattar elevernas
delaktighetsmönster i profiler kopplar jag det till de olika elevkonstellationer som jag identifierade. Benämningen elevkonstellation används när jag
talar i generella termer om olika grupper av elever eller kategorier av elever
som utkristalliserade sig på gymnasiesärskolan
I min identifiering av elevkonstellationerna har jag i första hand utgått
ifrån vad som brukar kallas ett ”emiskt perspektiv” dvs. hur den studerade
verkligheten uppfattades av informanterna själva. Mera exakt kan det sägas
att konstellationerna bygger på en analys där tre olika perspektiv varit inblandade. Det första, och primära, är det ”emiska elevperspektivet”, dvs.
hur eleverna på skolan uppfattade, och i ord och handling uttryckte, vilka
andra elever som de hörde ihop med. Det andra perspektivet har jag valt att
kalla det ”emiskt professionella” perspektivet. Detta perspektiv upprätthålls
av lärare, assistenter och skolledning och uttrycktes i hur de talade om eleverna. De professionellas perspektiv finns i första hand med på grund av att
det influerade elevernas vardag. Det tredje perspektivet som legat till grund
för beskrivningen av elevkonstellationerna har jag kallat för det ”etiska
perspektivet” och jag menar då det perspektiv som överskrider informanternas egna och exempelvis översätter deras synsätt till mer teoretiska termer. Det emiska elevperspektivet har både utgjort min viktigaste utgångspunkt och varit styrande för pendlingen till de två andra perspektiven.
Den förstnämnda gruppen har jag helt enkelt valt att kalla ”tuffingarna”
eller ”det tuffa gänget”. Utgångspunkten är att deras grupp kännetecknades
av ett ungdomsideal. Indirekt uttryckte ”tuffingarna” att de själva stod
bakom detta ideal i sitt sätt att beskriva andra elever som ”barnsliga” eller
”larviga”. Idealet bekräftades också av vissa andra elever, som försökte visa
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sig tuffa för att få räknas till ”det tuffa gänget”. Även lärarna såg denna
grupp som tydlig i skolan och det är främst deras beteckning på ungdomsidealet som jag valt att använda. ”Det tuffa gänget” markerade sitt ideal
genom att de via olika uttrycksmedel försökte markera någon sorts överlägsenhet i förhållande till övriga elever. Gruppen bestod av två flickor och två
pojkar. Vilka ungdomar som tillhörde gänget kunde variera över tid och
rum. Bland annat kunde gruppkonstellationen variera beroende på vilket
samtalsämne som var aktuellt eller i vilken situation de befann sig. De flesta
i denna gruppen gick sitt första år på gymnasiesärskolan. Några av dem
hade erfarenheter av att gå i den vanliga grundskolan innan de kom till
gymnasiesärskolan. Medlemmar i ”det tuffa gänget” var Elvira, Cissi, Jerry
och Chrille38. Att ”tuffingarna” utgjorde en egen gruppering på gymnasiesärskolan blev tydligt då de tillhörde olika profiler (Elvira & Chrille gick i
estetikprofilen, Cissi gick i dataprofilen och Jerry gick (inledningsvis) på ett
s.k. specialutformat program) – men i samband med raster, gemensamma
lektioner, utflykter etc. så sökte de uttryckligen upp varandra.
Vidare kunde ett tiotal ”tvåpersonskonstellationer” urskiljas, dvs. att flera av eleverna på gymnasiesärskolan höll ihop två och två. En sådan konstellation benämns som ”aspiranterna” i den meningen att dessa ungdomar
verkade aspirera på att få vara med i ”det tuffa gänget”. De visade tydligt
att de erkände och efterstävade det ungdomsideal som ”det tuffa gänget”
stod för. I empirikapitlet kommer Sammy och Torbjörn att karaktäriseras
som aspiranter. Ett mönster i deras sätt att vara kännetecknandes av att de
ofta försökte ta efter ”tuffingarnas” sätt att prata samt att de försökte närma sig ”tuffingarnas” arenor (sitta vid samma bord i matsalen etc.). Överhuvudtaget verkade aspiranterna se upp till ”tuffingarnas” sätt att vara.
Exempel på andra ”tvåpersonskonstellationer” var Marika & Madeleine, vilka följdes åt på såväl lektioner som raster. De gick också i samma
dataprofilgrupp. På liknande sätt höll även Hans & Roger ihop (även dessa
”dataprofilare”). Båda använde rullstol och hade en del gemensamma träningsaktiviteter vissa dagar.
Ytterligare en sorts elevkonstellation kan sägas vara ”kärleksparen” (Louise
& Mårten samt Jenny & Jesper). Under observationsperioden visade det sig att
några av ungdomarna blev kära i varandra. Detta visade sig genom att de drog
sig undan lite från övriga elever på rasterna. Ofta placerade de sig i något soffhörn eller i änden av den långa korridoren. När det gällde Louise & Mårten så
visade de tydligare att de ville vara ifred. Jenny & Jesper tenderade att vara lite
för nyfikna på vad som var på gång varpå de istället höll sig lite närmare övriga
38

Alla namn på informanter i avhandlingen är fingerade. Vidare har beskrivningen av vissa miljöer och situationer rekonstruerats i syfte att anonymisera undersökningsdeltagarna.
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elever på gymnasiesärskolan. I sammanhanget bör också nämnas att Roger och
Elvira under observationsperioden blev ett par.
En annan elevkonstellation på gymnasiesärskolan kunde beskrivas som
”de tysta”. De kan inte beskrivas som en grupp (i samma bemärkelse som
exempelvis ”tuffingarna”). Här handlade det snarare om att en viss kategori
elever hade ett gemensamt sätt att förhålla sig till sin skolvardag, nämligen
att de höll en mycket låg profil. Denna låga profil hos ”de tysta” tenderade
att upprätthållas både i relation till det delvis dominerande ungdomsidealet
och generellt i skolans vardagliga aktiviteter. I mina observationer noterades uttryck för att ”de tysta” av andra elever uppfattades som försiktiga
och lågmälda. Personalen kallade vid något tillfälle dessa elever för ”mutister”. Troligtvis avsågs att dessa ungdomar hade förmågan att kommunicera
via verbalt språk men att de valde att prata – och i viss mån synas – så lite
som möjligt. Följande ungdomar kunde anses tillhöra ”de tysta”: Kent,
Aron, Josefin, Elenor, Amelia, Lelle, Kjell och Lasse.
”Tuffingarna” hade en ganska framträdande roll på gymnasiesärskolan.
En annan konstellation som också intog en framträdande roll benämns här
som ”de specifika”. Inte heller dessa kan beskrivas som en grupp i den bemärkelsen att de visade tecken på samhörighet eller att de på något tydligt
sätt verkade identifiera sig med varandra. Det som framförallt utmärkte
denna elevkategori var att de – i tuffingarnas ögon – betedde sig annorlunda. ”Tuffingarna” reagerade exempelvis på när någon rapade eller skrattade högt och ohämmat i matsalen, eller när någon skuttade omkring och
sjöng med freestylelurar på huvudet i gymnasiesärskolans korridor. Två
undergrupper kunde emellertid urskiljas: de som försökte göra anspråk på
uppmärksamhet genom att ”sticka ut” och ”ta plats” (Lennart, Olle, Acke,
Alice och i viss mån Ester) och de som höll en lägre profil (Kalle, Sara, Axel,
Stina och Pelle). I ”tuffingarnas” ögon tycktes de senare endast marginellt
bete sig annorlunda. Det kunde t.ex. handla om att någon klasskamrat
började ”maratonprata” på ett osammanhängande sätt när läraren ställde
en fråga. Inte sällan blev, vilket vi kommer att se i redovisningen av fältstudien, i synnerhet den förstnämnda undergruppen föremål för ”tuffingarnas”
positionering på såväl lektioner som raster.
Slutligen fanns det några elever på gymnasiesärskolan som var intressanta därför att de visserligen inte kunde anses tillhöra ovanstående gruppkonstellationer, men ändå inte kunde betraktas som utanför i social bemärkelse.
Här fanns exempelvis Mats som på ett ödmjukt och glatt sätt flanerade
omkring bland sina klasskamrater och kollade så att alla mådde bra. Mats
var också mycket engagerad i elevrådsfrågor och ställde – vid flera tillfällen
– krav på rättvist bemötande. Det visade sig att Mats talade mycket med
såväl ”tuffingarna” som ”aspiranterna”, men han verkade inte göra några
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anspråk på att få vara med i ”tuffingarnas” gemenskap. Vidare fanns här
också Patrik och Catrin (båda rullstolsanvändare) som inte heller verkade
ha någon given grupptillhörighet.

Delaktighetskaraktärisering av vardagliga skolsituationer
Följande beskrivning tar sin utgångspunkt i begreppsanalysens delaktighetskomponenter och hur dessa kan gestalta sig i olika vardagliga skolsituationer. Redovisningen kommer att följa den matris – eller delaktighetskarta –
som begreppsanalysen mynnade ut i. Med hjälp av de ur begreppsanalysen
framsprungna delaktighetsformerna39 kommer den följande karaktäriseringen att analysera vardagliga skolsituationer i gymnasiesärskolan. Delaktighetsformerna blir på detta vis en sorts analytiska redskap i förståelsen
av delaktighetsrelaterade fenomen i särskolans vardag. Det hävdades tidigare att delaktigheten kunde komma till uttryck inom olika domäner (skola,
hem, fritid osv.). I denna studie har datainsamlingen omfattat ett antal olika
skoldomäner, varpå delaktighetsmatrisen har modifierats på följande vis:
Delaktighetens
domäner

Skola
Lektioner
Samhällsorienterade
ämnen

Raster

OmMat- Transport
klädsal
sträckor/
ningsAllmänna
rum
skolarenor
GYSÄR-arena ← ----------------------------------------------------------------- → Offentlig arena
Personal-/lärarstyrd arena ← ------------------------------------------------ → Elevstyrd arena

Former
av delaktighet

Idrott och
hälsa

Gymnastik

Uppehållsrum/
korridor

Aktivitet

1

2

Engagemang

3

4

Tillhörighet

Formell

5

6

Informell

7

8

Autonomi

9

10

Makt

11

12

Interaktion

13

14

Figur 4.1: Matris över olika former av delaktighet inom olika skoldomäner.
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I huvudsak används benämningen delaktighetsformer (alternativt former av
delaktighet) genomgående i den empiriska redovisningen. Ibland förekommer
även benämningar som aspekter av delaktighet samt delaktighetens fasetter. I
förekommande fall skall dessa betraktas som liktydiga.
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I matrisen ovan är skoldomänen indelad i två huvudsakliga underdomäner
– lektioner och raster – i vilka deltagande observationer genomförts. Dessa
kan i sin tur delas upp ytterligare med avseende på typ av lektion och fysiska arenor där ungdomarnas delaktighet kan ta sig uttryck. Vägledande
frågeställningar i det analytiska arbetet har varit: Vad kännetecknar de delaktighetsformer som kommer till uttryck i vardagliga skolsituationer? Hur
kan (de abstrakta) delaktighetsbegreppen användas i ett givet empiriskt
sammanhang?
Kartläggningen av elevernas delaktighet i de olika skoldomänerna gjordes i flera växelverkande steg. Det första analyssteget innefattade att begreppsanalysens ”provisoriska språk” relaterades till olika delaktighetsmönster som visat sig vid lektioner och raster (jfr. den beskrivande aspekten
i tolkningsarbetet ovan). Det andra steget i analysen bestod i att försöka
tolka och förstå de uttryck för delaktighet som identifierats i steg 1 (den
skapande aspekten). Detta gjordes genom att tillskriva ungdomarnas handlingar och utsagor mening och betydelser. Ett tredje steg i analysen var att
jämföra exemplen på delaktighet/bristande delaktighet med varandra och
därigenom kontrollera och argumentera för de gjorda tolkningarna (den
kontrollerande aspekten). Ett fjärde analyssteg bestod i att jämföra de empiriska uttrycken för delaktighet med de ur begreppsanalysen framsprungna
delaktighetsdimensionerna.
En viktig konsekvens av detta förfaringssätt är att vissa delaktighetsformer kan vara svårare att särskilja än andra. Beroende på vilka (teoretiska)
glasögon man iklär sig kommer sedan olika associationer att uppenbaras i det
empiriska materialet. Det är en sak att teoretiskt/analytiskt särskilja begrepp
från varandra. Det är en annan sak att i ett empiriskt material göra gränsdragningar mellan vad som utgör den ena eller den andra delaktighetsformen.
På något sätt befinner sig dessa karaktäriseringar på olika ontologiska analysnivåer. Relaterat till denna studie så syftar det begreppsanalytiska utmejslandet av delaktighetsformer till att ge begreppet differentiering och ”bredd”.
En annan ontologisk nivå manifesteras däremot i ungdomarnas vardagsdelaktighet. Denna empiriska nivå syftar snarare till ”djup” i den meningen
att olika delaktighetsmönster ska analyseras, tolkas och förstås på ett djupare
plan med utgångspunkt i undersökningsdeltagarnas egna erfarenheter och
upplevelser. Detta skapar ibland svårigheter att upprätthålla de teoretiska
gränsdragningarna mellan olika delaktighetsformer. I verkligheten har vi ofta
att göra med sammanflätningar mellan olika delaktighetsformer. Detta betyder att när exempelvis delaktighetsformen aktivitet karaktäriseras empiriskt
kommer vi även att se nyanser av andra näraliggande former av delaktighet
(t.ex. engagemang). När delaktighetsformen autonomi illustreras kommer vi
att se vissa inslag av makt osv. Ambitionen med den empiriska analysen är
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ändå att – i största möjliga mån – försöka särskilja olika delaktighetsformer.
Men också att visa på exempel där sammanflätningar är oundvikliga.
För att ge struktur åt det empiriska materialet kommer en rad typexempel på delaktighetens karaktäristika att presenteras inom de (14) olika fälten
i matrisen. I bästa fall kommer detta att leda till att begreppsliga innebörder
utvecklas i en dialektik mellan vad Geertz (1973) kallar ”experience near”
och ”experience distant” (se kapitel 3.3). Det är vidare möjligt att vissa
kluster kommer att visa sig, dvs. att vissa delaktighetsformer är tydligare
och mer frekventa inom specifika domäner, vilket i sin tur kan ge upphov
till närmare analys.
Den förestående redovisningen av fältstudien försöker följa ett visst analytiskt mönster. Växelvis kommer domänerna lektioner och raster att systematiskt analyseras med utgångspunkt i olika delaktighetsformer40. En
återkommande fråga i resultatredovisningen är: delaktighet i vad? (tillhörighet till vad? etc.). På detta sätt blir analysen delvis inriktad på att utröna
hur olika elevkategoriers delaktighet förhåller sig till varandra, exempelvis
vad som kännetecknar ”tuffingarnas” delaktighetsmönster i förhållande till
”de tystas” delaktighet. Den empiriska analysen omfattar såväl ”synliga” –
eller observerbara – uttryck för delaktighet som ”underliggande” manifestationer. Ett exempel på detta rör delaktighetsformen formell tillhörighet. I en
mening har denna tillhörighetsform en ”juridisk” och ”objektiv” innebörd.
På ett formellt plan så tillhör eleverna i undersökningsgruppen (1) gymnasiesärskolan och (2) ”den stora skolan”. Vidare följer vissa (objektiva) implikationer av detta som har att göra med rätten att få vara med olika
sammanhang (elevråd, nollning etc.). Dessa implikationer omfattar alla
elever på gymnasiesärskolan. En viktig aspekt som studien uppmärksammar
är emellertid ungdomarnas sätt att förhålla sig till den formella tillhörigheten. Här finnes en subjektiv beteende- och upplevelseaspekt som på olika
sätt manifesterar sig i ungdomarnas agerande. I fältstudien noterades uttryck för att ungdomarna hade olika sätt att förhålla sig till den formella
tillhörigheten till särskolan och tillhörigheten till skolan i vidare mening.
Innan vi går in på själva delaktighetskaraktäriseringen bör det sägas något om vad som generellt kännetecknar de olika underdomänerna i matrisen (figur 4.1). Lektioner var dessa i huvudsak förlagda till salar/lokaler
som var avsedda för gymnasiesärskolan (se tidigare avsnitt om lokaliteter),
dvs. ett förhållandevis slutet sammanhang. Det var endast gymnastiklektionerna som genomfördes i lokaler som också användes av andra elever
40

I materialet visar det sig också att eleverna uttalar sig om andra arenor/domäner
i sin skolvardag, vilka jag ej systematiskt har studerat (exempelvis kontakten
med rektor/skolkurator/elevråd osv.) Här är det således endast upplevelsen av
dessa kontakter som analyserats.
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på skolan. Samtliga observerade lektioner var lärarledda (ibland med viss
hjälp av assistenter). Ansvarig lärare initierade ett valt tema och ledde eventuella diskussioner i klassrummet. Lektionsdomänen kännetecknas också av
att det fanns en viss grad av krav och förväntningar på eleverna (”vi snusar
inte på lektionstid…”) samt en viss grad av struktur (”först gör vi klart
denna uppgiften, sedan kan vi kolla på din personliga hemsida…”). Vidare
kan den typ av samspel som rådde under lektionerna karaktäriseras som
vertikalt samspel, dvs. att dialogen i huvudsak fördes mellan lärare och elev.
När det gäller raster så tillbringade eleverna dessa på olika fysiska arenor. Antingen placerade man sig i gymnasiesärskolans uppehållsrum (på 2:a
våningsplanet) eller i någon av gysär-husets två långa korridorer. Till denna
underdomän inräknas också omklädningsrummet i anslutning till gymnastiksalen, samt matsalen där skolans samtliga elever åt lunch. Med underdomänen ”transportsträckor/allmänna skolarenor” avses de miljöer i vilka
eleverna tog sig mellan gymnasiesärskolans hus och gymnastiksalen, samt
promenaden mellan avslutad lektion och lunchen i matsalen. Om lektionerna kännetecknades av i huvudsak vertikalt samspel så kan rasterna beskrivas i termer av horisontellt samspel (elev – elev)41.
Sammantaget kan det hävdas att domänerna till vänster i matrisen i huvudsak exemplifierar delaktighetsuttryck på (fysiska) arenor som är knutna
till gymnasiesärskolan. Dessa är mer eller mindre lärarstyrda. Ju längre ut
till höger i matrisen man kommer desto mer avses här arenor som kan anses
vara offentliga (kiosken på andra sidan gatan, matsalen, skolgårdsmiljöer,
friluftsdagar etc.) i den bemärkelsen att merparten av alla som var verksamma på skolan utnyttjade och vistades på dessa arenor. Under rasterna
var det inte sällan ungdomarna själva som styrde innehåll och former i sin
skolvardag. Det bör dock påtalas att assistenterna hade en viss inverkan på
elevernas grad av ”självstyrning” under rasterna, vilket vi får anledning att
återkomma till.
Vidare torde det finnas ytterligare en dimension i matrisen om delaktighetsformer och delaktighetsdomäner. Denna kompletterande dimension
handlar om förutsättningar för delaktighet (se begreppsanalysen figur 2.4).
En analys av delaktighetens förutsättningar handlar inte primärt om karak41

Redovisningen av fältstudien följer i stort sett denna uppdelning; vad betyder
delaktighetsformen D1 i den givna underdomänen – lektioner eller raster. Vid
några enstaka tillfällen föranleder dock den kontextuella beskrivningen att ett
lektionsexempel tas upp under domänen raster (och vice versa). Ytterligare
några exemplifieringar av delaktighetsformer hör varken till lektioner eller
raster (t.ex. spörsmål som rör elevråd, nollning etc.). Dessa beskrivningar har
tagits upp där det ansetts relevant i förhållande till andra näraliggande kontextualiseringar.
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tärisering av specifika former av delaktighet inom en viss domän (kontext).
Delaktighetens förutsättningar rör frågan om vad som konstituerar fenomenet delaktighet, dvs. en sorts förklaring och beskrivning av nödvändiga
och tillräckliga villkor för att fenomenet ska föreligga. I redovisningen
kommer förutsättningar för delaktighet – att vilja, kunna och få vara delaktig – att diskuteras inom de fält där frågan äger relevans.
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1. Aktivitet – Lektioner
Analysen av delaktighetsmönster inleds med en beskrivning av ungdomarnas
aktiviteter i lektionssammanhang (Fält 1 i matrisen). I stor utsträckning handlar denna beskrivning om att gestalta människors genomförande av en uppgift eller handling. Delaktighetsformen aktivitet kan begreppsanalytiskt särskiljas från inter-aktivitet, dvs. interaktion eller samhandling. Den senare
delaktighetsformen anspelar på det ömsesidiga samspelet mellan människor.
Detta samspel torde förutsätta genomförande av aktiviteter hos berörda parter. Vid en empirisk karaktärisering av aktiviteter kan det vara svårt att utröna huruvida det rör sig om ett solitärt genomförande av en uppgift/handling
eller om det handlar om ett ömsesidigt samspel i en social situation. Aktiviteter genomförs alltid i en given kontext – exempelvis: eleven läser först högt
ur en bok (aktivitet). Läraren initierar sedan en diskussion med elevgruppen
om det som nyss blev uppläst (interaktion). Genomförandet av en aktivitet
kan därför – mer eller mindre – vara av intrapersonellt eller interpersonellt
slag, dvs. att den enskilde på egen hand genomför en uppgift eller handling
eller att flera individer tillsammans svarar för genomförandet.
Låt oss börja med aktiviteter som var kopplade till teoretiska lektioner.
Inte sällan hade lektionsansvarig lärare förberett ett tema för dagens lektion
(”Idag ska vi prata om kroppen, riksdagsvalet, världskartan, stress etc.”).
Ofta hade läraren med sig någon sorts material att utgå ifrån (t.ex. artikelutdrag från den lättlästa tidningen ”8 sidor” eller bilder på partiledare och
den blomma som symboliserade ett visst politiskt parti). Ibland ägnades
hela lektionstiden åt att läsa och diskutera innehållet i veckans nummer av
”8 sidor”. Eleverna fick vid dessa tillfällen i tur och ordning läsa högt ur
tidningen, som skickades runt mellan ungdomarna. Efter varje stycke stannade man upp för att diskutera och förtydliga det som nyss blev uppläst. Ett
annat vanligt förekommande inslag var att (först) individuellt och (sedan)
gemensamt lösa veckans frågesport i ovan nämnda tidning. Nedanstående
fältanteckningsutdrag42 kan belysa en typisk introduktion och inledning av
en lektion på gymnasiesärskolan:
Förmiddagens tredje SO-lektion var förlagd till ett mindre klassrum. Här
fanns bl.a. en CD-spelare och en hög med barnböcker (Nicke Nyfiken,
Alfons Åberg m.fl.) Fem elever deltog i denna lektion [Jerry, Elvira, Torbjörn, Axel och Chrille]. Chrille fick i uppgift att gå och hämta Torbjörn
som tydligen hade dröjt sig kvar i uppehållsrummet en våning upp.

42

I de följande fältanteckningsutdragen anger citationsmarkeringar: Citation [”...”] = Exakt återgivning; Apostrofering [’- ...’] = Ungefärlig återgivning samt
Inga markeringar [löpande text] = Resonabel återgivning
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Lektionens första moment var högläsning ur den lättlästa tidningen
”8 sidor”. Läraren började med att fråga vilka nyheter som de ville läsa
om. Jerry, som var mycket sportintresserad, tog tillfället i akt och ropade
högt:
’- Sport!’ Han sträckte båda armarna upp i luften.
Jerry fick sedan möjlighet att läsa hela artikeln, vilket han gjorde.
Samtidigt som han läste rullade han stolen (kontorsstol med hjul) fram
och tillbaka. Jerry stakade sig flera gånger, bl.a. beroende på en del svåra namn (på personer) som förekom i artikeln. Artikeln handlade om två
svenska brottare som tagit VM-guld. Läraren frågade Jerry vad killarna
hette:
’- Jimmy Svensson och Ara…Arbrihi…Ara turk-jävel, heter han.’ Jerry brast i skratt. Det gjorde ingen av de andra eleverna.
När Jerry läst färdigt artikeln om brottarna ville han fortsätta att läsa
en annan artikel om boxning. Men läraren var bestämd med att det räckte så för tillfället. Läraren frågade de andra eleverna om de lagt på minnet vad Jerry nyss hade läst. Några skakade på sina huvuden, varpå
Chrille sa att han läste för fort. Elvira menade att han läste i samma tonläge vilket gjorde det svårt att lyssna på.
Därefter initierade läraren en frågesport ur samma tidning. Jerry tog,
på lärarens uppmaning, fram pennor och Chrille fick ta fram papper.
Eleverna fick skriva namn och numrering (1-10) på sina papper. Läraren
läste första frågan (om Bo Lundgrens partitillhörighet). Jerry reagerade
direkt:
’- Men åhhh, det skulle ju va sportfrågor sa du ju!’
Läraren replikerade:
’- Vad menar du? Jag har väl inte sagt något om sportfrågor…Jag sa
att det skulle bli frågesport.’ (Fältanteckning 7 – 2002-10-01).

Som antyddes ovan är det svårt att empiriskt beskriva en aktivitet utan att
denna beskrivning också implicerar – och kan relateras till – andra former
av delaktighet. I detta inledande fältanteckningsutdrag exemplifieras denna
problematik genom att vi kan se uttryck för – inte bara vad eleverna gör –
utan även formell tillhörighet (hämta den som är sen), makt (Jerrys anspråk
på att få läsa texten), engagemang (Jerrys glädje över att uppgiften handlade
om något om intresserade honom och hans önskan om att få läsa ytterligare
en artikel) osv. Exemplet beskriver också i hög grad vad som tidigare kallats
interpersonell delaktighet, dvs. en dimension av delaktigheten som konstitueras i samspelet med andra. Fältanteckningsutdraget illustrerar också i detta
avseende hur representanter från ”det tuffa gänget” interagerar dels med
varandra och dels med läraren.
Ett empiriskt särskiljande av delaktighetsformen aktivitet kan uppmärksammas när det gäller ”de tystas” sätt att förhålla sig till vardagliga skolaktiviteter. Inte sällan höll representanter från denna elevkategori en mycket
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låg profil vid exempelvis lektioner. Sällan eller aldrig tog dessa elever några
initiativ till att inleda diskussioner eller framföra önskemål om aktiviteter
etc. I lektionssammanhang uppstod endast undantagsvis diskussioner mellan ”de tysta” eleverna. Detta märktes tydligast på vissa lektioner (IH-teori,
tisdag förmiddag), då flera av ”de tysta” hade gemensam undervisning:
Vid första lektionspasset (kl. 8.20-8.50) medverkade fyra elever (Lelle,
Amelia, Ester, Tobias [PRAO-elev från grundsär] – två var frånvarande).
Eleverna placerade sig runt ett fyrkantigt bord och läraren ställde sig vid
hörnet av bordet. Läraren började med att fråga eleverna vad Idrott och
Hälsa handlade om. Eleverna var ganska klara över vad idrott handlade
om. Hälsa kunde betyda att man hälsar på någon med handen – men
också hur man mår.
Dagens IH-tema var MÅL. Läraren skrev MÅL med stora bokstäver
på whiteboardtavlan och frågade vad MÅL kan vara för någonting. ’Att göra mål i fotboll’, sa Lelle. Läraren ritade ett fotbollsmål med en
streckgubbe i på tavlan. ’- Kan mål betyda något mer?’ Någon menade
att man kan prata om ett mål mat. Läraren ritade en tallrik med mat på.
’- Kan mål betyda ytterligare något?’, undrade läraren. Nu började eleverna skruva på sig och titta ner i bordet. Läraren fick hjälpa dem på traven och säga att mål kunde ju handla om vad man skulle vilja göra i livet. Alla fyra eleverna fick möjlighet att försöka svara på vad de skulle
vilja göra/ uppnå. Ingen av de närvarande eleverna kunde komma på något, men läraren – som visste vad de hade för intressen – hjälpte dem att
komma igång (att någon skulle vilja springa lika fort som sin lillasyster,
att någon skulle kunna rida hästen själv, att laga en hel frukost själv –
inte bara kunna koka te).
Det märktes att det var dagens första lektion. Flera av eleverna avlöste
varandra med långa gäspningar. Ingen av eleverna i denna grupp kommenterade vad klasskompisarna sade. Alla höll en låg profil och läraren fick anstränga sig för att hålla liv i det valda temat. Detta genom att kontinuerligt
ställa olika frågor till eleverna (Fältanteckning 3 – 2002-09-17).

Elevernas aktivitet kännetecknas här främst av att lyssna och att – i möjligaste mån – svara på frågor som läraren ställde. Vi märker också i exemplet
hur läraren försöker ”få med” alla i resonemanget kring det valda temat. I
en bemärkelse kan detta exemplet ses som ett uttryck för en interpersonell
delaktighet. Skillnaden mellan detta och det föregående exemplet är att det
senare exemplifierar det interpersonella i dialogen mellan lärare och elev. I
det första illustreras det interpersonella även i samspelet mellan eleverna.
Det verkade som om några av de tystlåtna ungdomarna ändå hade sina
speciella uppgifter och förmågor i skolan.
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Det blev dags att gå ner en trappa för att ha SO-lektion i storgrupp (ca
15 elever). Idag medverkade också en prao-elev från grundsärskolan
(Fia). Fia hade varit och hälsat på förra fredagen. Det sades då att hon
hade svårt för nya miljöer och personer. Det visade sig dock att Fia var
mycket aktiv under lektionen. Hon svarade på en rad frågor som övriga
gymnasister i salen inte verkade ha en aning om.
Dagens SO-tema handlade om att flyga (flygplan). Några av lärarna
hade nämligen varit borta en vecka på chartersemester i Spanien. En
mängd frågor som var förknippade med flygning togs upp: Hur tar man
sig (smidigast) till Kanarieöarna? Vart ligger Spanien? Kent, som annars
håller en ganska låg profil, tillfrågades. Han gick fram till den stora Europakartan på väggen och pekade ut Kanarieöarna utan att blinka. Det
verkade vara Kents speciella uppgift att få svara på geografifrågorna i
storgruppen. Vidare tillfrågades eleverna om: Hur fort går ett flygplan?
Vad äter man i Spanien? Vad är Paella? Hur högt flyger ett flygplan? Hur
lång tid tar det? Är det kallt eller varmt uppe i himlen? osv. (Fältanteckning 6 – 2002-09-27).

Exemplet vittnar om hur ”delaktighetens förutsättningar” (se figur 2.4 i
begreppsanalysen) kommer till uttryck i en konkret situation. I utdraget
beskrivs hur Kents aktivitet (att peka ut Kanarieöarna på kartan) konstitueras av nödvändiga förutsättningar. Kent tycks i situationen besitta de interna förutsättningarna för delaktighet i och med att han visar vilja och förmåga att genomföra uppgiften eller handlingen. I sammanhanget bereds han
också externa förutsättningar att genomföra uppgiften i och med att ansvariga lärare ger Kent tillfälle att peka ut Kanarieöarna på kartan. Vi ska
längre fram i redovisningen av det empiriska materialet se hur ”de tysta”
elevernas aktiviteter främst kan karaktäriseras som deltagande i solitära
aktiviteter.
En typisk gymnastiklektion kunde se ut enligt följande: Ungdomarna
bytte om till gymnastikkläder i omklädningsrummet för att sedan gå in i
gymnastiksalen. Inte sällan tog de fram basketbollar och påbörjade ”egen”
uppvärmning med att försöka pricka korgen – alternativt försöka träffa
varandra med bollen. Läraren brukade dyka upp en kort stund efter det att
de första eleverna hade anlänt till gymnastiksalen. Totalt brukade ett 15-tal
elever medverka på gymnastiklektionen. Sammansättningen av elevgrupperna gick över profilgränserna, vilket innebar att de flesta profiler hade
representation vid varje lektionspass. En eller två assistenter fanns också
med på dessa lektioner för att vara behjälpliga vid vissa övningar.
När alla elever hade kommit in i gymnastiksalen samlade läraren alla elever i en ring i mitten av salen för att kontrollera närvaron. Eleverna satte sig
ner och väntade på att bli uppropade. Ganska ofta yttrade någon vid denna
samling önskemål om vad de skulle göra på gymnastiken denna dag. Efter
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avslutad närvarokontroll meddelade läraren vad dagens gymnastikpass skulle
innehålla. Sedan blev det dags för gemensam uppvärmning. Eleverna ställde
sig på ett led för att invänta uppvärmningsmusiken som läraren matade in i
CD-spelaren. Oftast hade någon eleverna haft med sig en egen CD-skiva som
de ville ha som uppvärmningsmusik. När musiken satte igång sprang ungdomarna runt och gjorde olika rörelser i takt med musiken.
Efter uppvärmningen genomfördes ett antal övningar/aktiviteter. Vanligast förekommande var innebandy (inkluderande övningar med bollkontroll, passningar samt tvåmålsspel) och basket. Ganska ofta hade man också
olika typer av lekar, såsom passboll, älgleken, ”alla-med-något-gult-på-sigtar-ett-steg-framåt”. Andra gymnastikaktiviteter som förekom var bl.a.
dans, styrketräning och friidrott.
I korridoren utanför gymnastikhallen stod Chrille och pratade med en av
lärarassistenterna. Det visade sig att Chrille var nedstämd idag. Han hade
inte med sig några gymnastikkläder. Troligen var detta medvetet eftersom han visste att det skulle bli innebandy denna vecka (läraren hade
sagt att denna vecka skulle ägnas åt att finslipa formen till den förestående innebandyturneringen). Innebandy, och andra bollsporter, är något
som Chrille inte är så förtjust i. Chrille ville istället träna styrketräning,
vilket tydligen inte passade idag.
Chrille gick in i hallen, där eleverna (13 st) var i full gång med att
värma upp. Vi (Chrille och jag) satte oss på var sin plint vid sidan om
planen. Gymnastikläraren delade ut gula axelband till det ena laget. Det
skulle mycket riktigt bli innebandy idag. Chrille fick ta hand om målräkningen, och en assistent fick sköta tidtagning och spelarbyten.
Snart var matchen i gång och Jerry dominerade som vanligt. Han tog
bollen vid eget mål och sprang rakt igenom motståndarlaget för att slutligen förpassa bollen i mål. Detta upprepades vid ett otal tillfällen under
matchen. När han inte fick tag på bollen gnällde han på ”domaren”
(gymnastikläraren) att de andra spelade ojuste. Likaså när hans medspelare hade bollen ropade han ’- Passa då! Men passa då!!’ De flesta som
medverkade i matchen verkade inte ha förmågan, att kunna slå en medveten passning till någon på ”rullande eller studsande boll”. Läraren försökte påkalla Jerrys uppmärksamhet och tala om för honom att han måste passa sina lagkamrater. Vid ett (!) tillfälle passade han till Sara, varpå
han ropade direkt:
’- Passa tillbaka, NU! Nu, Nu, NU!!’ Motståndarlaget tog bollen från
Sara och gjorde mål. Jerry blev förtvivlad, kastade sin klubba i golvet och
skrek: ’- HELVETE!’
Matchen fortsatte i samma anda. När Jerry blev utbytt under några
minuter kunde motståndarlaget göra några mål så det till slut ändå blev
ganska jämnt (Fältanteckning 15 – 2002-11-07).
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Efter gymnastikpasset fick eleverna springa 5 varv runt salen för att sedan
gå och duscha. Gymnastiklektionerna följde så gott som alltid samma
mönster: ”egen” uppvärmning, samling i ringen, gemensam uppvärmning,
övningar och 5 varv runt salen på slutet. Ibland hände det att läraren spelade musik (från medhavd CD-skiva) till de avslutande varven runt salen.
Några av eleverna (Olle och Sammy, vilka för övrigt ofta hade med sig egna
CD-skivor till skolan) strålade av glädje när de fick springa fritt i salen till
sin favoritmusik. Vid ett sådant tillfälle vände sig läraren till mig och sa:
”Nu är dom delaktiga i alla fall!”.
I redogörelsen för aktivitet i denna gymnastiklektionskontext blir det extra tydligt hur genomförandet av uppgiften eller handlingen genomsyras av
olika former av delaktighet. Exempelvis ser vi hur maktaspekter i aktiviteterna synliggörs då Chrille inte vill vara med och spela innebandy utan istället får i uppgift att sköta poängräkningen. Vidare framhävs autonomi/maktaspekten i konstaterandet att man inte får välja styrketräning – men
eleverna kan uppenbarligen välja att inte spela innebandy. Det tycks vara så
att delaktighetsformen aktivitet är svår att (empiriskt) särskilja från andra
delaktighetsformer. Ofta kan den kontextualiserade aktiviteten inte förstås
utan att den kvalificeras med hjälp av exempelvis en makt/autonomi/ engagemangsaspekt – som följaktligen påverkar delaktigheten i det givna sammanhanget. Låt oss därmed gå över till beskrivningen av aktiviteter under
raster (fält 2 i matrisen).

2. Aktivitet – Raster
Efter morgonens två inledande lektionspass à 30 minuter blev det dags för
rast mellan 09.30 till 09.50 (ibland även 10.00). I huvudsak valde ungdomarna mellan två olika utrymmen att tillbringa rasten på. Antingen satte de
sig på bänkarna längs väggen i den långa korridoren eller så valde de att
hålla till i gymnasiesärskolans uppehållsrum. Det senare utgjordes av en
öppen yta med soffor och bord ungefär i mitten av korridoren. Här fanns
en musikanläggning samt diverse sällskapsspel (bl.a. ett hockeyspel) som
flera av ungdomarna använde flitigt. Att gå utomhus på rasterna var aldrig
aktuellt, bortsett från de tillfällen då ungdomarna gick mellan gymnastiksalen och gysär-huset.
En iakttagelse som gjordes rörde ungdomarnas sätt att positionera sig i
samband med förmiddagsrasterna. Inte sällan hade någon (oftast den som
kom först till uppehållsrummet på rasten) satt på musikanläggningen och
skruvat in lämplig kommersiell radiostation med senaste dansmusiken.
Ibland var det någon av ”aspiranterna” (Torbjörn eller Sammy). Andra
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gånger var det representanter från ”de specifika” (främst Acke) som tog
initiativ till att spela musik i uppehållsrummet.
Övriga elever strömmade in i uppehållsrummet vartefter deras lektioner
tog slut. Några (oftast ”de tysta”) tog en bok i bokhyllan och slog sig ned i
soffgruppen. Ibland satt de och bläddrade i boken, men oftast blev boken
liggande i knät då dessa ungdomar istället valde att sitta och iaktta vad alla
andra höll på med i uppehållsrummet. ”Tuffingarna” och ”aspiranterna”
tog ofta fram ett sällskapsspel och började spela. Ytterligare någon eller
några tog plats mitt på golvet i rummet och började dansa livligt till musiken. Här var det främst några av ”de specifika” som var mest dansbenägna.
En iakttagelse i sammanhanget var att representanter från ”de tysta” och
”de specifika” ofta valde ett deltagande i solitära aktiviteter (läsa bok, iaktta andras aktiviteter, att ensam röra sig i takt med musiken etc.). Representanter från de andra elevkategorierna verkade oftare välja deltagande i samspelsrelaterade aktiviteter. Detta behöver dock inte betyda att det förelåg en
generell gradskillnad i engagemang mellan olika elevkonstellationer. Det
torde snarare vara så att delaktighetsuttrycken är av olika karaktär hos
olika elevkonstellationer. ”De tysta” och ”de specifikas” delaktighet kan
främst karaktäriseras som en intrapersonell form av delaktighet. ”Tuffingarna” och ”aspiranternas” delaktighet anspelar mer på interpersonella delaktighetsformer. Det finns anledning att återkomma till denna diskussion –
om gradskillnader – vid analys av engagemangs- och tillhörighetsaspekterna
längre fram i redovisningen.
Långt ifrån alla elever gick till uppehållsrummet på förmiddagsrasterna.
”Tuffingarna” gick ofta till cafeterian för att köpa godis och dricka. Inte
vid något tillfälle observerades att de stannade kvar i cafeterian på rasten.
När de hade köpt vad de ville ha så kom de snabbt tillbaka till gymnasiesärskolans lokaler. En iakttagelse som gjordes var att killarna i det tuffa gänget
ofta gick till cafeterian själva. Tjejerna, däremot, blev ofta sugna när de såg
vad killarna hade inhandlat. De frågade därför om någon hade lust att följa
med dem till cafeterian.
När ”tuffingarna” kom tillbaka från cafeterian gick de emellertid inte
och satte sig i uppehållsrummet, utan de slog sig ofta ned på bänkarna längs
väggen i korridoren (Det hände förvisso ibland att de först tog en sväng in i
uppehållsrummet för att rekognosera vem som var där samt för att ”visa
upp” vad de köpt i cafeterian). Ett annat alternativ var att de gick direkt till
den lektionssal där nästkommande lektion skulle äga rum. På något sätt
verkade några av ungdomarna i det tuffa gänget vilja markera att ”jag-villinte-förknippas-med-dom-där-som-står-och-dansar-i-uppehållsrummet”. Ett
sätt att markera detta var att sätta sig högt upp på en fönsterbräda i korridoren eller att halvligga på en bänk och smaska på chips och läsk. Här kan
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vi se hur (”tuffingarnas”) aktivitet är nära förknippad med vilka de kände
tillhörighet till.
Efter gymnastiklektionerna använde eleverna ett näraliggande omklädningsrum för att duscha och byta om. Ofta blev det mycket trångt i pojkarnas förhållandevis lilla omklädningsrum, då de som hade haft gymnastik
skulle samsas om utrymmen med dem som skulle ha gymnastik följande
lektion. Inte sällan var det 10-15 personer inne i det lilla omklädningsrummet. Ofta fanns också en behjälplig assistent/lärare med i rummet. De flesta
ungdomarna brukade inte säga så mycket, utan duschade snabbt och bytte
om för att sedan bege sig till gymnasiesärskolans lokaler. Det fanns emellertid några som nästan pratade oavbrutet under tiden som de duschade och
bytte om. Vanliga samtalsämnen var snusning, elitserieishockey, fotboll
samt om någon hade druckit alkohol i helgen.
Gymnastikpasset var slut och eleverna gick ut i det välfyllda omklädningsrummet. Några av eleverna skyndade sig in i duschen. Andra tog
lite längre tid på sig. Efter en stund kom en av lärarna in i omklädningsrummet (Bertil). Han skulle ha denna elevgruppen kommande SOlektion. Chrille hälsade på Bertil och sa:
’- Kolla, Olle! Han gick in i duschen själv, utan att nån sa till honom.’
Jerry blev snabbast klar. Trots att han hela tiden pratade och hade
kommenterar till allt och alla: ’Vilket snus är bäst? Vad fula skor du har?
Hur länge har du haft den tröjan – den hade du väl i går också? Har du
nya glasögon – vad fula dom var?’ (Fältanteckning 8 – 2002-10-03).

När omklädningsproceduren var avklarad tog sig ungdomarna från gymnastiken till gymnasiesärskolans lokaler. Detta innebar en kortare (ca 300
meter) promenad över skolgården. Ibland hände det att några – speciellt
”tuffingarna” – tog vägen förbi kiosken på andra sidan gatan alternativt
cafeterian i matsalen för att köpa godis, chips och/eller dricka.
På lunchrasten hade gymnasiesärskolan tillträde till matsalen redan från
kl. 11.00. En kvart senare började övriga elever på skolan att droppa in i
matsalen. Gymnasiesärskolan hade tre långa bord (med ca 8 platser på varje) som var reserverade för dem. Reservationen var markerad med skyltar
som fanns utplacerade på borden med texten: ”Reserverat från kl. 11.00”.
Likaså var en av matköerna reserverad för särskolans elever. Även här
fanns en skylt med texten; ”Reserverat för GYSÄR från kl. 11.00”. Långt
ifrån alla av gymnasiesärskolans elever satte sig vid de reserverade borden.
Ett mönster kunde ses i ungdomarnas sätt att placera sig i matsalen. Vid de
reserverade borden satt oftast representanter från kategorierna ”de tysta”
samt ”de specifika”. Vid de icke reserverade borden, som var placerade
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något närmare övriga elever på skolan, satt ofta eller alltid ”tuffingarna”,
”aspiranterna” och ”kärleksparen”.
Hur framträder då delaktighetsformen aktivitet i den givna kontexten?
Om vi håller kvar vid matsalssituationen så tycks positioneringen i matsalen
vara ett resultat av en medveten strategisk aktivitet från ungdomarnas sida.
”Tuffingarna” tycks resonera något i stil med: ”Vi sätter oss vid det här
bordet – mitt emellan gymnasiesärskolans bord och de andras bord.” Vid
”tuffingarnas” bord satt ofta Chrille, Jerry, Torbjörn och Elvira. Deras aktivitet – att sätta sig vid ett icke-reserverat bord i matsalen – tycks dels markera en sorts autonomi, att träffa ett självständigt val om vart man vill sätta
sig i matsalen. Dels markeras en tillhörighet, eller kanske snarare en icketillhörighet: ”Vi tillhör inte riktigt dem som sitter vid gymnasiesärskolans
reserverade bord – och vi tillhör inte heller dom andra eleverna på skolan.”
Det finns anledning att återkomma till tillhörighetsresonemangen nedan
(fält 5-8).
Även under skoldomänen raster uppenbaras alltså svårigheten att särskilja
delaktighetsformen aktivitet från andra näraliggande former av delaktighet.
Det tycks ofta finnas en viss grad av exempelvis autonomi (engagemang,
makt etc.) i en aktivitet. Referaten illustrerar hur ungdomarnas genomförande
av uppgifter och handlingar får speciella betydelser i olika kontexter. Exemplen visar hur överlappningar mellan delaktighetsformer kommer till uttryck.
De särskiljande dragen i analysen av delaktighetsformen aktivitet belyser
främst hur olika elevkategoriers aktiviteter tycks vara av olika karaktär med
avseende på intrapersonell och interpersonell delaktighet.
Resonemanget om att andra former av delaktighet är sammanflätade
med aktivitet kan anses vara ganska självklart. Att delaktighetsformen aktivitet hamnat i centrum i begreppsfiguren (figur 2.4) betyder också att
många – dock inte alla – av de andra formerna är bestämningar till handlingar/aktiviteter.
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3. Engagemang – Lektioner
Vad kännetecknar då ungdomarnas engagemang i samband med lektioner
(fält 3)? I begreppsanalysen fördes ett resonemang kring att engagemang
kan avse hur aktiviteter genomförs. Här framhölls också att engagemang
kan föreligga utan att det manifesteras i en observerbar handling (t.ex.
känslomässigt eller intellektuellt engagemang). Därför måste vi i den empiriska analysen försöka tillspetsa denna oprecisa bestämning genom att fråga: engagemang – med avseende på vad? I redovisningen nedan konnoterar
termen engagemang grad av deltagande i en aktivitet.
Under observationsstudien kunde ett mönster urskiljas beträffande elevernas engagemang under lektioner. Detta mönster skilde sig åt med avseende på huruvida eleverna engagerade sig i lektionsinnehållet eller varandras beteenden (sätt att vara). Graden av deltagande i lektionsaktiviteter
märktes inte minst vid observationer genomförda på tisdagsförmiddagar.
Här följdes ämnet IH-teori (Idrott och hälsoteori) under fyra efter varandra
följande lektionspass. Första passet hade Mat & Kulturprofilens (Mprofilen) elever och andra passet var för [E]stetik och [N]aturprofilens elever. Efter förmiddagsrasten blev det dags för [D]ataprofilen och slutligen,
före lunch, hade den [S]pecialutformade profilen sin IH-teori. Engagemanget hos några av eleverna kännetecknades främst av artigt nickande och lyssnande till vad läraren hade att säga (M-profilen). Här fanns inte några
märkbara spänningar mellan eleverna. Det är förvisso svårt att uttala sig
om dessa elevers känslomässiga och intellektuella engagemang i lektionsaktiviteten, men till stor del verkade elevernas deltagande i lektionen kännetecknas av en sorts foglig anpassning till rådande lektionsstruktur. Nedanstående fältanteckning, som är hämtad från en SO-lektion med M-profilen,
exemplifierar denna fogliga anpassning:
[…] Läraren hade en liten filmsnutt som skulle visas för eleverna. Tydligen hade de sett första delen av denna filmsnutt förra veckan. Läraren
satte igång videon. Vi fick se en fyra minuters sekvens ur en dokumentärfilm om apors sätt att kommunicera. När filmsnutten var slut frågade läraren eleverna:
’- Tyckte ni det här var kul?’
Eleverna nickade.
’- Tycker ni om djur?’ frågade läraren. En av eleverna berättade att de
hade en gammal hund hemma.
Läraren fortsatte: ’- Har ni sett det här programmet som gick för ett
tag sedan…vad hette det nu…jo, djursjukhuset…har ni sett det…från
Kolmårdens djurpark?’
Eleverna nickade igen.
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’- Det finns en kille här på skolan som spelar in djurprogram med
jämna mellanrum. Tycker ni att jag ska höra med honom om vi kan låna
några filmer om djursjukhuset?’
Eleverna tyckte det verkade vara en bra idé. Lektionen var slut och
eleverna reste sig och gick på rast.
Läraren tänkte högt för sig själv samtidigt som denne vände sig mot
en av assistenterna:
”- Det kanske inte är SO riktigt – men då har vi ju i alla fall något att
prata om…” (Fältanteckning 30 – 2003-02-04).

När det gällde E och N-profilen verkade raka motsatsförhållandet råda
(vilka för övrigt var nästan dubbelt så många som i M-profilgruppen). Här
märktes spänningar mellan eleverna i gruppen. Tämligen ofta var det någon
som inte var på humör, eller som hade svårt att sitta still och lyssna, vilket
tenderade att få inverkan på undervisningens karaktär. Läraren hade ibland
fullt upp med att hålla alla kvar vid bordet/i salen. När läget tillfälligtvis var
lugnt så såg någon av eleverna till att ändra på det. Ett inte alltför ovanligt
sätt var att under bordet sparka på sin klasskamrats ben.
När alla elever var på plats kunde lektionen börja. Läraren inledde med
att förklara vad de skulle göra [fylla i ett formulär som hette ”Motion
och hälsoprofil”]. Ganska snart märktes att Acke inte var på humör idag.
Han satt hela tiden och gav gliringar till Pelle som satt bredvid honom.
Acke: ’- Nu är du tyst!’
Pelle, som för övrigt inte hade öppnat munnen, försökte gömma sitt
huvud i händerna och jämrade sig: ’- Åhh, sluta…’
Acke: ’- Passa dig – annars sparkar jag till dig!’
Pelle: ’- Det gör du inte alls.’
Läraren, som nu hade placerat sig mitt emellan Pelle och Acke, försökte avleda irritationen mellan eleverna med att fokusera på uppgiften:
’- Vad menas med att man är stressad? Någon som vet?’
Men det dröjde inte länge förrän Acke gav Pelle en rejäl spark under
bordet. Pelle var inte sen att sparka tillbaka. Flera ganska kraftiga sprakar utdelades innan läraren gick emellan och sa åt Acke att flytta sig lite
längre bort på bordet.
Lektionen fortskred i samma anda. Acke och Pelle fortsatte att ”munhuggas”. Några av de andra eleverna verkade inte bry sig om att Acke
och Pelle var osams. Men det märktes på Ester att det var lite oroligt i
klassrummet. Hon gungade mer än vanligt och pratade högt för sig själv:
’- Nu räcker det! Du får inte göra så.’ (Fältanteckning 12 – 2002-10-22).

För flera i gruppen ”de specifika” tycktes engagemanget – dvs. graden av
deltagande i lektionsaktiviteten – i hög grad hotas av att de helt enkelt var
engagerade i något annat, som att interagera med kamraterna. Lektionsin-
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nehållet verkade spela mindre roll för dem. Några hade fullt upp med att
överhuvudtaget sitta kvar vid bordet när det var lektion. Lärarens uppgift
blev då att försöka väcka engagemang för lektionen genom att knyta an till
något av elevernas intressen.
Ytterligare en form av engagemang uppenbarades i samband med D- och
S-profilens lektioner före lunch. Det som framförallt kännetecknade deras
sätt att vara på lektionerna var att komma med egna idéer om lektionsinnehåll, sitta och hänga med huvudet och gnälla över hur trist allt var, eller att
uttryckligen ifrågasätta lektionsinnehållets relevans. Även här märktes vissa
spänningar mellan elever i den bemärkelsen att ungdomarna tillrättavisade
varandra om de betedde sig barnsligt.
[…] När eleverna (Chrille, Elvira, Jerry, Axel samt en praoelev från
grundsärskolan) hade satt sig runt bordet och läraren precis hade presenterat dagens tema frågade Chrille:
’- Kan vi inte prata om meningen med livet?’
Läraren sa att det behöver vi nog mer tid till än vad vi har idag. Jag
satt placerad mellan Jerry och Elvira. Jerry hade fullt upp med att sitta
stilla. Samtidigt som läraren försökte fånga gruppens uppmärksamhet
satt Jerry och ställde frågor till mig (ska du äta med oss idag? vem vinner
skytteligan i allsvenskan? osv.). Elvira blev irriterad på Jerry och utbrast:
’- Men kan du sitta still och vara tyst eller? Gud, vad barnslig du är!
Är du sex år eller?’
Jerry kontrade med: ’- Ja men du då – är du ett år eller?’
Elvira fortsatte: ’- Måste du hålla på och vifta med armarna hela tiden? Försök att lyssna istället!’
Läraren påtalade att Elvira hade rätt i att man ska försöka lyssna när
det är lektion. Men sen är det somliga som gärna vill ha något att ”pilla
med” samtidigt som det är svårt att koncentrera sig. Elvira kom på sig
själv. Hon satt och pillade med några blomblad som stod i en mugg på
bordet. Elvira drog på munnen och släppte blombladen (Fältanteckning 3
– 2002-09-17).

Om engagemanget i lektionsaktiviteter hos M-profilens (”tysta”) elever kännetecknades av ett fogligt och artigt nickande/lyssnande, så kan ”tuffingarnas”
engagemang karaktäriseras som raka motsatsen. Ett av de tydligaste uttrycken
för engagemangsaspekten på gymnasiesärskolan tog sig uttryck i tuffingarnas
icke-fogliga sätt att vara. Inte sällan ifrågasattes lärare och lektionsinnehåll.
Ibland betydde det att eleven förlorade engagemanget för lektionen, men inte
alltid. Nedanstående utdrag är hämtat från en SO-lektion:
Dagens huvuduppgift bestod i att, utifrån den allsvenska fotbollstabellen,
pricka in i vilken stad lagen hörde hemma. Ett papper delades ut till var
och en av eleverna. På pappret fanns en karta över Sverige samt den all-
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svenska fotbollstabellen. Läraren började med att gå igenom var han fått
tabellen ifrån (utdrag från tidningen www.8sidor.se), och hur man skulle
förstå alla siffror som fanns i tabellen. En del elever var väldigt kunniga i
ämnet ”svensk fotboll”, medan andra hade svårt att se kopplingen mellan geografikunskaper och fotbollsintresse. Det dröjde inte länge förrän
Elvira reagerade:
’- Men försöker du få oss sportintresserade eller…åhh gud vad tråkigt
det här är!!!’
Chrille började, direkt han fick sitt papper i handen, att fylla i namnet
på de markerade städerna. På linjen som markerade staden Sundsvall
skrev Chrille Norrköping. Ju längre lektionen led desto mer föll Chrille
ihop över skrivbordet. När läraren påkallade Chrille’s uppmärksamhet
blev han irriterad:
’- Jag orkar inte för helvete! Låt mig va...’ (Fältanteckning 8 – 200210-03).

Exemplet vittnar om att några av eleverna har synpunkter på lektionsaktivitetens innehåll. Kopplingen till sport reducerade emellertid snabbt Elviras
engagemang i lektionsaktivitetens genomförande, eller snarare, lektionsaktivitetens karaktär leder till ett icke-engagemang hos Elvira. Sättet att opponera sig gentemot auktoriteten (läraren) tyder emellertid på att Elvira har
ett intellektuellt engagemang för geografilektionen. Elviras utfall tycks implicera ställningstagandet att ”geografi och sport kanske hör ihop, men vad
rör det mig som inte är sportintresserad?” En relevant fråga i sammanhanget blir därför: är icke-fogligheten ett uttryck för engagemang? I bemärkelsen
grad av deltagande i en aktivitet så torde det icke-fogliga engagemanget i
lektionsinnehållet vara en högre grad av engagemang än den inställsamma
fogligheten hos M-profilens elever. Här bör påpekas att det inte verkar vara
icke-fogligheten i sig som manifesterar engagemanget. Det icke-fogliga beteendet fanns även hos Acke (när han sparkar på och munhuggs med Pelle).
Ackes icke-foglighet verkade emellertid inte ha något att göra med den avsedda aktiviteten – att medverka på en lektion i IH-teori. ”Tuffingarnas”
icke-foglighet, däremot, anspelade ofta på den hänsyftade aktiviteten. Det
verkade finnas ett intellektuellt engagemang i ”vad som kan anses vara ett
relevant lektionsinnehåll”. Resonemanget om foglighet kontra icke-foglighet tycks alltså handla om hur ungdomarna väljer att förhålla sig till gällande regler och ramar i sin skolvardag (i detta fallet gällde det en mer eller
mindre strukturerad och lärarstyrd lektionsaktivitet). Ibland ger gällande
regler och ramar inte utrymme för elevens självständiga engagemang i lektionsuppgifterna. Men det hindrar inte deras engagemang, tvärtom! Analysen understryker att elevernas engagemang vid lektioner är relaterat till
graden av autonomi, vilket vi får anledning att återkomma till längre fram i
redovisningen.
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Om det däremot i lektionssammanhang diskuterades saker som eleverna
uppfattade som viktiga eller speciellt känsliga (exempelvis diskussioner om
alkohol och droger) så verkade alla lyssna med stor respekt och intresse.
Engagemanget tenderade att tillta om det visade sig att någon av eleverna
hade speciella kunskaper att dela med sig av.
Janne (SO-läraren) initierade dagens tema. Det skulle handla om antikens
Grekland. Ungdomarna fick turas om att läsa korta stycken ur texten för
att sedan skriva svaren på frågorna i sin skrivbok. Cissi var mest ambitiös av alla. Hon skrev t.o.m. av frågeställningarna och senare även svaren i sin skrivbok. Mats och Elvira nöjde sig med att skriva numret på
frågan och sedan svaret.
Mot slutet av lektionen kom man in på Homeros två litterära storverk; Iliaden och Odysséen. Det visade sig att Elvira hade relativt bra koll
på vad dessa handlade om. Läraren frågade vem Achilles var och varför
det hette Achilles-häl. Elvira hade en utläggning om att ’någon hade
greppat hans häl och doppat honom, med huvudet före, ned i vattnet.
Därför kom det inget ”heligt” vatten på hälen. Sedan hade någon skjutit
en giftpil i hälen på honom så att han dog.’
Janne berömde Elvira för hennes kunskaper på området och poängterade att det än idag är ett vanligt uttryck att någon har en Achilles-häl.
Han vände sig med ett leende till Mats och sa att hockeylaget han höll på
kanske hade en Achilles-häl i sin målvakt. Mats skrattade högt och rullade bakåt med sin kontorsstol. Samtidigt gestikulerade han med armarna
mot Janne att ”där har du fel”. Elvira tittade surt på Mats och sa åt honom att hålla tyst. (Fältanteckning 34 – 2003-03-06).

Lektionsinnehållet (och läraren) lyckades engagera Elvira att berätta och
dela med sig av sina kunskaper. Elvira tycks här bli tagen på allvar och
respekterad för att hon besitter en viss kunskap (som kanske inte förväntades). När sedan den ”oseriösa” sekvensen med Mats infinner sig reagerar
Elvira genom att markera sin uppfattning om vad som inte är ett adekvat
beteende i denna situation. Den uppkomna situationen tycks implicera att
det finns något bortom Elviras ord (”Håll tyst!”) och handling (att titta surt
på Mats). En tolkning är att Elvira vill säga att ”Nu skärper du dig, Mats –
för nu snackar vi för en gångs skull om vettiga och viktiga saker”.
Både Elvira och Cissi visade sig vara mycket engagerade när de fann att
lektionsinnehållet hade relevans för dem. Vid en lektion i IH-teori utspelade
sig följande:
[…] Flera av eleverna (Mats, Cissi och Sammy) förstod direkt vad dagens
lektion handlade om – att fylla i frågeformuläret ”Motion och hälsoprofil”. De började direkt att fylla i formuläret. Andra (Jesper och Jenny)
hade svårare att förstå vad som stod på lappen och vad det hela gick ut
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på. Cissi hörde att Jesper & Jenny hade problem och lutade sig därför
fram över bordet för att förklara för dem.
Cissi [som satt bredvid mig] fyllde i att hon ”ofta var stressad i vardagslivet”. På nästa fråga fyllde hon i att hon ”trivs mycket bra med sitt
nuvarande liv”.
MM [Martin Molin]: ’- Trivs du mycket bra med att vara stressad i
din vardag?’
Cissi: ’- Ja, det är bra med lite stress. Annars får man ju inget gjort
här i livet.’ (Fältanteckning 12 – 2002-10-22).

Vad finns att säga om engagemang vid gymnastiklektioner. De flesta ungdomar verkade glada och upprymda i samband med gymnastiken. Många
var ivriga att genomföra den aktivitet som läraren hade initierat. Andra
intog en mer avvaktande hållning. Antingen stod de och tittade på [Olle,
Josefin och Acke] alternativt försökte att inte stå i vägen när det blev spelmoment i t.ex. innebandyn. Assistenterna och läraren försökte ”få igång”
de elever som intog en mer passiv hållning på gymnastiklektionerna – dock
oftast utan resultat. Det förekom ganska ofta att någon (av ”tuffingarna”)
hade ”glömt” sina gymnastikkläder (i första hand Elvira och/eller Cissi),
varpå de fick sitta bredvid och titta på.
Inte sällan hamnade representanter för ”de specifika” och ”de tysta” i en
sorts iakttagarroll när det handlade om att prestera något i lektionssammanhang.
[…] eleverna var i full gång med gymnastiklektionen. Idag var det
”bänkboll” på programmet. Läraren placerade tre konor på en bänk på
var sida av salen. Övningen gick ut på att de båda lagen skulle kasta omkull konorna bakom respektive motståndarlag.
Jag märkte snart att flera av eleverna var borta idag. Jerry var inte
där. Inte heller Elvira och Torbjörn. Däremot var Acke tillbaka. Och
Olle som varit på praktik. Det var första gången jag såg Olle och Acke
på samma lektion sedan de blev osams i trapphuset för en dryg månad
sedan.
Det märktes på Olle att han tyckte denna övning var kul. Han fnittrade tyst för sig själv. När övningen väl sattes igång blev han dock stående vid sidan. Det gick lite för fort för honom. Även Acke blev stående lite
vid sidan. Han var inte alls intresserad av att vara med. Det verkade dock
OK för honom att stå och se på. Han log lite när något lag lyckades slå
ner en kon (Fältanteckning 23 – 2002-12-05).

Givetvis var det inte uteslutande så att ”tuffingarna” endast engagerade sig i
lektionsinnehållet och inte brydde sig om varandras beteenden. Jag noterade
en vanlig skillnad mellan ”tuffingarnas” och de andras sätt att engagera sig.
De förstnämnas engagemang var mycket mera initiativrikt och autonomt.
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Ofta kom deras speciella engagemang i konflikt med lektionernas regler och
ramar. ”De tystas” engagemang däremot, präglades främst av ett passivt
engagemang i vad läraren initierade. Engagemanget i lektionsaktiviteten hos
dem kännetecknades främst av ett artigt nickande och lyssnande – en sorts
foglig anpassning till rådande struktur. Flera representanter från elevkategorin ”de specifika” verkade inte heller ha något engagemang beträffande
vad den specifika lektionen handlade om. De var istället mer intresserade av
varandras beteenden, och inte minst om man kunde framkalla en reaktion
hos någon klasskompis (genom att exempelvis sparka på varandra under
bordet). Denna typ av icke-foglighet verkade inte ha med lektionsinnehållet
att göra.

4. Engagemang – Raster
Låt oss återgå till exemplet som rör musikanläggningen i uppehållsrummet
och i vilken uträckning som eleverna engagerade sig i musikens ”vara” eller
”inte vara” på raster. Frågor: Vill alla sätta på musik? Kan alla sätta på
musik? Får alla sätta på musik? Här kommer vi följaktligen in på det som i
begreppsanalysen kallades för förutsättningar för delaktighet (figur 2.4).
Musikanläggningen, som var placerad på en hylla i ett skåp, kunde uppskattningsvis nås av alla elever på gymnasiesärskolan – även de som använde rullstol. Under vissa perioder var det oftast musik från någon kommersiell radiostation som spelades. Denna typ av dansmusik sattes ofta på av
Acke (”de specifika”), varpå han började dansa sin speciella dans i mitten
av uppehållsrummet. Under andra perioder spelades medhavda CD-skivor
som några av eleverna (Sammys schlagermusik och Olles dansbandsmusik)
ofta eller alltid hade med sig till skolan. Här var det för det mesta Sammy
(och ibland Torbjörn – båda tillhörande ”aspiranterna”) som initierade
skivspelandet. Inte vid något tillfälle observerades att Olle satte på musik.
Det är osäkert om han hade förmågan att få igång musikanläggningen, dvs.
veta vilka knappar han skulle trycka på. Olle satt oftast vid ett av borden
med en trave CD-skivor i händerna och tittade/läste på skivomslagen.
Hur ska vi förstå det faktum att Olles musik aldrig spelades i uppehållsrummet? Det gick inte att ta miste på att Olle hade ett stort intresse för
musik. Ofta sågs han gå omkring i korridorerna med en trave kassettband
eller CD-skivor i ena handen och en freestyle i den andra handen. Ibland
hejdade han någon – klasskamrater eller personal – som passerade förbi
honom. Han ville visa upp sina skivor samtidigt som han verkade vilja ha
hjälp med att läsa låttitlarna på konvolutet. Det kan finnas flera tänkbara
anledningar till att Olles musik aldrig blev spelad i uppehållsrummet. Beträffande Olles vilja att (”offentligt”) få spela sin musik torde det inte råda
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något tvivel om. Vid exempelvis gymnastiklektioner spelades ibland Olles
skivor som uppvärmningsmusik. Här var det ofta gymnastikläraren som
initierade denna handling, då hon verkade vara medveten om att antingen
Sammy eller Olle ofta hade med sig skivor. När Olles musik sedermera
spelades i gymnastiksalen blev han alldeles till sig av förtjusning. Med sin
egen dansbandsmusik i högtalarna skuttade han hänryckt omkring i salen
med ett stort leende i hela ansiktet. Därmed kan vi anta att Olle inte skulle
ha något emot att hans musik blev spelad även i uppehållsrummet. En möjlig förklaring till att Olles musik uteblev är att Olle inte hade förmågan –
eller kunnandet – att sköta musikapparaturen. Inte heller verkade Olle ha
förmågan att själv ta initiativ till att låta någon hjälpa honom. Ytterligare
en förklaring kan vara att Olle inte gavs något tillfälle att spela musik i
uppehållsrummet. Varken personal eller klasskamrater observerades tillfråga Olle om han ville spela sin musik.
En iakttagelse var att ”tuffingarna” inte vid något tillfälle sågs sätta på
musiken. De verkade inte heller ha synpunkter på vilken typ av musik som
spelades. Inte ens gruppens stora musikaliska begåvning, Chrille, gav uttryck
för några preferenser beträffande musiken i uppehållsrummet. Chrille ägnade
sig istället åt att ”sjunga för egen hals” alternativt sätta sig vid pianot i estetiksalen och spela för sig själv. Det kunde ju tänkas att ”tuffingarna” med sin
självutnämnda position – som något överlägsna andra elever på gymnasiesärskolan – skulle kunna ha synpunkter på musikvalet i uppehållsrummet. Det
verkade snarare vara så att ”tuffingarna” inte ville ha någon musik alls på
rasten. En möjlig tolkning av detta är att ”tuffingarna” anade de konsekvenser som följde med musik i uppehållsrummet, nämligen att Acke (och ibland
Alice – båda representanter för ”de specifika”) skulle börja med sin ”barnsliga” dans. I sådana fall skulle ”tuffingarna” få utstå att vistas i samma rum
som ”de specifika”. Indirekt skulle detta betyda – speciellt för några av ”tuffingarna” – att de skulle få ännu en bekräftelse på att de faktiskt tillhörde
samma (sär)skola som ”de specifika”. Härmed kan vi se hur delaktighetsformen engagemang kan relateras till frågor om tillhörighet.
Ungdomarnas engagemang under raster kunde alltså ta sig olika uttryck.
Vad förmiddagsrasterna anbelangar så kunde – vilket tidigare antytts – vissa
grupperingar urskiljas. Beroende på vilka som hade ”beslagtagit” uppehållsrummet så valde övriga lämplig fysisk arena att vistas på. Oftast var det ”tuffingarna” som vid förmiddagsrasten tagit plats i uppehållsrummet. En vanlig
sysselsättning här var att spela hockeyspel eller kortspel (s.k. ”skitgubbe”).
Oftast var de inte ensamma i uppehållsrummet. I uppehållsrummet, eller i
dess närhet, fanns de flesta elever på gymnasiesärskolan. Dock inte kategorin
”de tysta”. De tillbringade ofta förmiddagsrasten i korridoren en våning under uppehållsrummet. Här satt ofta Lelle, Kjell, Asta & Lasse. De verkade
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tycka att det var lite lugnare här. Dessa ungdomar verkade inte tala så mycket
med varandra. För det mesta satt de bredvid varandra i en soffa (och några
fåtöljer) som stod längs väggen. Till skillnad från det ”livliga” uppehållsrummet så var det ofta ganska lugnt och tyst i denna korridor. Återigen kan
vi se uttryck för en solitär aktivitet hos ”de tysta”.
Om det däremot passerade någon lärare eller assistent i korridoren där
de satt – då ”sken de upp som en sol” och svarade glatt ”- Bra!” när personalen förhörde sig om hur det stod till för dagen. En tolkning av detta är att
i synnerhet ”de tysta” tenderade att ha fler vertikala och personalorienterade relationer (lärare – elev) än andra elevgrupperingar på gymnasiesärskolan. Även ”tuffingarna” tydde sig till personalen om det var något viktigt/jobbigt de ville ta upp. De verkade emellertid ha fler horisontella och
kamratorienterade relationer (elev – elev) än exempelvis ”de tysta”.
Det allmänna intrycket var att nära nog alla elever var engagerade i någon sorts aktivitet under rasten. Om det inte var hockeyspel eller kortspel,
så handlade det om alltifrån att hävda riktigheten i att Djurgårdens IF var
Sveriges bästa hockeylag till att sitta och bläddra i en bok om olika bilmodeller. För flera av eleverna verkade rasterna till viss del handla om att hävda sig och göra intryck på sina klasskompisar, såväl i ord som i handling.
På rasterna återkom uttryck som: ”Jag är starkare än dig”, ”Vilket lag håller du på i elitserien?” ”Men – hur kan du hålla på dom, dom är ju kass!”,
”Maud Olofsson är ju dum i huvudet!”, ”Men vilka fula skor du har…”
Den som först kom ut på rast var Jerry. Han kom fram till mig och klappade mig på axeln och sa: ’- Jasså, du är här idag igen. Får du det?’ ’- Ja,
det hoppas jag.’ sa jag. Jerry drog på munnen och i samma ögonblick
kom Patrik utrullandes från sin lektion. Patrik hejade glatt på mig. Jerry
blev också glad av att se honom. Jerry tog sedan initiativet till att börja
armbrytas med Patrik. Jag upplevde att det blev ganska hårda tag i nyporna, och jag var nästan på väg att bryta in i duellen när Jerry släppte
taget. ’- Jag vann!’ sa Jerry. Han flinade igen och skuttade iväg mot trappan (upp mot uppehållsrummet). I samma stund utbrast han: ’- Nej, nu
ska jag gå upp och klappa till Chrille!’
Jag följde med Jerry till uppehållsrummet. Det var så gott som fullt av
ungdomar i rummet. Musiken [”Drängarna”] skrålade ur högtalarna.
Fyra elever (två killar och två tjejer) stod och dansade en vild dans mitt
på golvet. De verkade emellertid inte dansa med varandra utan snarare
för varandra. Några andra elever (3-4 stycken) satt och bläddrade i
böcker eller tidningar. Ytterligare några elever hade varit i cafeterian och
köpt godis och dricka. En elev, Aron, stod upptryckt i ett hörn och iakttog vad som skedde i rummet. Sammy gick runt och försökte starta bråk
med Torbjörn. När Torbjörn inte visade tecken på att vilja bråka (slå
tillbaka) så gick Sammy till Axel, för att försöka ”få igång honom”. Det-
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ta lyckades inte heller trots idoga försök. Sammy, som är ganska storväxt, tycktes oftast gå på samma killar när han ville bråka. De killar han
går på håller annars en ganska låg profil. Det verkar vara hans sätt att ta
kontakt med sina kompisar. Ganska hårda knytnävslag utdelas ibland,
likaså stående brottningsmatcher med hårda livtag (Fältanteckning 2 –
2002-09-13).

Vad tillför då dessa exempel till betydelsen av engagemang som en form av
delaktighet? Det hävdades tidigare i begreppsanalysen att delaktighetsformen engagemang gav uttryck för en egenskap hos individen, en sorts intrapersonell delaktighet. I analysen ovan märks att engagemangsrelaterade
aspekter av skolvardagen kommer till uttryck i sociala sammanhang. Intraoch interpersonellt engagemang tycks fungera på lite olika sätt. Intrapersonella former av delaktighet tenderar att knyta delaktigheten till individens
egen uppsättning av exempelvis vilja och förmåga, s.k. interna förutsättningar. Vid analys av engagemangsrelaterade aspekter av skolvardagen
märker vi hur även externa förutsättningar – såsom tillgänglighet – verkar
spela en avgörande roll för huruvida intrapersonellt engagemang föreligger.
Det interpersonella engagemangets förutsättningar synliggörs i analysen av
musikanläggningens användning i uppehållsrummet.
Inte sällan förekommer en ”teknisk” användning av delaktighet som
bygger på föreställningen om att engagemang kan mätas på en stigande
skala (jfr. ICF). Här förutsätts att en högre ”score” på skalan är bättre än
en lägre notering. Härav dras ofta slutsatsen att det finns en överensstämmelse mellan hög grad av engagemang och hög grad av delaktighet. Den
ovan gjorda analysen säger emellertid något annat. Eftersom engagemang
tenderar att ha så tydliga kopplingar till andra former av delaktighet – exempelvis tillhörighet och autonomi – så behöver inte en lägre grad av engagemang betyda låg grad av delaktighet. Ovanstående exempel har visat att
bortväljandet av en viss delaktighetsform (i detta fallet engagemang) åskådliggör framhävandet av en annan delaktighetsform (informell tillhörighet).
Ett utmärkt exempel på detta är ”tuffingarnas” icke-engagemang beträffande musiken i uppehållsrummet.
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5. Formell tillhörighet – Lektioner
Den formella tillhörigheten beskrevs tidigare som en basal form av delaktighet, att någon ges tillträde till ett sammanhang. Denna minimala form av
delaktighet kan liknas vid ett deltagande som ofta är legitimerat via ovanifrån kommande beslut (att rektor/lärare har sanktionerat elevers deltagande i undervisningen). Det skulle kunna hävdas att alla elever på den utvalda
gymnasiesärskolan hade en formell tillhörighet till (1) den egna särskolan
och (2) den egna skolenheten (eller ”den stora skolan” som någon av eleverna uttryckte det). Denna delaktighetsform har, som tidigare nämnts, en
juridisk underton som inbegriper en objektiv komponent. Implikationer av
den formella tillhörigheten kan vara rätten att vara med i elevråd, erbjudande att vara med på nollningsaktiviteter, tillträdesrätten till olika fysiska
skolarenor (uppehållsrum, matköer etc.). Den formella tillhörighetens objektiva komponent har att göra med två ytterligheter: antingen ges/erbjuds
eleven tillträdesrätt (t.ex. att bli inbjuden till gemensamma aktiviteter) eller
så erbjuds vederbörande inte denna tillträdesrätt.
I följande presentation görs en viktig distinktion. Även om delaktighetsformen formell tillhörighet tillskrivs en objektiv komponent (att tillhöra eller
inte tillhöra) som gäller alla elever på särskolan, så uppenbarade det sig skillnader mellan olika elevkategorier i deras sätt att förhålla sig till den formella tillhörigheten. Att förhålla sig till det faktum att man formellt tillhör något – alternativt inte tillhör något – inbegriper även upplevelser och uppfattningar om
tillträdesrätten. Därför väljer jag att i det följande presentera även subjektiva
beteendemanifestationer under kategorin formell tillhörighet.
Vi måste också fråga oss: formell tillhörighet till vad? Nedan kommer ett
antal exempel lyftas fram för att belysa tillhörigheten till den egna gymnasiesärskolan och till olika domäner (arenor) inom skolenheten (exempelvis
matsalen). Vidare kommer det att talas om i vilken utsträckning som undervisningen i sig signalerar tillhörighet. Här rörde det bl.a. undervisningens
nivå och undervisningsmaterialets utformning – något som en del av eleverna (och även personalen) hade synpunkter på. Formellt sett tillhörde alltså
eleverna samma gymnasiala särskoleutbildning. Undervisningsmaterialet –
och i synnerhet undervisningskraven – signalerade emellertid något annat.
I fältstudien noterades således olika uttryck för elevernas formella tillhörighet. På ett sätt tycktes det föreligga en hög grad av tillhörighet till den
egna gymnasiesärskolan. En intressant iakttagelse i detta sammanhang var
att Hans och Roger (på torsdagar) valde att vara med på resterade delen av
SO-lektionen istället för att ha håltimma.
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Mot slutet av lektionen kom två elever från Dataprofilen in i salen (Hans
och Roger). De hade uppenbarligen inget speciellt för sig och frågade om
de fick vara med, vilket de fick. Läraren berättade för dem vad de höll på
med. Roger frågade inställsamt:
’- Är det där nya numret av 8 sidor?’ (Fältanteckning 11 – 2002-10-17).

Ytterligare ett uttryck för en stark tillhörighet till den egna gymnasiesärskolan var ungdomarnas sätt att i olika situationer återvända till gymnasiesärskolans lokaliteter. Som tidigare nämnts gick inte sällan några av ungdomarna till kiosken på andra sidan gatan, eller till cafeterian i matsalen, för
att köpa godis och läsk. På olika sätt sökte de sig tillfälligt bort från gymnasiesärskolans arenor. Intrycket var emellertid att de ofta hade väldigt bråttom tillbaka till gymnasiesärskolans lokaler. Detta beteende skulle kunna
tolkas som att gymnasiesärskolan ändå stod för någon sorts trygghet och
gemenskap – något som ungdomarna gärna återvände till.
Det fanns dock flera uttryck för en krackelerande formell tillhörighet i den
vidare skolkontexten. Detta visade sig bl.a. i delar av undervisningsmaterialets
utformning, vilket för somliga elever ansågs vara på för låg nivå. Under vårterminen introducerades en ny bok i SO för några av eleverna. Läraren hade
funderingar på om boken var lämplig att använda i gruppen, varpå han tog
med sig boken till en lektion för att diskutera saken med eleverna.
[…] Läraren uppdaterade eleverna på att de förra gången läste ur en ny
SO-bok. Denna bok hade nu beställts så att de kunde få titta i var sitt exemplar förhoppningsvis nästa vecka.
Cissi: ’- Får vi behålla boken…jag menar får vi ha den i våra skåp?’
Läraren: ’- Ja, jag vet inte riktigt, jag ska kolla upp det. Det är ju fler
lärare som har SO, som också vill använda sig av boken. Majbritt till exempel. Är det någon av er som har SO med Majbritt någon gång?’
Cissi: ’- Jag har det, men då gör vi aldrig något sånt här häftigt. Då
bläddrar vi bara i 8 sidor…’ (Fältanteckning 29 – 2003-01-30).

Exemplet illustrerar hur Cissi värderar olika typer av lektionsupplägg (att
bläddra och läsa högt ur en lättläst tidning kontra att få förfoga över och
använda en adekvat kursbok). Detta kan ses som ett uttryck för Cissis engagemang beträffande SO-lektionernas utformning och innehåll. Men exemplet säger också något om den formella tillhörigheten. Cissi verkar söka
efter bekräftelse på sin gymnasiala tillhörighet. Att få förfoga över och i
undervisningen använda en ”egen” kursbok tycks för Cissi vara en sådan
bekräftelse. Några veckor senare utspelade sig följande ordväxling mellan
Cissi och läraren (Janne):
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[…] Vid förmiddagens lektion var det bara tre ungdomar som medverkade – Mats, Cissi och Elvira. Två var sjuka (Jerry och Torbjörn). Janne
hade med sig fyra exemplar av en den nya SO-boken samt ett exemplar
av en tillhörande arbetsbok. Cissi blev genast nyfiken på vad det var för
typ av arbetsbok. Janne berättade att det fanns arbetsfrågor i den boken
som hörde till texten de skulle läsa i den andra boken.
Cissi: ’- Men varför har du bara ett exemplar av den boken?’
Janne: ’- Ja, vi har nog inte haft råd att köpa in fler så jag har kopierat här…’ Janne höll upp en bunt med papper med frågeställningar på.
Cissi: ’- Det skulle vi ju kunna ha som läxa…vi har ju aldrig några
läxor. Min lillasyrra har massor med läxor.’
Janne: ’- Nä, ni har kanske inte så mycket läxor…vilken årskurs går
din syster i?’
Cissi: ’- Nian.’
Janne: ’- Ja, i nian är det nog väldigt tufft nu på våren med mycket
läxor och så.’
Cissi: ’- Men vi går ju på gymnasiet ju. Det här är ju inget lågstadium,
där man knappt gör något…’
Janne: ’- Ja, du har nog rätt…’ (Fältanteckning 34 – 2003-03-06).

Vilka kopplingar finns mellan den formella tillhörigheten och undervisningsmaterialets utformning? Exemplen visar att elevernas uppfattningar
om vad som är rimliga krav och utmaningar på gymnasiet har med den
formella tillhörigheten att göra. Cissi verkar resonera något i stil med att: ”när det för en gångs skull dyker upp ett intressant och utmanande undervisningsmaterial så får vi inte tillgång till det.” Med andra ord, formellt sett så
går eleverna på gymnasienivå. De har, enligt egen utsago, blivit förespeglade
att det är högre krav på gymnasiet än i grundskolan. När undervisningen
inte lever upp till ungdomarnas förväntningar blir somliga konfunderade
och besvikna.
En faktor som ansågs påverka delaktigheten – och i synnerhet vuxenblivandet – var uppenbarligen undervisningsmaterialets nivå, vilket inte sällan
var anpassat för låg- och mellanstadieelever. Vi kunde i föregående kapitel
(4.1) se hur denna problematik var medvetandegjord även på tjänstemannanivå. Även på lärarnivå var man observant på dessa brister. Så här uttryckte en (nyanställd) lärare saken:
[…] man ser dom här lågstadiematerialen alltså, två gula ankor plus en
annan gul anka, och så här liksom. Man tänker – finns det inget material
som är anpassat till åldern? Jag menar det borde ju vara bättre att få
räkna CD-skivor eller nagellacksflaskor eller, ja, som hör mera till åldern
va. Men det finns ju inget sånt tydligen, och på dom där lektionerna så är
det väl mera så här att det är nån form av terapi alltså (Lärarintervju 4).
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Ytterligare ett hinder för delaktighet, menade några av lärarna, var att elever ibland tenderar att ha ”fyllt sin kvot”, exempelvis när det gäller matematik. Respondenterna ansåg att om eleven inte kom så mycket längre efter
att ha haft matematik 10-14 år, så kanske man borde göra något annat som
bättre främjar elevens fortsatta liv och utveckling. Merparten av de intervjuade menade att ungdomarna själva var mycket fogliga i detta avseende.
jag tycker att det känns…nån sa så här att; ’det dom inte har lärt sig i
grundskolan på tio år – det är det nästan lite svårt att lära sig här’. Och
det känner jag ju också att det är lite, alltså jag tycker inte att de är motiverade, på något vis, många av dom, utan dom är, ja-a, utan dom gör det
dom, dom är väldigt behagl…eh, lätta liksom, dom gör det dom blir serverade (Lärarintervju 3).

Sättet att resonera påminner mycket om det ”omsorgsinriktade trygghetsperspektivet” som framkom i intervjuerna med de särskoleansvariga. Detta
är ett perspektiv som kan sägas skilja sig från ett mer traditionellt kvalificerings- och prestationsinriktat skolperspektiv. I denna bemärkelse tycks både
lärare och myndighetspersoner mena att den formella tillhörigheten till
särskolan legitimerar det förstnämnda perspektivet.
Det var inte bara ”tuffingarna” som hade synpunkter på rätten att ha
tillträde till olika sammanhang. Även i gruppen ”de specifika” framkom
uppfattningar om vilka arenor som de förväntades ha tillträde till. Vid ett
flertal tillfällen uppstod situationer där ungdomarna fann det nödvändigt
att benämna sig själva. Detta blev tydligt på en lektion där det diskuterades
kring vad en kontaktperson var för något:
Läraren: ’- Är det någon här som har en kontaktperson utanför skolan?’
Torbjörn nickade. Han fick berätta lite om vad de brukade hitta på
(gå på bio, gå ut och käka, tvätta bilar osv.). Ingen av de andra hade någon kontaktperson. Läraren informerade om att de faktiskt hade rätt till
en kontaktperson om de ville. Det vara bara att ringa till kommunen och
säga att de ville ha en kontaktperson. Sara ville också ha ett ord med i
spelet:
’- Det blir nästan som en extra barnvakt, kan man säga eller..?’
Cissi, som satt bredvid mig, skruvade lite på sig och ”himlade” med
ögonen. Läraren klargjorde att en kontaktperson påminde mer om en
kompis än en barnvakt (Fältanteckning 36 – 2003-04-10).
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6. Formell tillhörighet – Raster
Ett annat typexempel på detta utspelades vid ett tillfälle i matsalen då elever
från högstadiet valde att sätta sig vid ett bord som normalt gymnasiesärskolans ”tuffingar” använde. Pelle, som ofta eller alltid placerade sig vid ett
av gymnasiesärskolans reserverade bord, reagerade genast när han såg att
”obehöriga elever” satte sig vid gysär-bordet.
Lunchen intogs tillsammans med Pelle och Kjell. […] ”Tuffingarna” satt
vid sitt vanliga bord. Jerry, Chrille och Elvira åt snabbt och försvann.
Kvar satt Mats och Torbjörn. Sedan kom gymnastikläraren och satte sig
vid deras bord. Men de blev inte långvariga. Snart var bordet tomt och
ett gäng (5 st) killar från gymnasiet kom och satte sig. Pelle reagerade
över detta – att ungdomar som inte går i gymnasiesärskolan satte sig vid
”deras bord”.
’- Men, men – där ska ju barnen sitta…’ sa Pelle med undran i blicken
(Fältanteckning 21 – 2002-11-28).

Det var framförallt ”tuffingarna” som reagerade starkast på när någon av
ungdomarna omnämndes som ”barnen”. Följande exempel är ett uttryck
för detta:
[…] Sara gav sig in i diskussionen och började prata (något osammanhängande) om att det var en bra skola hon gick på.
MM: ’- Jaha, och vad är det som är bra…?’
Mats: ’- Bra kompisar och så.’ Sara fyllde i:
’- Lärarna är bra också. Dom är bra mot barnen.’
Cissi reagerade direkt på Saras svar:
’- Vaddå barnen?? Ungdomarna menar du väl?’
Sara svarade inte (Gruppsamtal 1 – 2002-11-05).

Det fanns således en liten grupp elever på gymnasiesärskolan som uttryckligen definierade sig själva som ”barn”. Samtidigt fanns det en liten grupp
(”tuffingarna”) som ville ge uttryck för att de var på väg att bli vuxna.
Det kanske tydligaste uttrycket för implikationer när det gäller den formella tillhörigheten framkom i de gruppsamtal som hölls med eleverna
under höstterminen. Flera av gymnasiesärskolans elever gav uttryck för
funderingar kring kontakten med andra elever på skolan. Bland annat påtalade eleverna att man saknade representation i skolans elevråd samt att de
inte fick någon inbjudan till s.k. nollning när de började på gymnasiesärskolan. Inte heller verkade inbjudan till skolans årliga talangjakt nå fram ordentligt till ungdomarna på gymnasiesärskolan.
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[…] Jag fortsatte att fråga om det är något som händer på skolan som de
skulle vilja vara med på. Elvira svarade direkt:
’- Ja, nollning! Alla som börjar gymnasiet får ju vara med om det
utom vi som går på sär.’
Jerry: ’- Ja, nollning verkar ju skitfräckt.’
MM: ’- Men, Elvira, du pratade ju om mobbning förut. En del menar
ju att nollning är mobbning. Vad säger du om det?’
Elvira: ’- Ja, men man får ju vara med i alla fall.’ (Gruppsamtal 1 –
2002-11-05).

Vid detta gruppsamtal blev det tydligt hur några av ungdomarna verkade gå
och fundera kring vad som hände på ”den stora skolan” – utanför gymnasiesärskolans väggar. Att Elvira så spontant refererade till nollningsproceduren kom dock något överraskande. Hon uttrycker också den formella
tillhörigheten i ”vi som går på sär”. I egenskap av att gå på gymnasiet tycks
Elvira anse att detta (formella kriterium) borde kvalificera dem till specifika
aktiviteter som gäller alla andra jämnåriga gymnasister. I samtalssekvensen
märker vi också hur Elvira verkar vara medveten om vad en nollningsprocedur kan innebära. Motivet till Elviras (och i viss mån Jerrys) vilja att
vara med på nollningsaktiviteter uttrycks tydligt i påståendet ”man får ju
vara med i alla fall”. En tolkning av detta motiv är att Elvira vill vara ”någon att räkna med”. Det tycks handla om en önskan att bli bekräftad och
att duga som människa.
Ytterligare ett uttryck för den formella tillhörigheten visade sig i diskussionerna kring huruvida några av särskolans elever skulle erbjudas möjlighet att medverka i skolans elevråd:
[…] Efter en stund kom även Mats in i uppehållsrummet. Han ville spela
hockeyspel, vilket vi gjorde. Eftersom det nu var över en månad sedan
som han lämnat sitt brev till rektorn angående gymnasiesärskolans representation i elevrådet passade jag på att fråga Mats om detta:
MM: ’- Hur har det gått med elevrådet då?’
Mats: ’- Jag vet inte…’
MM: ’- Du menar att det inte kommit något svar än…?’
Mats: ’- Jo, förresten. Rektorn har sagt att vi kan starta ett eget elevråd här på särskolan.’
MM: ’- Jasså, vad säger du om det då?’
Mats: ’- Saga [arbetslagsledaren] sa att det kan vi inte gå med på.’
MM: ’- Men vad tycker du då?’
Mats: ’- Det ska ju vara med det riktiga elevrådet, annars är det ju
inte någon idé.’ (Fältanteckning 34 – 2003-03-06).

En annan aspekt av den formella tillhörigheten rör skolans strukturella betingelser, vilka indirekt kan påverka huruvida någon erbjuds tillhöra ett
sammanhang eller inte. Ett exempel på sådana betingelser fanns i matbespis-
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ningen. När eleverna kom upp i matbespisningen via en trappa från källarplanet kunde de välja mellan fyra köer. Gymnasiesärskolans elever började,
som tidigare nämnts, sin lunch ca 20 minuter tidigare än övriga elever på
skolan (klockan 11.00). Därför var det ofta ganska folktomt i matsalen när
särskolans elever började äta. Det verkade finnas en rad betingelser som gjorde en klar åtskillnad mellan gymnasiesärskolans elever och andra elever.
[…] Mot slutet av lunchen reste sig Jerry för att gå och hämta mer sås.
Han hejdade sig dock i samma ögonblick.
Jerry: ’- Men, åhh…vilken kö! Då skiter jag i det.’
MM: ’- Kan du inte smyga emellan och ta lite sås ändå?’
Jerry tvekade och sa sedan att det kvittade. Han fortsatte att spana
bort mot matkön i fall det skulle bli en lucka. Plötsligt utbrast han:
’- Men får dom står i våran kö??’
Jag vände mig om och såg att några gymnasiekillar stod och tog mat
på den sidan av kantinerna som var reserverad för gymnasiesärskolan.
MM: ’- Du kanske ska gå och säga till dom?’
Jerry: ’- Nej, det kvittar. Jag är mätt.’ (Fältanteckning 10 – 2002-10-11).

Denna åtskillnad tenderade också att införliva sig i ungdomarnas sätt att
tänka kring tillhörigheten till den egna skolan. Flera av ungdomarna på
gymnasiesärskolan gav uttryck för en sorts mindervärdighet i mötet med
andra elever på skolan. Under en av vårterminens sista lektioner diskuterades tänkbara förbättringar till nästkommande termin.
[…] Cissi ville dock inte släppa frågan om matsalsbetingelserna.
Cissi: ’- Men, varför kan inte vi få ta mat i vilken kö som helst?’
Paula (läraren): ’- Men är det inte rätt bra med en egen kö – och att
det inte kommer några andra och tränger sig före. Tänk om det skulle
komma någon från högstadiet eller gymnasiet och tränga sig in så här.’
Paula reste sig från sin stol och gick för att tränga sig in mellan platserna
där Jerry och Elvira satt. Cissi log lite åt Paulas utspel.
Paula: ’- Men ni kanske kan ta för er rätt bra och vill trängas med
dom andra eleverna på skolan när som kommer stormandes vid kvart
över elva?’
Cissi: ’- Nä, det skulle jag aldrig kunna tänka mig – att knö mig in
mellan några som går på högstadiet eller gymnasiet…vi är ju lite mindre
vi som går på sär.’
Paula: ’- Hur menar du då? Ni har väl egentligen lika stor rätt att
vara där som någon annan?’
Cissi satte punkt på denna diskussion med att säga:
43
”- Äsch, jag är rätt van vid den känslan.” (Fältanteckning 41 – 2003-05-22) .
43

Referatet bör nog förstås i ljuset av tidigare inträffade händelser. Dagen innan
hade jag varit och givit en lägesrapport om min studie för personalgruppen (där
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Det finns anledning att återkomma till hur specifika matsalsbetingelser
kunde tänkas påverka vardagsdelaktigheten för ungdomarna på gymnasiesärskolan (se t.ex. fält 12: Makt – Raster). Noterbart är Cissis sätt att resonera kring sin – och sina kamraters – roll på skolan. Bakom hennes ord
tycks det finnas en sorts ”motvillig acceptans”, en fördragsamhet över den
uppkomna situationen. Ett liknande mönster i Cissis sätt att resonera kring
vardagliga skolbetingelser visade sig även under gruppsamtalen. Vid första
gruppsamtalet med den grupp som Cissi var med i gav hon tydliga uttryck
för att det var för låga krav på gymnasiesärskolan:
[…] Jag fortsatte att ställa frågan om vad som var bra med B-skolan till
samtliga ungdomar. Så gott som alla menade att det var allmänt bra på
skolan, och framförallt bra kompisar. Arons svar var emellertid kort och
koncist: ”- Ingenting”. Nästa fråga handlade om lärarna hade lagom
krav på eleverna. Cissi högg direkt på denna fråga:
’- Vart är läxorna, jag bara undrar?? Innan man började på gymnasiet
talades det ju så mycket om krav och om läxor och gud vet allt. Vi har ju
knappt haft en enda läxa…’
Mats höll med Cissi. Jag frågade de andra eleverna om de också tyckte att det var för lite läxor. Den enda som uttryckte en annan åsikt var
Louise som hävdade att hon inte hade tid med läxor för hon kom hem så
sent på kvällarna.
MM: ’- Men om ni jämför med grundskolan – hur var det att komma
hit till gymnasiet?’
Cissi: ’- Det är mycket lugnare här, inte så högt tempo, och så har vi
kortare lektioner här.’ (Gruppsamtal 1 – 2002-11-05).

Vid det andra gruppsamtalet (två veckor senare) försökte jag att återuppta
tråden om elevernas upplevelser av krav och utmaningar på gymnasiesärskolan. Cissi hade nu intagit en mer accepterande attityd till sin skolsituation.
[…] Cissi, som verkligen var på hugget vid förra gruppsamtalet, halvlåg i
soffan och verkade allmänt ointresserad. Det var för övrigt flera av eleverna som för dagen verkade ovanligt trötta och småförkylda. Jag frågade om det var viktigt att gymnasiesärskolan hade någon som fanns med i
skolans elevråd. Både Mats och Cissi hade, mig veterligen, tidigare erfarenheter av att vara med i elevråd. De flesta nickade och höll med.
MM: ’- Vad skulle du ta upp om du satt med i elevrådet, Cissi?’
även Paula deltog). Här diskuterades bland annat förutsättningar för och värdet
av ökade kontakter med andra elever på skolan – något som det verkade finnas
olika uppfattningar om i personalgruppen. Åtminstone om man ser till vad som
framkom i personalintervjuerna. Dessa diskussioner har säkerligen påverkat
uppkomsten och innehållet i referatet.
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Cissi svarade buttert: ”- Äh, det är bra som det är.”
Vi fortsatte att prata om gymnasiets uppehållsrum och cafeterian. Jag
frågade hur de tyckte det var att ha ett ”eget hus” (två hela våningsplan i
ett hus). De tyckte att det var lugnt och skönt. Här fick man vara i fred.
MM: ’- Men här träffar ni ju aldrig de andra eleverna på skolan…?’
Ungdomarna tittade på mig med undrande blickar. Jag vände mig
återigen till Cissi som upprepade sitt svar från tidigare:
”- Det är bra som det är.” (Gruppsamtal 2 – 2002-11-12).

Det verkar som att Cissi i grunden har en längtan efter att bli bekräftad
genom att det ställs rimliga krav på henne. Å ena sidan efterfrågar hon
uttryckligen utmaningar i sin skolvardag. Å andra sidan uttrycker Cissi
denna fördragsamhet – en sorts motvillig acceptans – beträffande rådande
villkor på skolan. Överlag verkar ”tuffingarna” reflektera en del kring betingelser på skolan som har med den formella tillhörigheten att göra. Här
verkade de emellertid pendla mellan att först uttryckligen ställa krav på
förändringar för att i nästa ögonblick ge uttryck någon slags fördragsamhet
och resignation. Denna reflektion var inte lika tydlig hos andra elevkategorier på gymnasiesärskolan. Åtminstone noterades inga uttryck för detta
under fältstudien. Flertalet verkade ganska nöjda med situationen som den
var, dvs. att (formellt) tillhöra gymnasiesärskolan.
Gemensamt för flera av ”tuffingarna” var att de hade haft en omtumlande och smärtsam skolstart på gymnasiesärskolan. Enligt lärarna hade
flera av dem markerat att de inte vill gå där. Någon av ungdomarna hade
t.o.m. stått i ytterdörren och skrikit till personalen ’vad är det för dårställe
ni tagit mig till!!’. Med andra ord kan det sägas att de initialt motsatte sig
den formella tillhörigheten. Så gott som alla intervjuade menade dock att
dessa elever nu ”funnit sin plats” på gymnasiesärskolan och att de hade
accepterat att de hörde hemma där. Det hävdades också att flera av ungdomarna hade utvecklats mognadsmässigt.
Det som är markant är ju att vi fått en ny typ av elever som vi inte haft
tidigare, som inte jag varit med om tidigare i alla fall. Det är ju några
stycken som, som jag skulle kunna tänka mig att de skulle kunna gå i en
vanlig grundskola och en del har kanske gjort det också, i friskolor, och
det är inga såna där klassiska elever som vi har…med Downs syndrom
och så där. Och dom har väl vart liksom…jaa, man har väl inte alltid
haft beredskap för den sortens elever (Lärarintervju 2).
[…] vi har aldrig haft sådana elever här förut. Det är alltså en helt ny typ
av elever…och jag skulle tro att det kommer att komma mer såna elever.
Särskoleelever är oftast mönsterelever på det sättet att de är väldigt artiga
och förekommande och inte gör något bus – man lyder (Lärarintervju 1).
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Här blir det intressant att diskutera vad det innebär att ”finna sin plats” i gymnasiesärskolan. En tolkning är att vederbörande har accepterat sina begränsningar. Accepterandet kan tolkas på olika sätt. Å ena sidan kan det tolkas som
att den enskilda ungdomen resignerar (”Jag kan inte – jag är inte normal”). Å
andra sidan kan accepterandet innebära att individen har kommit över sina
begränsningar och kan se möjligheter och utmaningar. Detta förefaller vara en
accepterandeform som rör den formella tillhörigheten, dvs. att förhålla sig till
rätten och – i det senare fallet – även ”skyldigheten” att acceptera medverkan i
ett sammanhang. En annan accepterandeform, som utvecklas närmare nedan,
har med upplevelsen av att vara accepterad i olika gruppgemenskaper att göra.
Då talar vi om den informella tillhörigheten.
I redovisningen ovan kan vi se hur delaktighetsformen formell tillhörighet har kopplingar till engagemang och autonomi/makt. Inte minst visar sig
detta i ungdomarnas sätt att förhålla sig till det faktum att de formellt tillhör gymnasiesärskolan. Den formella tillhörigheten manifesteras inte sällan
i strukturella betingelser på skolan, så som undervisningsmaterialets utformning, tillträdesrätt till gemensamma programöverskridande aktiviteter,
matsalsbetingelser etc. Ungdomarnas sätt att förhålla sig till dessa givna
betingelser varierade. Flertalet elever verkade ganska nöjda och trygga med
att formellt tillhöra gymnasiesärskolan. Hos en del tycktes det infinna sig en
sorts upplevelse av ”positiv hemmahörighet” till särskolan. Några elever
ställde emellertid uttryckligen krav på förändringar av rådande betingelser.
När dessa krav inte fick gehör reagerade somliga elever med att resignera
och intog sedermera en fördragsam och accepterande hållning till sin skolvardag. Den elevkonstellation som uppvisade det tydligaste mönstret till den
formella tillhörigheten i gymnasiesärskolan var ”tuffingarna”. De befann
sig ofta i kamp mot denna tillhörighet och försökte på olika sätt markera
att de egentligen hörde ihop med ungdomar som inte gick i särskola.
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7. Informell tillhörighet – Lektioner
Ovan har det talats om att den formella tillhörigheten konstituerades via
ovanifrån kommande beslut och strukturella betingelser på skolan. Dessa
vertikala processer tycks påverka vem eller vilka som tillhör ett givet sammanhang. Med delaktighetsformen informell tillhörighet menas i första
hand det vardagliga samspelet mellan likar, dvs. mellan elever som går i
samma skolform. Denna form av delaktighet handlar ofta om en subjektiv
upplevelse av att tillhöra något, det vill säga en känsla av att vara accepterad i olika gruppgemenskaper inom särskolan. Här finns ingen juridisk
komponent i bemärkelsen att någon har bestämt att vederbörande ska tillhöra en viss grupp eller gemenskap.
Återigen bör frågan ställas: att känna sig informellt tillhörig till vad? I
första hand tycktes det handla om tillhörigheten till olika gruppgemenskaper inom den egna gymnasiesärskolan. Men för några ungdomar verkade
den informella tillhörigheten – på ett indirekt plan – också handla om möjligheterna att bli accepterad i en bredare skolgemenskap, dvs. tillhörigheten
till skolan som helhet.
Möjligheterna att få vara med i olika sammanhang konstitueras således
inte endast i de vertikala processerna, utan också i det dagliga samspelet
mellan ungdomarna i gymnasiesärskolan. Utifrån sett kan dessa samspelsprocesser te sig som en ömsesidig och horisontell interaktion mellan likar.
Inifrån sett kunde det emellertid urskiljas en mer eller mindre tydlig hierarki
mellan (grupper av) elever. Denna informella tillhörighet säger något om
huruvida gymnasiesärskolans elever anses ”platsa i gänget” eller inte. En
makthierarki utgick ifrån ”tuffingarnas” speciella ungdomsideal och hur de
markerade så att man levde upp till detta ideal.
I fältstudien gjordes flera iakttagelser av hur det tuffa gänget på olika
sätt angav vissa statusmarkörer för att visa sin tillhörighet till ”det egna
gänget”. Dessa statusmarkörer verkade också vara ”tuffingarnas” sätt att
positionera sig sinsemellan. Nedan redovisas hur några av dessa statusmarkörer manifesterades.
Villkoren för att få vara med i ”det tuffa gänget” kunde ta sig olika uttryck beroende på vilken situation som utspelade sig. Här blir det intressant
att fråga sig om ungdomarnas delaktighetsmönster skiljer sig åt med avseende på om det handlar om lärarstyrda respektive elevstyrda aktiviteter. Det
allmänna intrycket är att så inte är fallet. Ett flertal exempel vittnar om att
ungdomarnas delaktighetsmönster, i vilka villkoren bestäms om vem som
får vara med i olika sammanhang, försiggår på liknande sätt oavsett aktivitetstyp. Det mest basala villkoret tycktes emellertid vara kravet på att vederbörande måste kunna uppföra sig. Ett av de tydligaste uttrycken för
”tuffingarnas” positionering gestaltas med följande situation:
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[…] Det blev dags för rast och eleverna försvann ut ur salen med en väldig fart. I korridoren satt Elvira och Jerry på en bänk en bit bort. Jerry
hade för dagen färgat håret i en grön-svart färg, vilket Elvira fann ytterst
roande. Alla elever kom ut på rast nästan samtidigt och det blev ganska
”stimmigt” i korridoren. De flesta ungdomarna verkade emellertid på
gott humör och skratten ekade i korridoren. Sandra stannade till vid
bänken där Elvira & Jerrys satt. Hon fnittrade ohämmat åt något som vi
inte kunde förstå.
Elvira: ”-Behave like a human – not like a child!”
Sandra fortsatte att fnittra och försvann bort mot uppehållsrummet
(Fältanteckning 20 – 2002-11-26).

Exemplet vittnar om något som sker i samspelet, dels mellan Elvira och
Jerry och dels mellan dessa två ”tuffingar” och Sandra. Vad vill egentligen
Elvira uttrycka med sitt tillmäle? Elviras och Jerrys sätt att positionera sig i
situationen verkar markera någon sorts status i förhållande till – i detta
fallet – Sandra. Vidare kan det konstateras att Elvira ger sin uppmaning till
Sandra på engelska. Elvira vet säkerligen att Sandra inte förstår engelska.
Därmed kan vi förstå handlingen som att Elvira inte bara riktar sin uppmaning till Sandra, utan även till Jerry (och i viss mån mig) – att ”det där
beteendet är inte värdigt en gymnasist”. Sandras beteende platsar inte i den
sociala värld som det tuffa gänget håller på att bygga upp. Elviras uppmaning till Sandra kan tolkas som en statusmarkör vilken uttrycker den informella tillhörigheten i det tuffa gänget.
I en senare individuell intervju med Elvira återkom vi till den beskrivna
situationen. Elvira bekräftar i intervjun att hon kommer ihåg situationen
och hjälper mig att översätta vad hon egentligen menade:
E: Ja,…uppför dig som en vuxen inte som ett barn…(Elvira ler lite) ja,
jag säger så ibland, jag blir liksom (Elvira morrar och knyter näven) så
där.
MM: Tror du hon uppfattade det du sa?
E: Nä, jag tror inte det faktiskt.
MM: Men vad menade du när du sa det?
E: Nä, men jag säger så ibland liksom, jag stör mig på liksom att dom
håller på och fånar sig, det får dom ju – men liksom jag (morrar igen)
…blir så arg på’t ibland…visst dom får hoppa runt och larva sig men
man kan ju uppföra sig LITE, tycker jag liksom…ja…

Tidigare i intervjun hade Elvira påtalat vikten av att vara sig själv – att det
verkade finnas ett värde i att gå sin egen väg. Här anknyter Elvira emellertid
till ett annat – idealt – sätt att förhålla sig till omvärlden, nämligen vuxenidealet (”uppför dig som en vuxen”). Detta ideal är något som styrks i ob-
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servationsstudien, att flera av tuffingarna verkar anse att ett vuxet (underförstått, moget) beteende i någon mån är eftersträvansvärt. Det verkar vara
så att en viss grad av vuxenbeteende ses som ”högstatus” bland ”tuffingarna” på gymnasiesärskolan. Det är väl rimligt att anta att allt vuxenbeteende
inte är högstatus i ”tuffingarnas” ögon (bara det coola?). Likväl blir det
intressant att ställa detta i relation till högstadieelever och gymnasister som
inte går i särskola. Här torde det knappast alls vara ”högstatus” att vara
vuxen eller bete sig som vuxna. Anmärkningsvärt är att flera av gymnasiesärskolans elever inte sällan jämför sig med eller idealiserar ”det vuxna
sättet att vara”. Vad betyder egentligen ambitionerna att uppträda vuxet?
Vilken betydelse tillskriver Elvira (och de andra ”tuffingarna”) det vuxna
beteendet? Elvira tycks resonera något i stil med att; ’uppträder man vuxet
blir man åtminstone inte retad – då har man en chans att bli accepterad’. I
grund och botten tycks den vardagliga ”tillhörighetspolitiken” i ”det tuffa
gänget” handla om att markera ett avstånd från alla former av tillhörighet
till de kraftigt avvikande eleverna i gymnasiesärskolan. Oppositionen mot
tillhörigheten till avvikargruppen var lika stark som deras opposition mot
den formella tillhörigheten till särskolan.
När någon i allt för hög grad betedde sig barnsligt eller konstigt gav någon i ”det tuffa gänget” kommentarer och tillrättavisanden. Exemplet nedan utspelar sig på en lektion i samhällsorienterande ämnen:
[…] Resterande delen av SO-lektionen handlade om Förenta Nationerna
(läraren hade sammanfattat fakta om FN på ett A4-papper som delades
ut till eleverna) samt om världskartan. Jerry, som satt på sin stol med
ryggstödet vänt mot bordet, ombads läsa innantill. Läraren stannade upp
då och då för att ställa följdfrågor till eleverna.
Läraren: ’- Här står det att FN arbetar för mänskliga rättigheter. Vad
menas med det tror ni?’
Sara räckte upp handen:
’- Jo, eh, det är när män…du vet, män har mer muskler…’ Sara försökte illustrera vad hon menade genom att spänna musklerna på sin högerarm. Sedan fortsatte hon att prata ganska osammanhängande om något som hade med världens länder att göra. Läraren förstod inte riktigt
vad hon menade. Han bad henne förtydliga sig:
’- Nja, det där har du nog fått om bakfoten, Sara. Vi pratar om rättigheter. Vad menas med det?’
Jerry, som satt två platser till höger om Sara, vände sig mot Cissi och
sa lite lågmält:
”- Ja, men hon är ju inte värd att lyssnas på…” (Fältanteckning 13 –
2002-10-24).
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Ett annat sätt att markera status – och indirekt tillhörighet – inom ”det
tuffa gänget” var att genom språket visa vem som fick vara med. Inte sällan
gavs nedvärderande kommentarer till de elever som betedde sig annorlunda.
Uttryck som ”Har du DAMP eller?”, ”Du är ju CP” eller ”Du har ju salami
i skallen” är exempel på hur ungdomarna försökte positionera sig sinsemellan. Ofta gjorde ungdomarna ”ingen sak” av dessa glåpord när de förekom
i korridoren. Exempelvis kunde man höra någon som frågade: ”Hur är det
med kebaben idag då?” (att någon var ”kebab” kunde tolkas som att vederbörande hade utländsk härkomst). Nedanstående utdrag ur ett av gruppsamtalen exemplifierar hur en av ungdomarna (Jerry) via språket utesluter
sina klasskamrater ur gemenskapen:
[…] Acke och Catrin pratade om något som ingen i gruppen verkade
uppfatta. Acke, som har invandrarbakgrund, talar bra svenska. Ibland
går det dock lite väl fort så det kan bli svårt för omgivningen att uppfatta
vad han säger. Catrin har också lite svårt med talet. Orden kommer långsamt ur hennes mun, vilket kräver stort tålamod och lyhördhet för att
höra vad hon säger. Jag försökte släppa in Acke och Catrin i samtalet.
När Catrin försökte formulera vad hon ville säga kom Jerrys dräpande
kommentar:
’- Men hon har ju salami i hjärnan – och han är ju ett missfoster!’ Jerry skrattade för sig själv.
Det blev återigen tyst i gruppen och flera av ungdomarna spände
ögonen i Jerry. Det verkade på Jerry som om han själv förstod att han
”gått över gränsen”. Han tittade ner i soffan och rättade till sitt bälte.
Chrille: ’- Åh, vad du är jobbig, Jerry.’ (Gruppsamtal 1 – 2002-11-05).

Några av de andra ungdomarna som medverkade i samtalet visade här sin
besvikelse över Jerrys agerande. Det visade sig att när någon på ett utstuderat och upprepat sätt utförde sarkastiska handlingar mot andra så markerade – speciellt tjejerna – att ”det här var att gå över gränsen”. I följande
fältanteckning illustreras en liknade situation som den ovan (”att inte vara
värd att lyssnas på”).
[…] När Sara var mitt uppe i sitt berättande började Elvira och Jerry
skruva på sig och jämra sig över Saras invecklade resonemang. Läraren
sa till Elvira och Jerry att de skulle respektera Sara och lyssna på vad hon
hade att säga.
Jerry vände sig mot Elvira och sa: ’- Åh, men hon är ju inte värd att
lyssnas på!’
Läraren uppmärksammade vad Jerry sagt och replikerade: ’- Det där
tycker jag var dumt sagt, Jerry.’
Jerry tittade ner i bordsskivan. Sedan vände han sig till Elvira igen
och sa ganska tyst:
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”- Mongo!” Jerry flinade sarkastiskt.
Elvira: ’- Det där tycker jag inte alls var roligt.’
[…] Jerry och Elvira fortsatte under resten av lektionen att småprata
och larva sig alltmedan läraren introducerade dagens SO-uppgift (…att
benämna sju länders flaggor. Ett papper med varje lands respektive flagga delades ut). Cissi, som satt bredvid Jerry, började bli trött på Elvira
och Jerrys larviga beteende:
’- Ni säger att Sara inte är värd att lyssnas på. Vad tycker ni att vi ska
göra åt er då? Ni pratar ju i så fall lika mycket smörja ni!’
Jerry och Elvira blev tysta ett tag (Fältanteckning 18 – 2002-11-14).

När någon i ”det tuffa gänget” gick för långt i sin markering mot någon
som uppfattades som avvikande protesterade således ofta någon. Vid sidan
av ”coolhetsidealet” fanns ett annat starkt ideal som handlade om allas rätt
till en grundläggande informell tillhörighet i gymnasiesärskolan. Ofta var
det flickorna (Cissi och Elvira) som stod för detta motperspektiv när någon
gick för långt. Ytterligare en situation som exemplifierar detta beskrivs
nedan. Eleverna hade tidigare denna morgon haft gymnastiklektion och nu
var det dags att börja lektionen i Idrott- och hälsoteori:
Jag slog mig ner vid bordet där Mats, Kalle och Olle satt. Vid det andra stora bordet satt Jerry, Cissi, Asta, Sara, Mårten och Louise. Jerry
var på spralligt humör. Han satt och stampade rastlöst med fötterna i
golvet (troligtvis för att visa sina nya ”tuffa” gymnastikskor). Samtidigt
trummade han ivrigt med en blyertspenna på bordet. När de sista eleverna kom in i rummet blev det meningsskiljaktigheter om vem som skulle
sitta på vilken stol. Jerry försökte styra och ställa, innan läraren avbröt
dispyten med:
’- Men, hör ni…hur gamla är vi här inne egentligen?’
Mats: ’- Jag fyller 17 i morgon…’
Flera av ungdomarna ropade högt ut sina åldrar. Cissi tittade surt på
Jerry och sa:
’- Men sluta nu, Jerry…du borde skämmas, så som du beter dig!!’
Jerry: ’- Aah, men vad då…?’
Cissi: ’- Ja, på gympan förut vet ja, vi var flera som tyckte att du var
himla taskig där…’
Jerry: ’- Men jag har väl inte gjort nåt?’
Cissi höjde rösten ytterligare ett snäpp: ’- Nähä du, vi såg väl alla att
du inte ville samarbeta med Josefin på den där övningen. Det var himla
taskigt tycker jag. SÅ GÖR MAN BARA INTE!’
Cissi var märkbart upprörd över vad som inträffat tidigare på gymnastiken. Jerry däremot tyckte inte det var någon stor sak att bli förbannad för.
Jerry flinade med hela ansiktet: ’- Men jag ville ju vara med Elvira
istället…’ (Fältanteckning 37 – 2003-04-29).
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Ovan refereras hur Cissi kritiserar Jerry för hans arroganta beteende på
morgonens gymnastiklektion. Intressant är hur själva dispyten startar. När
Cissi ger sig in i diskussionen handlar det inte om banala beteenden som
stolsplaceringar, ivrigt trummande med pennor på bordet etc. Sådana ovidkommande saker tycks inte uppröra Cissi. Däremot blir Cissi mycket irriterad och besviken när Jerry stöter ut någon av de andra eleverna. En möjlig
tolkning av detta motperspektiv är att Cissi (och ibland även Elvira) tycks
vilja markera när tuffheten strider mot den syn på funktionshinder som hon
vill upprätthålla.
Ibland kunde ”tuffingarnas” markering av distans till tillhörigheten till
särskolan också riktas mot lärarna. Nedan redovisas ett exempel som
åskådliggör hur denna positionering kunde gestalta sig under en gymnastiklektion.
I gymnastikhallen stod läraren med en basketboll i handen. Hon bad
ungdomarna att komma och sätta sig i en ring runt henne, vilket de flesta
gjorde. Flera av dem var lite upprymda efter styrketräningen. De gick och
spände sina armmuskler för att se om träningen givit något resultat. Sist
upp från styrketräningen var Olle och Jerry. Jerry fick tag på en basketboll som han ivrigt började studsa med. Samtidigt försökte läraren påkalla uppmärksamhet och samla ihop ungdomarna för att introducera nästa
övning. Det märktes att läraren började bli irriterad på Jerry. Olle gick
fram till läraren och lade sina händer på bollen som hon höll i famnen.
’- Vad är det där för något?’ sa Olle med sin sävliga röst.
’- Ja, du (skratt). Det vet du nog.’ sa läraren.
’- Han är lite pucko förstår du.’ sa Jerry till läraren samtidigt som han
kastade sin basketboll in mot materialförrådet för att sedan vräka sig ner
på golvet. Läraren spände ögonen i Jerry:
’- Men vad är det där för språk??’
Jerry: ’- Ja, men han är ju det…’
Läraren: ’- Du – nu tycker jag att du skärper dig om du ska vara med
här.’
Jerry svarade inte. Läraren bad Chrille berätta hur det gick med styrketräningen, vilket han gärna gjorde. Styrketräning var hans favoritsysselsättning på gymnastiken. Jerry var emellertid inte redo att sitta still
och lyssna. Han reste sig och gick för att sätta sig på en stol bredvid mig.
Läraren markerade med ena handen att Chrille skulle vänta med sitt berättande. Hon vände sig sedan mot Jerry och frågade:
’- Jaha, du ska tydligen inte vara med mer idag. OK…?’
’- Jo, det ska jag.’ sa Jerry och gick åter för att sätta sig i ringen. Jerry
kastade sig på nytt ner på golvet med en duns. Han rullade runt ett halvt
varv på golvet och tog sig med händerna över ansiktet varpå han säger;
’- Åh, vad jag hatar dig lärarjävel.’ Troligtvis uppfattade inte läraren
vad Jerry sa, men hon var märkbart trött på Jerrys utspel:
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’- OK, Jerry. Men då säger vi så. Du kan gå och sätta dig där borta
resten av lektionen.’
Jerry: ’- Neeej, jag ska vara med. Du slipper ju mig i två veckor nu.
För jag ska på semester!’
Läraren kommenterade inte Jerrys agerande något mer. De började
med passbollsövningen (Fältanteckning 26 – 2003-01-16).

I personalintervjuerna framkom olika sätt att förstå den nya gruppen elever
och deras opposition mot att tillhöra gymnasiesärskolan. Någon av assistenterna menade att det i första hand låg i ”funktionshindrets natur” att de
betedde sig på ett visst sätt. Lärarna var mer inne på att dessa ungdomar
troligen hade andra – speciella – erfarenheter bakom sig i jämförelse med
många andra särskoleelever.
En intressant fråga är om de tuffa elevernas opposition skulle kunna vara en
opposition mot en dold läroplan i gymnasiesärskolan som vanligen skapar
fogliga elever? Och i så fall – foglig i vilken bemärkelse? Är fogligheten ett
uttryck för en socialisation in i rollen som passiv omsorgstagare? Vad är egentligen revolterandet mot traditionella särskolemönster ett uttryck för? Det finns
anledning att återkomma till dessa frågor i den avslutande diskussionen.
Så här långt har redovisningen av den informella tillhörigheten främst rört
”tuffingarnas” perspektiv, dvs. ”de som pratar och tar plats”. Vad kännetecknar de delaktighetsmönster som utspelar sig hos de elever som inte har lika
framträdande roller på gymnasiesärskolan? På gymnasiesärskolan fanns det en
grupp elever som – till skillnad mot ”tuffingarna” – höll en mycket låg profil
och de utmärkte sig genom att de var mycket tysta. Några av dem pratade inte
alls, utan visade med ansiktsuttryck och annat kroppsspråk vad de tyckte om
saker och ting. Vid något tillfälle kallade lärarna dessa elever för ”mutister”.
Vad kan då sägas om ”de tystas” informella tillhörighet?
Under tidigare delaktighetsformer (aktivitet och engagemang) beskrevs
hur ”de tysta” inte sällan valde ett deltagande i solitära aktiviteter. Tuffingarna valde ofta deltagande i samspelsrelaterade aktiviteter i vilka man bl.a.
förhandlade om vad som kunde anses vara hög och låg status (moget och
barnsligt etc.) i det egna ”tuffa” gänget. Detta sätt att interagera var inte –
varken till form eller innehåll – lika vanligt hos ”de tysta”. Hos dem verkade man inte bry sig om huruvida något var omoget/barnsligt eller normalt/
onormalt. ”Tuffingarnas” förhandlande om den informella tillhörigheten
förekom alltså på såväl lektioner som raster. När det gäller ”de tysta” observerades inga synbara uttryck för att de – i samspel med sina klasskamrater – sökte någon sorts bekräftelse på eller önskan att tillhöra en viss elevgemenskap.
Kanske är detta en konsekvens av att ”de tysta” ofta valde deltagande i
solitära aktiviteter samt att deras engagemang inte sällan kännetecknades av
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kommunikation med personal. Därmed blir inte framträdelsen av informella aspekter av tillhörigheten, dvs. uttryck för en känsla av att vara accepterad i en viss gruppgemenskap, lika tydlig som hos andra elevkategorier. Den
informella tillhörigheten hos ”de tysta” handlade snarare om mer subtila
mönster. Det kunde bland annat röra sig om att nästan obemärkt slå sig ner
i en soffa bredvid en klasskamrat. Någon verbal kommunikation som syftade till att få bekräftelse observerades inte. Någon känsla av tillhörighet hade
de dock sannolikt med varandra.

8. Informell tillhörighet – Raster
Som tidigare antytts så skilde sig inte karaktären på den informella tillhörigheten nämnvärt åt beträffande lektioner och raster. Vid några tillfällen
har jag, som tidigare nämnts, haft möjlighet att samtala med ungdomarna i
mindre grupper (se metodkapitel) om hur det är att gå på gymnasiesärskolan. Bland annat pratade vi om huruvida de hade någon kontakt med de
elever som gick i ”vanliga” grundskolan eller gymnasiet. Det visade sig att
endast ett fåtal av gymnasiesärskolans elever sade sig känna någon som gick
på vanliga grundskolan eller gymnasieskolan. Oftast handlade det om att
det var någons bror eller syster som gick där. Det skulle också visa sig att
några av ungdomarna i ”det tuffa gänget” hade uttalade tankar om mötet
med de elever som inte går på gymnasiesärskolan.
[…] Elvira: ’- Jaja…men ibland kan jag känna att folk tittar på mig när
jag går till matsalen.’
Jerry fortsatte: ”- Ibland skäms jag när jag går till matsalen.”
MM: ”- Hur tänker du då?”
Jerry: ”Jo, när jag går med nån som inte ser normal ut. Därför går jag
oftast själv till matsalen.” Det blev tyst en stund runt bordet. Flera av
ungdomarna tittade förvånat på Jerry. Den vikarierande assistenten (en
yngre tjej från kommunens personalpool som vikarierat vid några enstaka tillfällen på gymnasiesärskolan) frågade bekymrat:
’- Men hur kan du säga så?’
Jerry svarade rappt: ’- Men det ÄR ju så!’ (Utdrag ur Gruppsamtal 1 –
2002-11-05).

Det kan te sig märkligt att det är just Jerry och Elvira som ger uttryck för
att folk tittar på dem. Ingen av dem har ett speciellt annorlunda utseende
eller klädstil. Inte heller skiljer sig deras verbala språk nämnvärt från andra
jämnåriga på skolan. Utdraget ovan bekräftar att det finns ett normalitetsideal hos ”tuffingarna” – ett ideal som ständigt omprövas och förhandlas
inom gruppen.
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I den individuella intervjun med Elvira märks hur hon på ett plan identifierar sig med andra elever på skolan, snarare än med dem som går i samma
skolform som hon själv. Vidare verkar det finnas en strävan – eller snarare
ett ideal – hos Elvira som tycks handla om förutsättningar för att bli accepterad. Å ena sidan resonerar Elvira – som vi ska se nedan – i termer av vikten att vara sig själv och gå sin egen väg. Å andra sidan uttrycker Elvira ett
värde i att uppträda moget och i viss mån vuxet. Dessa förutsättningar
tycks röra både henne själv och ungdomar i hennes omgivning. Mot slutet
av intervjun kommer vi återigen in på hur gymnasiesärskolans ”tuffingar”
skiljer sig från andra elever på skolan:
MM: Du pratade förut om …ni säger att ni är ett gäng här…hur tror du
att ni skiljer er från andra ungdomar som går på skolan…du sa tidigare
att ni är lite mer som dom andra?
E: Ja, det skiljer ju inte…ja, det skiljer ju rätt mycket egentligen. Dom
andra är ju så där tuffa och så där…vi är ju vårt lilla gäng tror jag…
MM: Är inte ni lite tuffa också då?
E: Jo-o, lite så där, men inte som dom här gängen som står och röker här
ute och sånt där liksom – vi är på vårat sätt tror jag. Vi är lite så där
’outsiders’…

En viss ambivalens kan skönjas i och med att Elvira beskriver sin uppfattning om ”tuffingarnas” likhet med övriga elever på skolan. Här jämför sig
Elvira åt olika håll. I jämförelse med sina egna klasskamrater på särskolan
är hon ”tuff” och ”cool”. I jämförelse med de tuffa på den ”stora skolan”
är hon en ”outsider”. Hennes resonemang tenderar att pendla mellan excentricitet eller konformitet, dvs. vilket ideal som är värt att sträva efter.
Ska hon försöka vara speciell och originell (att vara en ”outsider”) eller
finns det ett värde/vinst i att vara som andra (att bli accepterad)? Tydligen
är det, utifrån Elviras perspektiv, tillåtet att vara annorlunda i viss grad. Ett
exempel på detta är att Elvira beskriver sig själv som en ”outsider” som
t.ex. inte klär sig som andra. En iakttagelse i detta sammanhang är att det
som Elvira tidigare i livet blivit retad för helt plötsligt blivit tufft och coolt.
E: (…) och jag är inte liksom – huh, huh – tjejaktig – jag är lite mer rå
om man säger så (Elvira skrattar lite förläget)
MM: men det är väl lite tufft så…?
E: Ja, men det har jag blivit retad för i många år så…
MM: Jasså…?
E: mm, jag vet inte varför, men det är väl också nåt sånt där fientligt –
att tjejer ska inte vara så eller nåt
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Elviras sätt att beskriva sin vardagsverklighet är intressant utifrån resonemanget om formell och informell tillhörighet. Det kan hävdas att Elvira har
en formell tillhörighet till gymnasiesärskolan i och med att hon erbjudits
plats och blivit antagen till gymnasiesärskolans individuella program. Vidare finns det en implicit förväntan om att Elvira kommer att förvärva en
informell tillhörighet i samspelet med sina likar, dvs. med andra elever som
antagits till särskolan. Vad som emellertid verkar ske är att Elvira diskvalificerar sina likar på basis av deras (annorlunda/avvikande/barnsliga) aktiviteter. Detta innebär i sin förlängning att Elvira ger uttryck för en ambivalent pendling mellan å ena sidan en tillhörighet till andra elever på skolan
och å andra sidan en tillhörighet till det egna ”tuffa” gänget på särskolan.
En fråga som uppstår är: var hämtar Elvira sin nedvärderande attityd ifrån?
Följande intervjusekvens kan ge oss en vägvisning:
MM: i höstas satt vi ju och pratade här uppe i uppehållsrummet, och då
vet jag att du sa någonting om det där att…vi pratade lite om eran kontakt med andra som går här på skolan…
E: (avbryter) Ja, vi har dålig kontakt.
MM: …ja, jag vet att du sa det speciellt, och du sa också att du kände
lite så där att folk tittade på dig när du gick till matsalen…
E: Ja, precis, så känner jag fortfarande…och liksom det ser ut som…’å
kolla där kommer hon – hon går i särskolan liksom…fy’. Precis liksom
att det går inte liksom…
MM: Så då känner du dig lite annorlunda där också då…?
E: Ja, precis – så kände jag för ett tag sen, men det kommer och går det
där ibland, det blir så, man känner sig lite utanför tycker jag, fast…ja, …

Det verkar som att Elvira har en föreställning om hur andra elever på skolan tänker om särskolans elever. I detta sammanhang tycks Elvira identifiera sig med hela gymnasiesärskolans elevgrupp – och inte det ”tuffa” gäng
som (inledningsvis i intervjun) hävdades vara ”nästan som dom andra på
stora skolan”. Här ser vi också hur den formella tillhörigheten får genomslag i form av en stigmatiserande effekt. Vidare verkar det, i Elviras ögon,
vara något fult med att gå på särskolan (”…hon går i särskolan liksom…fy”). I detta sammanhang blir det intressant att konstatera att Elvira
ger uttryck för en utanförskapskänsla, på liknande sätt som hon föreställde
sig att de som betedde sig annorlunda kände. En tolkning är att annorlundaskapen för Elvira har två olika innebörder. På ett sätt uttrycker hon att
det finns ett egenvärde i att vara annorlunda i betydelsen att upprätthålla en
egen, personlig stil. Något sådant värde ser hon emellertid inte i det annorlundaskap som det innebär att gå i särskola.
Gemensamt för killarna i det tuffa gänget verkade vara att de i viss mån
skämdes för sina klasskamrater i olika situationer. De verkade fundera en

151

del kring hur de uppfattades i andras ögon. Dessa skamkänslor var inte lika
tydliga hos tjejerna. Följande situation utspelade sig i matsalen:
När praoeleven (S) höll på som bäst att berätta om sina brottarkonster kom Acke och strök förbi mellan vårat bord och nästa bord där det
satt fyra-fem tuffa ungdomar med invandrarbakgrund. Acke flinade (i
vanlig ordning) mot dem när han passerade. Det är möjligt att han kände
dem sedan tidigare, eller att de kom från samma land. Han gjorde också
någon sorts grimas som fick invandrarungdomarna att brista i skratt.
Chrille observerade noga vad som skulle till att hända.
Chrille: ”- Men… (kort tankepaus) att han inte skäms!”
MM: ’- Vaddå menar du?’
Chrille: ’- Man kan väl inte bete sig hur som helst heller?’
MM: ’- Vad gjorde han (Acke) menar du?’
Chrille: ’- Han ska då alltid utmärka sig.’ (Fältanteckning 25 – 200301-14).

Ytterligare ett exempel på hur ungdomarna uppfattar sin roll på skolan
illustreras nedan. Situationen uppstod i samband med en lektion där läraren
skulle informera om vad som tagits upp på det senaste föräldramötet. Det
hade varit diskussioner om hur de kunde skapa fler kontakter mellan elever
på gymnasiesärskolan och övriga elever på skolan:
Paula (läraren): Skulle ni vilja ha mer kontakt med någon som går på
skolan? Frågan ställdes till var och en av ungdomarna som satt runt bordet. Torbjörn visste inte riktigt. Chrille sa nej. Sammy svarade ja. Axel,
Sara och Alice sa nej. Cissi och Mats svarade ja.
Plötsligt bröt Chrille in i diskussion. Det såg ut som om han suttit och
funderat på något:
Chrille: ’- Men…men dom (andra eleverna på skolan) är ju inte riktigt… eh, - pålitliga…’
Paula: ’- Hur menar du då?’
Chrille: ’- Ja, dom känns misstänksamma på något sätt…tittar på oss
– och glor…’
Paula: ’- Hur kommer det sig tror du?’
Chrille: ’- Vi är ju inte som andra. Vi beter oss annorlunda och så…’
(Fältanteckning 36 – 2003-04-10).

Vad är det då som bidrar till denna utsatthet, dvs. att vara någon som blir
tittad på? Vid ett av gruppsamtalen återkom vi till detta ämne. Elvira hade
en lång utläggning om hur hon upplevde att ”folk på stan” betedde sig
konstigt mot henne och hennes pojkvän Roger (som är rullstolsanvändare).
Hon blev alltmer irriterad ju mer hon berättade;
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[…] Elvira: ’- F-n folk är handikappfientliga! Dom förstår inte att vi
är olika. En del har svårt att gå, andra ser dåligt, andra har svårt att förstå.’
MM: ’- Vad tror du att folk tänker när dom ser dig och Roger, menar
du?’
Elvira: ’- Ja, det känns som folk tittar på mig…’
Jerry: ’- Dom tittar på mig också.’
MM: ’- Vilka är det som tittar?’
Elvira: ’- 7:or, 8:or och 9:or…dom måste acceptera att vi är olika.’
[…] MM: ’- Men hur ska man vara för att folk inte ska titta så?’
Elvira: ’- Man måste visa att man har förstånd, och inte hålla på och
jönsa sig…som Acke här till exempel.’ Under samtalets gång satt Acke
(bredvid mig) och ”tramsade”. Bland annat gjorde han olika grimaser
och pratade högt om saker som inte alls hade med samtalsämnet att göra
(Utdrag ur Gruppsamtal 2 – 2002-11-12).

I ”det tuffa gänget” kan vi se uttryck för olika typer av handikappmedvetande. Ett handikappmedvetande brukar beskrivas som en del av en persons
självbild. Ofta handlar det om olika sätt att hantera upplevelsen av att vara
annorlunda. I litteraturen framhålls ibland exempel på s.k. dominerande
handikappmedvetande respektive integrerat handikappmedvetande (se t.ex.
Bakk & Grunewald 1993). Den förstnämnda typen av medvetande brukar
beskrivas som att personen ofta övertar omgivningens värderingar kring
handikapp. Detta kan leda till att vederbörande föraktar sig själv och gör
allt för att förneka och dölja sitt funktionshinder. Den integrerade medvetandetypen kännetecknas av att personen vågar erkänna sina begränsningar,
och inte till varje pris måste vara som andra. Här finns också en lojalitet
med andra människor med funktionshinder (ibid.). Handikappmedvetandet
verkar till stor del handla om olika sätt att förhålla sig till sitt eget och andras handikapp. Ytterligare en situation som exemplifierar detta resonemang
om handikappmedvetande utspelade sig i matsalen:
Kring bordet i matsalen satt Chrille, Elvira, Torbjörn och Jerry. Jag frågade om det var OK att jag slog mig ned på den sista lediga platsen. Det
var OK. I början var det ganska tyst kring bordet. Sedan tog Torbjörn till
orda:
’- Är det någon som ska gå på Maggans Hus i helgen?’ [Maggans Hus
är ett populärt ungdomsställe i staden dit man brukar gå och lyssna på
musik, se på teater etc.]. Torbjörn fick emellertid inget svar på sin fråga.
Efter ett tag frågade Elvira:
’- Går du på korttids, Chrille?’ Chrille verkade låtsas att han inte hörde frågan och fortsatte att äta.
’- Hallå, hörde du eller?’ manade Elvira på.
Chrille: ’- Ja, jag går på korttids.’
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Elvira: ’- Vart då?’
Chrille: ’- I Björkviken.’ [en stadsdel]
Elvira: ’- Jo, jag undrade för att jag ska hälsa på [pojkvännen] Roger
ikväll och jag tänkte att ni kanske går på samma. Går du på korttids, Jerry?’
Jerry tittade upp från sin tallrik och svarade med ett hånfullt leende:
”- Nä-ä, det gör jag verkligen inte!”
Elvira: ’- Ursäkta då, jag bara undrade.’ (Fältanteckning 10 – 200210-11).

Ovanstående sekvens är kan kopplas till resonemanget om handikappmedvetande. Jerry tenderar, i detta och i andra sammanhang, att ta avstånd
ifrån allt som kan förknippa honom med funktionshinder och handikapp. I
exemplet betonar Jerry att han verkligen inte går på korttids. Även hos
Chrille kom denna typ av medvetande till uttryck, dock inte lika tydligt som
hos Jerry. I utdraget ovan ser vi hur Chrille intar en undflyende ställning
när Elvira väcker frågan om vem som nyttjar den särskilda omsorgens korttidsverksamhet. Här kan vi se hur delar av delaktighetsbegreppet – i synnerhet de delar som har med tillhörighet att göra – har kopplingar till begreppet identitet.
Identiteten som särskoleelev hade för Jerry, och kanske också för Chrille,
en alltigenom negativ innebörd. Därför vägrade de att erkänna detta annorlundaskap som en del av den egna självbilden. För dem var särskole- och
handikappidentiteten i hög grad något de tillskrevs av andra och som det
gällde att värja sig mot. När det gäller Jerry, och i viss mån Chrille, så intog
de emellertid inte en undflyende inställning när särskoletillhörigheten fördes
på tal. Tvärtom signalerade i synnerhet Jerry att: ”jag hör egentligen inte
hit!”. Man skulle kunna säga att deras handikappidentitet var dominerande. För Elvira och Cissi, samt några av de andra eleverna, hade denna avvikande identitet både positiva och negativa innebörder. Om andra bara tog
fasta på det negativa reagerade Elvira, och i synnerhet Cissi, starkt och
påpekade att de bortsåg ifrån viktiga saker som t.ex. att personer som avviker också är människor, och har rätt att bli behandlade ”som folk”. Deras
handikappmedvetande tycks vara mera integrerat än Jerrys och Chrilles.
Det var inte bara ”tuffingarna” som förhandlade om tillhörigheten.
Samspelsmönstren hos ”de specifika” tog sig emellertid andra uttryck. Inte
sällan handlade samspelet hos dem om att ”testa gränser för vad den andre
går för”. Det kanske tydligaste exemplet på detta utspelade sig vid ett tillfälle då en grupp (7-8 st) elever stod i trapphuset och väntade på en assistent
som skulle följa dem till gymnastiken.
[…] Först kom Olle som öppnade ytterdörren och klev in i trapphuset. I
samma ögonblick sa Acke i spydig ton:

154

”- Det blir ingen mat idag, hör du det!?”
Olle blev ursinnig. Han började vända på sina CD-skivor och slå dem
emot varandra. Sedan slet han av sig ryggsäcken och drämde den med
full kraft i golvet. Olle, som annars är ganska lågmäld och sävlig till sin
karaktär, vrålade rakt ut i luften och gav en snabb förtvivlad blick upp
mot Acke. Sedan kastade Olle sina CD-skivor – en efter en – mot det
hårda stengolvet, varpå CD-fodralen gick sönder. Saga (läraren) gick ner
till Olle för att försöka lugna ner honom. Olle gav dock inga tecken på
att lugna ner sig. Han rev av sig jackan och kastade även denna på golvet. Därefter vände han sig bort från Saga och ryckte tag i ena ytterdörren för att ta sig ut igen. När dörren inte ville öppna sig skrek Olle ursinnigt igen och bankade hårt med båda knytnävarna mot dörrglaset. Saga
försökte styra Olle in mot ett litet ”skyffe” vid sidan av dörren (så att
han i alla fall inte behövde se Acke där uppe i trappan).
Flera av de andra eleverna på gymnasiesärskolan hade hört tumultet i
trapphuset. Jerry kom ner från övervåningen och undrade vad som stod
på. Även Elvira och Cissi kom och frågade vad som hade hänt:
Elvira: ’- Vad var det som hände?’
MM: ’- Det var någon som sa att det inte blev nån mat idag. Då blev
Olle rasande.’
Elvira: ”- F-n va taskigt!”
Till slut lugnade sig Olle och flisorna från de trasiga CD-fodralen
plockades upp. Olle tog upp sin ryggsäck och jacka. Han gick till sitt
skåp, lade in grejorna och tog fram en bok. Satte sig sedan i soffan och
började bläddra förstrött i boken.
När läraren försäkrat sig om att Olle hade ”läget under kontroll”
började hon gå mot personalrummet för att hämta kaffe. I korridoren
möttes hon av Jerry och Elvira. Jerry var snabb med att fråga:
”- Fick han (Olle) ett CP-ryck eller??”
Läraren: ’- Du, Jerry, det där som du sa nu – det ska vi prata om när
vi har vårt snack nästa gång.’
Jerry och Elvira fortsatte bort i korridoren (Fältanteckning 12 – 200210-22).

Hos ”de specifika” handlade den informella tillhörigheten inte om att förhandla om premisserna för att få vara med i gruppen (jfr. ”tuffingarna”).
Här var det oftast fråga om att ”testa” hur långt man kunde gå med att reta
någon innan vederbörande blev upprörd och irriterad. En iakttagelse som
gjordes var emellertid att representanter för ”de specifika” oftast eller alltid
vände sig till ”sina likar”, vilka blev utsatta för denna ”testningsprocedur”.
”De tysta” och ”tuffingarna” blev aldrig utsatta för denna typ av ”test”.
I utdraget ovan illustreras hur representanter för ”tuffingarna” reagerar
på den inträffade situationen. Här märks en tydlig skillnad mellan hur Jerry
och Elvira väljer att förhålla sig till det inträffande. Elvira ger uttryck för en
mer ödmjuk och medmänsklig inställning (”Vad hände?” ”Vad taskigt?”)
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då hon visar sympati med den utsatta parten (Olle) i konflikten. Jerry, däremot, tycks vilja se Olles utbrott som en bekräftelse på att Olle är annorlunda (”Fick han ett CP-ryck eller?”). En annan illustration till hur ett integrerat handikappmedvetande kunde påverka elevernas förhållande till
olika tillhörigheter gav Elvira:
E: Ja, om dom inte håller på och hoppar runt då kan dom ju liksom, då
tittar ju inte så många på dom, som typ den här [eleven] han hoppar runt
med den där stereon liksom, det är ju klart att folk tittar ju då liksom –
och vad håller han på med för nåt? Gör han inte så då bryr sig ju inte
folk – minskar dom [som uppför sig annorlunda] på det då är det ingen
som tänker påt’ så mycket liksom…

MM: Men du menar att det är några som går här som borde uppföra sig…?
E: Ja, inte uppföra sig liksom, men skärpa sig lite mer, dom är ju
typ så här 20 år, va är dom 25 typ 20 år även fast det inte syns,
liksom ja,…skärpa sig mer.
Här resonerar Elvira om förutsättningarna för att vara annorlunda. Det
gäller att ”skärpa sig” (inte hoppa runt) och att uppvisa ett åldersadekvat
beteende (”dom är ju typ så här 20 år”). Hon tycks förespråka ett beteende
som inte ”sticker ut” för mycket (så att folk tittar). Samtidigt vet vi, från
hennes övriga utsagor, att hon i andra sammanhang försvarar sina kamraters rätt att vara annorlunda utan att bli utsatta för nedvärderande attityder. Elviras sätt att resonera kring delaktighet och utanförskap tycks präglas av en balans mellan excentricitet och konformitet, där ”det gäller att
vara som andra, men på ett originellt och ’coolt’ sätt”. Elviras avslutande
resonemang – ”då är det ju ingen som tänker påt’ så mycket liksom” – kan
tolkas som att: ”om de som brukar bete sig annorlunda skärper sig, så
kommer folk att inte tänka så mycket på att vederbörande har ett funktionshinder”. Detta tycks vara Elviras konsekvenslogik, att ett funktionshinder behöver inte synliggöras mer än nödvändigt.
I mötet med andra ungdomar (och personal) på skolan antyder Elvira att
hon skäms (”folk tittar på mig när jag går till matsalen”). Det tycks, enligt
Elvira, vara något fult med att gå på särskolan (”å kolla där kommer hon –
hon går i särskolan liksom…fy”). Varför är det fult att gå i särskolan? En
förklaring kan vara att Elvira inte vill identifiera sig med sina likar, dvs.
flertalet av de elever som går på gymnasiesärskolan. Den formella tillhörigheten tycks påverka hennes självuppfattning. Därför handlar det inte bara
om hur Elvira uppför sig. Hon bryr sig faktiskt om – och tar i viss mån
ansvar för – hur andra uppför sig. För Elvira tycks det vara viktigt hur and-
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ra uppför sig eftersom de faktiskt tillhör och i någon mån representerar
samma grupp.
Även personalen tillfrågades om i vilken utsträckning det är accepterat
att ha ett annorlunda beteende bland ungdomarna i elevgruppen. Den dominerande bilden hos lärare och assistenter var att det fanns stor acceptans
för avvikelse inom elevgruppen.
Dom är alltså hyggliga, hjälpsamma mot varandra. Bråk och sånt där förekommer ju inte, har aldrig förekommit alltså. Det är liksom lugnt och
fint och dom skojar med varandra och hjälper varandra (Lärarintervju 4).
Det finns enstaka elever som jämt är i luven på varandra och som
har…sitter i nån slags gammal [institutions]tradition som det alltid har
varit på det där sättet, men annars tycker jag att våra elever är väldigt
hyggliga mot varandra och vänliga på alla sätt. Många … reagerar när
någon är ledsen eller när någon, ja…och så finns det acceptans för allting, vad det gäller avvikande… (Lärarintervju 2).
Generellt så där, spontant, så tycker jag att de har stor förståelse för varandra, men sen så är det ju några som ligger så där i gränslandet kanske,
som har ju ganska god insikt, dom har nog lite svårare och se dom här
avvikelserna (Assistentintervju 1).

Enligt personalen kunde graden av acceptans skilja sig åt mellan olika elevgrupper på gymnasiesärskolan. Några menade att många av eleverna var
väldigt fostrande i den meningen att de tillrättavisade sina klasskamrater
om någon uppträdde annorlunda.
Om det händer något annorlunda, nån som ställer sig upp och rapar, eller skriker, då är det många som är med och tystar eller rättar om vad
som är fel, som dom tycker, det har jag märkt. Eller om några pratar när
man tittar på en film, och det är någon som pratar eller håller på med
något annorlunda beteende så är det många som rättar det där beteendet
eller säger till den läraren som är där, den vuxna som är där – att göra
nånting åt det. För att det ska vara nån form av normalitet – ser man på
en film så är det tyst va’. Eller skriker man i matsalen så är det nån som
är framme och säger tyst (Lärarintervju 5).

Nästan samtliga intervjuade framhöll att det i huvudsak var ”den nya typen
av elever” (”tuffingarna”) som hade svårast att acceptera avvikande beteende inom elevgruppen (något som också observationerna tydligt visade).
Personalen ombads att reflektera kring vad som avgör om ungdomarna
accepterar varandras sätt att vara eller inte. Här hade respondenterna en
rad olika förklaringar. Några (framförallt lärare) menade att den som har
ett språk och kan prata har goda förutsättningar för att bli accepterad.
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Andra påtalade att den enskilde elevens uppfostran spelade stor roll, dvs.
vad denne hade med sig i ”ryggsäcken” när det gällde vana att umgås med
andra ungdomar med handikapp. Ytterligare någon framhöll den sociala
kompetensen som en avgörande faktor. Här avsågs förmågan att kunna
”föra sig” i ett socialt sammanhang.
Man blir ju inte utesluten ur en grupp för att man inte kan 5:ans multiplikationstabell eller något sånt där. Det blir man inte. Men man blir det
på grund av hur man uppträder. Den sociala kompetensen är mycket
mera värd än den teoretiska (Lärarintervju 1).

Ett annat exempel bekräftar lärarnas ambition att stödja elevernas informella tillhörighet. Här handlar det om eleven Josefin som förde en mer undanskymd tillvaro på skolan. Hon gick sitt första år på gymnasiesärskolan. En
av assistenterna berättade i intervjuerna att Josefin hade haft det svårt med
omställningen att komma från grundsärskolan till gymnasiesärskolan.
Ja jag kan ju bara se till Dataprofilen där jag jobbar då. Där har vi Josefin, en liten tyst tjej som smyger…hon är sällan med på rasterna. Hon sitter på toaletten på rasterna och hon kommer från en liten skola, Eskolan, men där var det ju lite mer skyddat och så, mindre matsal och
alltihopa, matsalen är OK för henne men inte på rasterna, då sitter hon
på toaletten, ibland öppnar jag det där andra lilla rummet vi har här
uppe, för det har jag pratat med hennes mamma om då, så att, men hon
vill gärna stänga dörren då, och det är ju inte bra, men så nu kom ju igår
då, hennes bästa kompis och pryade då hos oss här då i samma klass, så
igår gick det jättebra, då var hon med ute och på raster och…men idag
såg jag nu på lunchen då var hon inlåst på toan igen och kompisen satt
utanför… (Assistentintervju 3).

I exemplet om Josefin kan vi se uttryck för utanförskap inom gymnasiesärskolan. Detta verkar dock inte vara ett utanförskap som är konstituerat på
det tuffa gängets premisser. De flesta av ungdomarna som kunde anses tillhöra ”de tysta” hade ingen direkt relation till ”tuffingarna”. De tystlåtna sökte
en undanskymd tillvaro på skolan och drog sig undan på rasterna till utrymmen där det var något lugnare. De senare lämnades ifred av ”tuffingarna”.
Det förekom alltså inga nedvärderande glåpord gentemot dessa elever.
En grupp som däremot blev föremål för ”det tuffa gängets” positionering
var alltså de som i någon utsträckning betedde sig annorlunda – ”de specifika”.
Denna kategori kunde sägas bestå av två delar. Dels en handfull ungdomar
som försökte ”ta mycket plats” och som samtidigt – i ”tuffingarnas” ögon –
betedde sig mycket annorlunda. Dels en handfull ungdomar som inte tog så
mycket plats och som endast marginellt betedde sig annorlunda.
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Vad är det då som kännetecknar tillhörighet respektive utanförskap på
gymnasiesärskolan? Såväl den formella som den informella tillhörigheten
tycks i olika sammanhang vara en angelägen fråga för flera av ungdomarna.
För gymnasiesärskolan verkar utmaningen bestå i konsten att skapa informell tillhörighet inom givna formella ramar.
Den informella tillhörigheten rör upplevelsen att vara accepterad i den
egna gruppen av likar. För ”tuffingarna” tog sig detta uttryck i en ständigt
pågående (horisontell) förhandling om premisserna för att duga som människa. Dessa förhandlingar tyckte till stor del handla om att skapa och upprätthålla en ”tuff & cool” självbild i mötet med andra elever på särskolan.
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9. Autonomi – Lektioner
Delaktighetsformen autonomi beskrevs i det begreppsanalytiska kapitlet
som en speciell innebörd av oberoende – att individen har förmågan att
träffa självständiga val, men att denne inte nödvändigtvis kan utföra alla
sysslor i vardagen (jfr. Söder). Här diskuterades också valet att inte vara
delaktig, vilket också kunde ses som ett uttryck för autonomi. Vilka uttryck
för autonomi visade sig i fältstudien? När det gällde lektioner så tenderade
dessa till viss del vara inriktade på att ge eleverna olika valmöjligheter.
Denna morgon informerade arbetslagsledaren (Saga) att gymnastikläraren hade meddelat att hon var upptagen med andra saker. Därför skulle
två lärarassistenter hålla i gymnastiken under detta första morgonpass.
Det skulle bli innebandy idag. […] När uppvärmningsvarven var klara
diskuterade assistenterna hur de skulle dela upp lagen. Totalt medverkade 9 killar och 5 tjejer. En elev hade inte bytt om till gymnastikkläder,
men deltog ändå. Ytterligare två hade tydligen glömt sina gympaskor.
Även dessa deltog i innebandyn – barfota. Elvira ville/orkade inte vara
med. Hon tog plats som åskådare i ett av salens hörn. Assistenterna diskuterade hur de skulle dela upp lagen:
Ass 1: ’- Hur ska vi göra med Elvira?’
Ass 2: ’- Ja, hon sitter väl bra där hon gör…’ Assistenterna gjorde
inga märkbara ansträngningar till att få med Elvira i matchen.
Ass 1: ’- Blir det för många med 7 i varje lag?’
Ass 2: ’- Vi prövar får vi se….’ (Fältanteckning 8 – 2002-10-03).

Elvira visar tydligt att hon inte vill vara med på gymnastiklektionen, vilket
accepteras av assistenterna. Kan detta tolkas som att Elvira väljer bort delaktigheten? Möjligtvis kan vi tala om att Elvira väljer bort deltagandet.
Situationen kan sägas karaktärisera diskrepansen mellan deltagande och
delaktighet. Elvira deltar de facto inte i gymnastiklektionen. Däremot kan
det hävdas att hon är minimalt delaktig i lektionen i den bemärkelsen att
hon är närvarande på den fysiska arenan och att hon – kanske med någon
grad av engagemang – följer hur det går för sina klasskompisar i matchen.
Elviras val – att inte delta i gymnastikaktiviteten – kan sägas vara ett uttryck för hennes autonoma ställning. Några av de andra eleverna, som hade
glömt sina gymnastikkläder, gjorde ett aktivt val – att delta i gymnastiklektionen. Elvira gjorde också ett val – att passivt iaktta gymnastikaktiviteten.
Därmed blir det svårt att karaktärisera den uppkomna situationen i termer
av att utanförskap föreligger.
Det kan tänkas att Elvira också har en känsla av formell tillhörighet till
klassen som blir viktig i ett visst avseende. Att inte vilja vara med i en speciell lektionsaktivitet hotar nämligen inte hennes (grundläggande) formella
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tillhörighet till klassen. Detta kan vara viktigt för att göra autonoma ställningstaganden av det beskrivna slaget ganska odramatiska.
I intervjuerna ombads personalen att spontant berätta om en situation
där de ansåg att eleverna var delaktiga. En aspekt av delaktighet som personalen beskrev var att träna eleverna att självständigt ta ställning till olika
saker. Detta självständiga ställningstagande kan ses som ett uttryck för
begreppsanalysens komponent autonomi. Det kunde exempelvis handla om
att ”tycka till” om vad man ansåg vara roligt att göra på friluftsdagen eller
att förhålla sig till ett påstående i en artikel etc. Att träffa ett självständigt
val förefaller vara nära förknippat med graden av deltagande i en aktivitet,
dvs. engagemang. Åtminstone verkar lärarna anse att detta självständiga
ställningstagande kan vara en viktig förutsättning för delaktighet.
[…] det tränar vi mycket på nu när vi är ute – att ta ställning till saker.
Det tycker jag är en viktig form av delaktighet, så att man…för det är
också av tradition att allting läggs på – ’nu kommer taxin, skynda på
och, nu är det klart, får du hjälp med jackan och väskan, har du med dig
det där.’ Det är ju en dålig träning för…man önskar ju…det är ju en ledstjärna för några stycken av oss här att försöka få så mycket självständighet som möjligt, och träna sig i förändringar. Men också att kunna
säga att; ’jag gör det här istället’. Så det är inte bara att säga nej, utan att
tänka – att tänka så gott det går (Lärarintervju 2).

När det gäller elevkategorin ”de tysta” förefaller autonomin vid lektioner i
hög grad vara initierad av personalen. Under engagemangsaspekten såg vi
också hur ”de tysta” ofta valde att förhålla sig till den av personalen tilldelade möjligheten att träffa självständiga val, nämligen att på ett fogligt och
inställsamt vis försöka vara till lags. ”De specifika” hade en långt mer tydligt uttalad autonomi i lektionssammanhang. Inte sällan valde dessa elever
att engagera sig i andra saker än det som primärt hade med undervisningsinnehållet att göra (t.ex. att reta sina klasskamrater).
I den individuella intervjun med Elvira betonade hon, som tidigare antytts, en strävan att inte vara som andra.
MM: Är det viktigt att vara som andra?
E: Nä absolut inte. Det är inte alls viktigt att vara som andra. Det är det
inte. För det är inte jag heller. Jag gör inte som andra heller. Jag går min
egen väg – gör jag. Även om det inte märks så här kanske, men hemma
och så Ungdomsintervju 1.
MM: Hur gör du då – när du går din egen väg?
E: Typ, om…ja vad ska man ta för exemplar….gud, ehh, ja typ, jag klär
mig inte som andra typ, alla andra tjejer har tajta kläder å så där liksom
det här liksom [Elvira är för dagen klädd i stora svarta gympakängor,
grå/svarta pösiga militärbyxor och en stor grå munktröja med luva på].
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Elviras sätt att resonera tycks markera ett egenvärde i att vara annorlunda.
En möjlig tolkning är att det verkar finnas en sorts ”coolhet” i att gå sin
egen väg. Denna coolhet förefaller ge Elvira en viss social status i ”tuffingarnas” gäng på gymnasiesärskolan. Vidare kan vi se hur Elvira är noga med
att hävda sin självständighet – att gå sin egen väg och inte falla in i gängse
mönster. Hon verkar vilja påtala sin autonomi i förhållande till rådande
samhällsideal.
I fältstudien har det gjorts återkommande iakttagelser om hur – i synnerhet ”tuffingarna” – ställer krav på sin omgivning. Inte minst har detta
kommit till uttryck i situationer där ungdomarna anser sig blivit bemötta på
ett felaktigt sätt. En sådan situation som under observationsperioden var
föremål för diskussion gällde huruvida gymnasiesärskolan fick ha en representant i skolans elevråd. Vid ett flertal tillfällen hade (eleven) Mats uttryckt
att han var intresserad av ett sådant uppdrag. Mats, som tidigare hade
medverkat i elevrådet på grundskolan, bad sin mentor (Saga) om hjälp med
att ta upp frågan med rektor och befintligt elevråd. Efter många turer blev
till sist Mats (och senare även Cissi) invalda i skolans elevråd. De reagerade
dock kraftigt när de – i samband med Cissis första möte – blev orättvist
behandlade. Nedanstående samtal utspelade sig under en gymnastiklektion:
Det blev dags att byta grupper mellan längdhopparna och kulstötarna.
På väg till kulstötningsgropen gick Mats och Cissi och pratade om något
som verkade uppröra dem båda. Jag frågade vad som stod på:
Mats: ’- Vi är jävligt besvikna på rektorn.’
MM: ’- Jaha, vad är det som har hänt?’
Mats: ’- Igår satt vi [Mats och Cissi] över en timma utanför hans kontor och väntade på att det skulle bli elevrådsmöte…’
Cissi fortsatte att fylla i: ’…klockan tio över tre kommer han ut från
sitt kontor och säger ”Du kan gå hem Mats – mötet är inställt”.’
MM: ’- Så ni hade inte blivit informerade om detta…?’
Mats: ’- Nä, och det tycker vi är himla dålig stil.’
MM: ’- Vet ni när nästa möte blir nu då?’
Mats: ’- Nä, vi vet inte nåt. Men vi ska snacka med Saga (arbetslagsledaren) idag…och kräva kompensation för den timman vi satt förgäves.’
(Fältanteckning 38 – 2003-05-08).

Att särskolans elever ställer uttalade krav på förändringar i sin skolvardag
verkade vara ett nytt fenomen för flera i personalen. I exemplet med Mats
och Cissi ser vi uttryck för förmågan att självständigt ta ställning till en
uppkommen situation (”vi känner oss orättvist behandlade av rektorn”)
och utifrån denna träffa ett självständigt val (”vi ska kräva kompensation”).
Situationen antyder också ett förhållande mellan delaktighetsformerna autonomi och makt: när några av eleverna har träffat det självständiga valet
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”att kräva kompensation” (autonomi) blir det en empirisk fråga hur stor
makt de har att genomföra sin vilja. Därmed kan vi se hur det självständiga
valet – i detta fall – blir en s.k. intern förutsättning för delaktighetsformen
makt. De interna förutsättningarna för delaktighet manifesteras i individens
egna viljor och förmågor. Här blir det viktigt att notera att viljor och förmågor – som förvisso kan ses som enskilda egenskaper hos individer – förekommer i ett socialt sammanhang. Om vi ska försöka förstå ungdomarnas
möjligheter att genomföra sin vilja (makt) så måste även externa förutsättningar appliceras på resonemanget (jfr. figur 2.4). Makten att få sin vilja
igenom omfattar inte bara en vilja och förmåga att genomföra något, utan
även att tillfälle ges i en tillgänglig miljö. Således handlar de externa förutsättningarna om delaktighetens omgivningsbetingelser.
Exemplet om hur några av ungdomarna valde att förhålla sig till ”det
orättvisa bemötandet” aktualiserar frågan om foglighet respektive ickefoglighet som en aspekt av autonomin. En stor del av innehållet i intervjun
med Elvira kan sägas spegla hennes upplevelser kring delaktighet och utanförskap. Exempelvis berörs Elviras syn på att vara annorlunda (integrationen mellan excentricitet och konformitet) samt hennes sätt att hävda sin
autonomi och tillhörighet. En iakttagelse rör Elviras tankar om vem hon –
och de andra i det tuffa gänget – är i förhållande till andra elever som går
på skolan, dvs. högstadieelever och gymnasister som går i den ”vanliga”
skolan. En viss ambivalens kan skönjas i hennes resonemang om vad som
skiljer ut ”tuffingarna” från andra grupper av elever.
MM: Vad är det som gör att just ni håller ihop – du och Cissi och Jerry
och Chrille – vad tror du att ni har gemensamt?
E: Ja-a…lika bråkiga (Elvira ler)…nä jag vet inte…
MM: Hur då bråkiga?
E: Nä…ställer till det (Elvira ler igen)…nä, nä men trevligt…dom andra
[eleverna på särskolan] är ju liksom inte som [oss]…så där men…dom är
ju människor dom också givetvis men liksom, vad ska man säga – vad
ska man säga egentligen…
MM: Vad är det som skiljer erat gäng från andra menar du?
E: Ja, guud vad svårt det här var…
MM: Jag är så nyfiken på det här…
E: Ja, jag vet inte riktigt…men vi är ju liksom mer som dom andra i stora
skolan, liksom, det går ju liksom att snacka liksom…som du och jag nu
liksom…

Först försöker Elvira beskriva de gemensamhetsskapande dragen hos tuffingarna (”lika bråkiga”/”ställer till det”). Här verkar den tidigare omskrivna ”icke-fogligheten” lysa igenom. Noterbart är emellertid att hon gör denna beskrivning i relation till något – nämligen de andra eleverna på särsko-

163

lan, och senare också i relation till andra elever på ”stora skolan”. Observationsstudien visade att även icke-tuffingar (närmare bestämt de som betedde
sig annorlunda) också var ”bråkiga” och ”ställde till det”. Elvira verkar
referera till en speciell sorts bråkighet som överensstämmer med tuffingarnas normer och ideal. Det verkar följaktligen inte vara bråkigheten i sig som
legitimerar tillträde till tuffingarnas gemenskap, utan det måste tydligen
finnas en sorts ”ömsesidig förtrolighetspotential” i mötet med den andre
(”vi är ju mer som andra i den stora skolan…det går ju att snacka liksom”).
Som jag tidigare påpekat var det markeringen av tillhörigheten till den vanliga skolan det handlade om när tuffingarna markerade avstånd till andra
elever på gymnasiesärskolan.
Här verkar det också finnas en koppling mellan två former av vardagsdelaktighet, nämligen autonomi och informell tillhörighet. Att vara ”bråkig” och ”ställa till det” kan stå för en sorts ifrågasättande och revolterande
attityd som betyder något för ”tuffingarna” först när denna typ av ickefoglighet ställs i relation till någon sorts rättigheter, krav eller förväntningar
(krav på rättvist bemötande, att få representation i elevråd, förväntningar
om adekvat gymnasial nivå på undervisningen osv.). Denna typen av autonomi i förhållande till gällande regler och ramar noterades inte hos andra
elevkonstellationer på gymnasiesärskolan.

10. Autonomi – Raster
[…] I uppehållsrummet var det full aktivitet på flera håll. Vid bordet satt
tre ungdomar tillsammans med en assistent och spelade sällskapsspelet
UNO. I sofforna satt Mårten och Louise och kramades. På andra sidan
bordet satt Kalle och tittade på. Längs ena väggen satt ytterligare några
ungdomar och tittade på vad övriga gjorde. Runt hockeyspelet satt jag,
Torbjörn, Jesper och Chrille. Klockan hade nu blivit 10.05 vilket Torbjörn
hade uppmärksammat. Det var snart dags för lektion. Ungdomarna var lite
osäkra på om lektionen började 10.00 eller 10.10, varpå Chrille säger:
’- Ja, ja – dom kommer väl och hämtar oss. Fortsätt att spela nu…’
(Fältanteckning 35 – 2003-03-11).

Situationen speglar ungdomarnas sätt att förhålla sig till rådande skolstrukturer. Ponera att Chrille hade två val i situationen ovan: Antingen frågar
han den närvarande assistenten om när lektionen egentligen börjar eller så
väljer han att avvakta tills han bli hämtad när det blir dags för lektion. En
tolkning av situationen är att ungdomarna mer eller mindre blivit invaggade
i en sorts trygghetsgemenskap där den vuxna sociala omgivningen förväntas
ta ansvar för ungdomarnas sätt att agera i sin skolvardag. Denna tolkning
ligger nära hur representanter för den nyanställda personalen ser på saken
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(se nedan). En annan näraliggande tolkning är att situationen exemplifierar
en speciell sorts grupptillhörighet. Det tycks handla om villkoren för att få
tillhöra klassen i en mera formell bemärkelse. Den ovan beskrivna situationen illustrerar – inte bara vad eleverna gör (fortsätter att spela kort tills
någon hämtar dem) – utan också vad eleverna förväntar sig ska hända om
de handlar enligt tidigare erfarenheter och övertygelser. Vad händer om de
kommer för sent till lektionen? Ja, det tycks vara så att ungdomarna åtminstone inte blir utanför om de kommer för sent. Tillhörigheten till gruppen
tycks viktigare än att anpassa sig till rådande regler och strukturer. Ställningstagandet att inte ta reda på när lektionen börjar äventyrar inte heller
den formella tillhörigheten till klassen. Ungdomarna tycks ha anpassat sig
till en låg grad av kvalificering till den egna gruppen beträffande formella
aktiviteter – ”man kan komma och gå som man vill”. Exemplet illustrerar
hur delaktighetsformen autonomi (dvs. ungdomarnas förmåga att träffa
självständiga val) är nära förknippad med såväl formella som informella
tillhörighetsfrågor.
Det som i personalintervjuerna utmärkte kategorin ”nyanställd personal” var att de beskrev skolmiljön som väldigt skyddande. Flera poängterade att det säkerligen var ”ett stort steg” för många av eleverna att bemästra
övergången mellan grundsärskola/träningsskola till gymnasiesärskola.
…det är ju en väldigt skyddande miljö här, och ändå är även miljön här
ett väldigt avsteg ifrån vad dom kommer ifrån, där man har tillbringat
sina 9-10 första år, nu vet inte jag hur det ser ut, men det har sagts mig
att det är ett stort steg att komma hit och att gå här, och bara en sån sak
som att äta borta i matsalen (Lärarintervju 4).

Så omtumlande var dock inte situationen för alla elever – speciellt inte de
ungdomar vilka personalen beskrev som ”lite duktigare”. Flera av dessa
ungdomar hade valt att gå på gymnasiesärskolans individuella program
istället för ett nationellt program. En av elevernas motivering till detta val
var den lugnare miljön på det individuella programmet. En av de nyanställda lärarna beskrev skolmiljön så här:
…man får ju gå och plocka upp dem, så där är de ju inte så delaktiga, att
de vet…eller också så tror jag många gånger att de är lite, man skulle vilja göra ett experiment, att inte ha så många assistenter kanske, att dom
är lite bekväma, att dom utnyttjar systemet, dom vet att nån kommer och
hämtar dem, jag tror att dom skulle kunna mycket mer […] jag tror att
dom har blivit så, för att blivit lite, inte bortskämda, men omhuldade
med alla assistenter och hämtande och lämnande, ja det påminner nästan
lite om dagisverksamhet ibland… (Lärarintervju 3).
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Här tycks emellertid personalen (nyanställd lärare) ge delaktigheten en speciell innebörd. Det förefaller i utsagan som om elevernas delaktighet handlar om att ta ansvar för sin situation samt att engagera sig i sin skolvardag.
Informanten verkar anse att eleverna fallit in i ett förlamande trygghetsmönster som är avhängigt en hög och välvillig personalnärvaro.
I personalintervjuerna framkom att flera av ungdomarna hade kapacitet att
vara mer delaktiga än vad de faktiskt var. Vid flera tillfällen under fältstudien
gav några av ungdomarna uttryck för att de ville sätta sig var de ville i matsalen. Vi kommer senare att se hur assistenterna hade avgörande synpunkter
kring detta önskemål. Ambitionen att sätta sig var man vill i matsalen (och inte
vid gymnasiesärskolans reserverade bord) kan ändå tolkas som att det finns
”en förmåga att träffa självständiga val” hos ungdomarna.
Cissi: ’- Jo, jag har en del synpunkter på hur det går till i matsalen…’
Paula (läraren): ’- Jaha, vad tänker du på – berätta mer.’
Cissi: ’- Ja, bara för att ta ett exempel: Måste vi alltid äta så himla tidigt som klockan 11. Ärligt talat, jag skiter i frukosten för att jag vet att
vi får mat redan klockan 11.’
Jerry hängde på Cissi och lade till att det var fel att gymnasiesärskolans elever bara fick ta mat på en sida. Roger, som nu hade kommit in i
salen efter sin vattengymnastik, uttryckte även önskemål att få sätta sig
vart som helst i matsalen. Det som dock verkade uppröra mest var uppfattningen – som flera av ungdomarna hade – att ”dom andra får bättre
mat än oss”.
Paula: ’- Nej, men vad är det ni säger??’
Jerry: ‘- Jo, precis. Till exempel när det är pytt i panna, då får dom
kyckling i sin pytt och vi får vanlig….och då kommer en del av dom över
till våran kö och tar…’
Cissi fyllde på: ’- Och när det är korv så får dom tjocka korvar och vi
får smala.’
Jerry nöjde sig inte med detta: ’- Och vet du vad; när det är potatis ibland, då får dom sån här klyftpotatis och vi vanlig kokt.’
Med anledning av detta så efterlyste Cissi ett matråd på skolan som
skulle diskutera hur det är i matsalen. Paula föreslog att Mats och Cissi
skulle ta upp detta på nästa elevrådsmöte – där de båda är med. Cissi
poängterade att hon inte kunde vara med på nästa möte. Mats informerade (från ett tidigare elevrådsmöte) om att de hade planer på att bygga
ut matsalen. Paula lovade att ta upp frågan med berörd personal. (Fält44
anteckning 41 – 2003-05-22) .
44

Även detta referat bör förstås i ljuset av två tidigare inträffade händelser (se
fotnot 43 ovan, sid. 138). Dagen innan hade jag alltså givit en lägesrapport om
min studie för personalgruppen (där även Paula deltog). Här diskuterades bland
annat förutsättningar för och värdet av ökade kontakter med andra elever på
skolan – något som det verkade finnas olika uppfattningar om i personalgrup-
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Här exemplifieras hur ungdomarna uttryckligen förhåller sig till rådande
strukturer. De väljer att ta upp ett vardagligt skolproblem för någon (läraren) som kan förväntas göra något åt saken. I den bemärkelsen kan det
hävdas att en viss grad av autonomi föreligger hos ungdomarna på gymnasiesärskolan. Delaktighetsformen autonomi handlar om viljan och förmågan att träffa självständiga val.
Sammanfattningsvis kan vi hävda att delaktighetsformen autonomi har
kopplingar till såväl engagemang som formella och informella aspekter av
tillhörighet. Den sammanbindande länken tycks vara elevernas foglighet respektive icke-foglighet, dvs. i vilken utsträckning som eleverna valde att underordna sig och lyda gällande regler och ramar. Elevernas engagemang (dvs.
grad av deltagande i aktiviteter) tenderade att ta sig ganska olika uttryck
beroende på om de valde den fogliga eller den icke-fogliga vägen. Analysen
visade att ”tuffingarnas” icke-foglighet inte sällan avsåg att framhäva rätten
att bli bekräftad som ”vanlig” gymnasist. Här kom ofta initiativ till ändrade
betingelser från ”tuffingarna” själva. För dem som valde den fogliga vägen
verkade autonomin i mycket högre grad vara avhängig personalens initiativ
och möjligheter att involvera eleverna i olika typer av ställningstaganden. Här
handlade det alltså främst om en slags personalinitierad autonomi.
När det gäller autonomi är det svårt att dra en skarp skiljelinje mellan
vad som utgör en form av delaktighet och en förutsättning för delaktighet.
Å ena sidan representeras förutsättningar för delaktighet av formen i sig,
exempelvis att delaktighetsformen autonomi blir en nödvändig men ej tillräcklig förutsättning för formen makt. Å andra sidan kan vi hävda att förekomsten av autonomi i sig utgör en minimal form av delaktighet. Därmed
kan vi konstatera att vissa delaktighetsformer kan ses som både former i sig
och som förutsättningar för andra former. Låt oss därmed gå över till att
redovisa vad delaktighetsformen makt kan betyda inom olika skoldomäner.

pen. Åtminstone om man ser till vad som framkom i personalintervjuerna. Vidare hade jag två dagar tidigare intervjuat Elvira. I denna intervju kom vi bland
annat in på kontakter med andra elever – om vikten av att vara som andra etc.
I fältanteckningen ovan var det Elvira som initierade diskussionen med att säga:
’- Äh, det kanske låter jättetokigt, men…vi kanske kunde träffa andra som går
här på skolan lite mer.’ Dessa två händelser har säkerligen påverkat uppkomsten och innehållet i referatet.
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11. Makt – Lektioner
I begreppsanalysen påtalades komplexiteten beträffande maktbegreppets
relation till delaktighet (jfr. Paldanius). Hur förhåller sig delaktighetsformen
makt till exempelvis autonomi? Ovan påstods att autonomi handlar om
förmågan att träffa självständiga val (en intrapersonell form av delaktighet).
Makt kan sägas handla om möjligheten att förverkliga dessa val i sociala
relationer. Maktaspekten av delaktighet kan förstås som en interpersonell
form av delaktighet, dvs. en delaktighetsform som konstitueras av att flera
aktörer är inblandade. I den följande karaktäriseringen används makt för
att beteckna förhållanden som rör ungdomarnas möjligheter till inflytande
och påverkan över situationer. Vidare kan det konstateras att makt förutsätter en viss grad av autonomi – men – autonomi behöver nödvändigtvis
inte innebära makt.
Ett exempel på hur maktaspekten kom till uttryck under fältstudien visade sig när Jerry, efter att ha gått en termin på gymnasiesärskolan, ville
byta profilgrupp. När Jerry blev antagen till gymnasiesärskolans individuella program hade han erbjudits plats i den s.k. specialutformade profilen (Sprofilen). Här gick fyra elever (inklusive Jerry) som, enligt lärarna, hade en
speciell form av problematik. Gemensamt för eleverna i denna profil var att
de hade någon typ av tilläggsdiagnos (autism, aspergers syndrom etc.) som
ställde speciella krav på undervisningen.
Mot slutet av höstterminen lämnade Jerry in en handskriven lapp till Saga
(Jerrys mentor och tillika arbetslagsledare) av vilken det framgick att han ville
byta grupp, från S-profilen till Data-profilen. Jerrys motivering till detta val
var att – som han skrev – ”hade sina polare där”. Initiativet från Jerry kan ses
som ett uttryck för makt i den bemärkelsen att Jerry aktivt påverkar möjligheten att få sin vilja igenom i en social relation. Jerrys handlande ledde senare
till att han fick göra en intern-prao på D-profilen. Enligt lärarna fungerade
detta så bra att han mot slutet av vårterminen även ansågs ha en formell tillhörighet till D-profilen. En intressant iakttagelse i sammanhanget var att Jerry
motiverade sitt initiativ med att hans ”polare” fanns i D-profilen. Faktum var
att Jerrys närmaste kompisar, Elvira och Chrille, gick i Estetisk profil. Dprofilen hade emellertid rykte om sig att vara lite av en ”elit-profil”, där de
duktigaste eleverna på gymnasiesärskolan gick. Möjligtvis ansåg sig Jerry ha
någon sorts tillhörighet till denna profil.
Det var speciellt lärare med lång erfarenhet av särskolan som menade att
de hade att göra med en ny typ av elever. Dessa elever, som utgjordes av en
handfull ungdomar, tenderade alltså på flera sätt att skilja ut sig från övriga
elever inom särskolan. En av lärarna uttryckte det hela kärnfullt i hävdandet att: några av eleverna verkar tycka att ”dom antingen är på fel ställe
eller att andra är helt fel” (Lärarintervju 2). De erfarna lärarna poängterade
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också att detta är en grupp som kan tänkas bli större i framtiden. Den nya
elevgruppstypen tycktes skilja sig från övriga särskoleelever i det avseendet
att de, som tidigare nämnts, ställde andra krav på sin omgivning. Exemplet
ovan med Jerry som ville byta profilgrupp blev en ny erfarenhet för lärarna.
Tidigare hade denna typ av ”internprao” i huvudsak förekommit när det
gällt att få bukt med något problem och då hade omflyttningar skett med
initiativ från personalen. Den nya typen av elever reste således egna krav
och önskemål som tidigare elever inom särskolan inte hade gjort.
Ja, där har vi i och för sig…vi har jobbat ganska mycket med sån där internprao, men det har ju mer varit för att få bukt med något problem –
’då prövar vi några veckor där och sen några veckor där’, och sen jag
kan inte minnas, kanske nån gång att vi har haft någon som sagt att ’nu
vill jag gå där för jag har mina kompisar där – jag känner mera dem som
går där’ (Lärarintervju 2).

Vidare ombads personalen att spontant berätta om en situation där de ansåg att eleverna var delaktiga. De exempel som personalen gav genomsyrades framförallt av två uppfattningar om delaktighetens innebörd. Den första
uppfattningen handlade om att träna eleverna att självständigt ta ställning
(se ovan om autonomi). Den andra uppfattningen gällde att elever ges möjlighet att välja och påverka innehåll i sin skolvardag, vilket ansågs som en
central del i personalens förhållningssätt. Exempel som lyftes fram var att
välja vilket dataprogram man ville jobba med eller att välja ut och planera
vad man ville skapa i träslöjden. Här kan kopplingar göras till begreppsanalysens komponent makt, dvs. att eleverna ges möjlighet att ha inflytande
på och kunna påverka sin skolsituation.
Läraren hade tänkt att de skulle leka två olika lekar. Först ”Följa
John” och sedan en ny lek som hette ”Älg-leken”. […] Dessa lekar pågick resten av lektionen. Efter ett tag började flera av ungdomarna (både
tjejer och killar) tröttna på leken:
’- Åh, vad tråkigt! Kan vi inte göra något annat?’, ’- Va löjligt det här är!’
Men läraren insisterade på att det här var en rolig lek, bara man gav
den en chans. Eleverna höll dock fast vid att det var en tråkig och barnslig lek.
När leken var färdig så samlade läraren alla elever i mitten igen och
frågade:
’- Nå, vad tyckte ni nu då??’
’- F-n va löjligt, det här var ju skittrist.’ sa några elever i kör. Cissi,
som också hade uttryckt att det var tråkigt under lektionens gång, sa
emellertid:
’- Nä, men skärp er nu. Nu räcker det!’

169

Läraren: ’- Det här är inte löjligare än att springa runt efter boll.’ Läraren avslutade också med att berätta det egentliga syftet med leken:
’- Den här leken, förstår ni, handlar om balansen i naturen…’ (Fältanteckning 21 – 2002-11-28).

Situationen kan å ena sidan förstås som att läraren bestämmer ett lektionsinnehåll, sedan kan eleverna tycka vad de vill om detta (likväl som att någon kan tycka att matte eller engelska är tråkigt). Men, å andra sidan, säger
oss situationen något mer. Här tycks det handla om aktiviteter som flera av
ungdomarna uttryckligen anser vara förlöjligande. Läraren insisterade dock
på att genomföra dessa (barn)lekar under hela lektionspasset45. Noterbart är
att Cissi – än en gång – tar parti för den utsatta parten i en konflikt. Denna
gång är det inte en klasskamrat som får Cissis sympatier – utan läraren.
Personalen ombads också beskriva en situation där eleverna inte var delaktiga. Här varierade svaren kraftigt. Några lyfte fram exempel från vissa
lektionsmoment där det var svårt att utforma ett val (t.ex. matkulturen,
gymnastiken) eftersom det kunde uppstå alltför många olika önskemål från
ungdomarnas sida. Ytterligare någon menade att det var lättare för eleverna
att vara delaktiga (att göra val) i praktiska ämnen än i teoretiska ämnen.
Detta eftersom de senare ofta på förhand hade sina givna ramar i och med
böckernas utformning.

12. Makt – Raster
Vad kännetecknar delaktighetsformen makt i underdomänen raster? Här
kommer framförallt två frågeställningar att ställas i fokus: 1) I vilken utsträckning kan ”tuffingarna” anses ha makt över de andra eleverna på
gymnasiesärskolan? 2) I vilken utsträckning har ungdomarna på gymnasiesärskolan makt över sin skolvardag i en vidare mening? Vid en första anblick kan det tyckas att ”tuffingarna” i hög grad präglade villkoren på
gymnasiesärskolan. Inte minst i och med att en sorts elevhierarki tenderade
att utkristallisera sig, där ”tuffingarna” verkade ha en överordnad position.
Det kan emellertid hävdas att tuffingarna i ganska liten grad formade vardagen för det stora flertalet elever på gymnasiesärskolan. De flesta brydde
sig inte speciellt mycket om tuffingarnas upptåg och ibland nedlåtande attityd. Förhandlandet om den informella tillhörigheten i det tuffa gänget tycktes i första hand röra tuffingarnas interna positionering. I andra hand hand45

I sammanhanget bör det framhållas att läraren ursprungligen hade tänkt att
eleverna skulle ha styrketräning detta lektionspass. Det visade sig nämligen att
styrketräningslokalen var uppbokad av andra denna förmiddag, varför den ordinarie lektionsplaneringen fick ändras.
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lade det om att hålla andra elever utanför tuffingarnas gemenskap. Även
om delaktigheten tenderade att ha liknande uttrycksformer oavsett om det
gällde lektion eller rast, så kan ”tuffingarna” sägas ha en högre grad av
makt inom sitt ”gäng” i jämförelse med andra elevkonstellationer. Detta
märktes inte minst beträffande hur ”tuffingarna” kunde påverka varandras
syn på vad som kunde anses ”tufft” eller ”coolt”.
Ett annat delaktighetsrelaterat uttryck för makt visade sig i matsalen.
Vid något tillfälle hade Roger gjort anspråk på att han skulle få sätta sig var
han ville i matsalen. Till skillnad från klassrumssituationen (där Roger &
Hans går på SO-lektion istället för håltimma) ovan kan vi se uttryck för
ungdomarnas preferenser att söka sig bort från särskolans gemenskap. Så
här resonerar en av assistenterna kring denna matsalssituation:
…en del snackar ju om att dom ska få gå och sätta sig vart dom vill och
så där, det vet jag inte… det skulle nog inte bli populärt bland dom andra…
MM: Vem snackar om det?
IP: Roger bland andra – ’för det fick vi göra när vi gick på E-skolan’
[grundsärskolan] …och så där…
MM: Vad säger ni då?
IP: Ja då sa ju jag det, för det var härom veckan att; ’om alla eleverna
skulle gå och sätta sig, om ni i rullstol skulle sätta er vart ni ville, och vi
skulle ta bort brickan, då skulle vi få springa runt i hela matsalen’ försökte skyla över då, men han är ju så vaken så han funderar ju så då,
men då tänker man som en del, som Lennart å så där ska gå och sätta
sig, då är det ju ingen som vågar gå och sätta sig vid det bordet…får en
del göra det, så kanske alla vill göra det […] jag vet inte om det skulle
vara så populärt [att ungdomar från särskolans sätter sig vart dom vill i
matsalen], det måste man ju ta upp och diskutera, i så fall, för dom andra eleverna har ju lite det här agget mot dom här, dom står där och slickar av fingrarna när dom brer mackorna…det är lite känsligt det där (Assistentintervju 3).

Det visade sig i intervjustudien att särskolans personal (främst assistenter då
dessa oftast medverkar på raster) många gånger kände sig hindrade att
stimulera till ökade kontakter mellan elever från särskolan och andra elever
på skolan. Motiveringen till detta var dels att assistenterna ansåg sig förlora
överblick och kontroll, och dels att de funderade över hur andra elever på
skolan skulle reagera om någon elev från särskolan skulle komma och sätta
sig vid deras bord i matsalen. Från assistenternas håll verkade det finnas en
skepsis kring vilken ”nytta eller glädje” som övriga elever på skolan kunde
tänkas ha av kontakter med särskoleelever.
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Vid ett av borden i matsalen hade Chrille och Cissi slagit sig ner. Sedan kom Mats. Han valde dock att inte sätta sig vid deras bord, utan vid
bordet bredvid. Jag slog mig ner bredvid Mats. Strax kom även Mårten,
Louise och Sara och satte sig vid vårat bord. Efter en liten stund kom
Lennart (utan tallrik) och han var märkbart upprörd. Med sig hade han
en av matbespisningens personal, som bar på hans tallrik och bestick.
Han gestikulerade var hon skulle sätta ner hans tallrik. Lennart pekade
på ett bord en bra bit ifrån oss andra. Min första tanke var att ’där brukade inte elever från gymnasiesärskolan sitta’. Två av gymnasiesärskolans assistenter hade dock uppmärksammat Lennarts agerande. De gick
fram till honom och sa att här kunde han ju inte sitta. Lennart uppmanades att ta med sig sin tallrik och sätta sig med sina kompisar. Lennart
vägrade.
Assistenterna gav sig inte. En av dem tog Lennarts tallrik och gick
bort med den till disken. Lennart var nu rejält upprörd och högröd i ansiktet. Jag hörde att han nämnde mitt namn så jag gick bort till honom
för att höra vad som egentligen stod på. Till slut bestämde sig Lennart att
sätta sig vid vårt bord (Fältanteckning 23 – 2002-12-05).

I personalintervjuerna hävdades det att flera av ungdomarna hade kapacitet
att vara mer delaktiga än vad de faktiskt var. Personalens funderingar om vad
som hindrade en ökad delaktighet hos ungdomarna på gymnasiesärskolan
varierade. En del lärare menade att det som framförallt hindrade en ökad
delaktighet (t.ex. i matsalen) var ”professionella värderingar”. Här avsågs i
huvudsak assistentgruppens behov av kontroll över situationen som en begränsande faktor beträffande delaktigheten utanför gymnasiesärskolans elevgrupp. Andra lärare hänvisade till ”individuella faktorer” så som att eleverna
ofta har en otränad förmåga att välja olika alternativ och att många ofta
faller tillbaka i inlärda och trygga handlingsmönster. Följande utsagor (om
matsalssituationen) speglar de olika ståndpunkterna hos personalen:
…och speciellt har vi några elever som vi måste hålla lite koll på, ganska
mycket koll på, så att de inte tar för mycket mat, för det har ju du också
sett antar jag, det kan ju vara såna här lass va (gestikulerar med armarna) och så ska dom gå och ta en gång till, och dom är ganska kraftiga då,
då måste man liksom stoppa det, och det skulle vi ju inte kunna göra om
vi t.ex. satt i andra änden av matsalen, man har ju inte den kollen på hur
mycket man har tagit den första omgången, eller en gång till, man vet ju
inte hur mycket mat dom skulle kunna äta, dom kan ju äta till dom spyr
nästan…det tillhör ju en del av deras sjukdom då det här, eller handikapp om man säger så, att dom inte kan kontrollera det här med att, hur
mycket som är lagom att äta (Assistentintervju 2).
Det finns otroligt gott om [situationer där eleverna inte är delaktiga]…i
matsalen är ju ett sånt ställe, där man, överhuvudtaget tycker jag att
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man…det finns ibland en stor skillnad i bemötande och förhållningssätt
mellan…bland oss personal. […] jag tycker det finns två olika grupperingar där, och inom den ena grupperingen är det nog så att det finns väldigt lite av…det här med att man uppträder så att eleverna kan känna
delaktighet, […] alltså när man talar om hur mycket den och den ska äta
helt öppet, ’du ska passa dig för att ta för stora portioner’, oavsett om
det…nu råkade det vara pytt-i-panna och det är det bästa jag vet liksom
– det vill jag äta nu tills jag är nöjd (skratt) …alltså den, att man fråntas
nån slags värdighet och att inte få bestämma själv. Och dom är ju
trä…alltså våra elever dom är ju tränade i att sitta runt ett bord och bara
vänta och vänta och vänta, och det är (IP stönar) ….men jag önskar också att, det är på väg att försvinna mer och mer (Lärarintervju 2).

Här berördes således en underliggande konflikt mellan lärare och assistenter. Konflikten ansågs grunda sig i att olika yrkesgrupper med olika anställningsvillkor och utbildningsnivå agerade på olika professionella arenor.
Lärarna har huvudansvaret för lärarstyrda aktiviteter (lektioner) och assistenterna har huvudansvaret för de elevstyrda aktiviteterna (raster). De
lärarstyrda aktiviteterna har i botten ett pedagogiskt syfte medan de elevstyrda aktiviteterna – och i synnerhet assistenternas inblandning däri –
främst verkar syfta till kontroll. De erfarna lärarna gav uttryck för uppfattningen att ”det borde ju finnas en mer pedagogisk syn på vad som händer
när det är rast” (Lärarintervju 2). De erfarna assistenterna, däremot, verkade ha en ganska motstridig uppfattning om sitt yrkesmässiga uppdrag. Gemensamt för assistenterna var att de hade svårare att komma på, och berätta om, situationer där eleverna inte var delaktiga. Citatet nedan får gestalta
hur assistenterna kunde resonera om pendlandet mellan att ha kontroll
samtidigt som de ska medverka till ökad självständighet.
Vad jag tror är svårt alltså, är att sprida ut våra elever och säga att de får
sätta sig var som helst i hela matsalen. Jag tror att det kan vara svårt alltså – för då har vi ingen koll på dom om man säger så – både hur mycket
mat dom tar och hur dom bär sig åt och, det är nog bra att ha dom samlade på ett ställe […] för det är ju det jag kan känna med de här ungdomarna då – att man måste ju träna dem till att bli vuxna och bli mogna,
och inte va så här barnsliga som dom är i vissa situationer, det tycker jag
är jätteviktigt att träna dem på, och bli självständiga och veta hur man
ska bete sig i olika sociala situationer, mm…det är viktigt (Assistentintervju 2).

Maktaspekterna i ungdomarnas skolvardag – i bemärkelsen påverkansmöjligheter under lektioner och raster – skulle därmed kunna sammanfattas på
följande vis. Fältstudien visade att ungdomarnas autonomi manifesterades
på en rad olika sätt (inte bara hos ”tuffingarna”). Möjligheterna att få sin
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vilja igenom (att exempelvis få sätta sig vid vilket bord man vill i matsalen)
tycks dock i hög grad begränsas av såväl den fysiska/formella kontexten
(bordsplaceringar, skyltar med reserveringar osv.) som den sociala kontexten (assistenternas förhållningssätt).
Detta reser frågan om vilka typer av makt som kan tänkas vara relaterade till möjligheterna att vara med i olika sammanhang? En typ av makt kan
kallas ”utövad makt”. Denna kan komma till uttryck via verkställda beslut
eller faktiska handlingar som inskränker människors möjligheter att få sin
vilja igenom. En annan typ av makt kan vara ”besutten makt”. Här handlar
det om att någon besitter makt i kraft av att vederbörande har möjligheten
(förmågan, kunskapen etc.) att genomdriva sin vilja i en social relation.
Följdfrågan blir: Är makt som aldrig utövas delaktighet? I det ovan diskuterade exemplet om matsalsbetingelserna kan assistenternas makt karaktäriseras som en sorts besutten makt. I egenskap av ansvarig personal (med
tillhörande professionella värderingar om kontroll, självständighet, värdet
av gemenskap med andra etc.) besitter de stora möjligheter att genomdriva
sin vilja i förhållande till ungdomarnas egna preferenser. Även om assistenterna endast vid något enstaka tillfälle utövar makten (jfr. Fältant. 23 ovan)
så torde det inte vara orimligt att anta att gymnasiesärskolans elever i hög
grad har anpassat sig till rådande maktstrukturer i matsalen.
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13. Interaktion – Lektioner
Avslutningsvis behandlas interaktion som en form av delaktighet. Med interaktion avses här ett ömsesidigt samspel som förutsätter handlingar från individen
själv och dennes omgivning. Under tidigare delaktighetsformer har några begreppsliga beroendeförhållanden uppvisats (t.ex. mellan formell och informell
tillhörighet, mellan autonomi och makt). Likaså finns ett beroendeförhållande
mellan aktivitet och interaktion, interaktion förutsätter nämligen att aktivitet
föreligger. Begreppsligt skulle vi också kunna hävda att aktivitet (i bemärkelsen
genomförande av en uppgift eller handling) skiljer sig från interaktion med
avseende på att den senare delaktighetsformen involverar ett ömsesidigt samspel mellan flera individer. I realiteten blir det förvisso ibland svårt att dra en
skarp gräns när en aktivitet övergår i interaktion.
Vad skiljer då den informella tillhörigheten från interaktion? Det torde
ju vara så att en stor del av – de tidigare omskrivna – förhandlingarna om
att tillhöra olika gemenskaper sker i ett interaktivt sammanhang, dvs. i ett
ömsesidigt samspel mellan elever. Således har redovisningen hittills tangerat
karaktäriseringar av interaktion inom elevgruppen på den utvalda gymnasiesärskolan. Å andra sidan visar karaktäriseringen flera uttryck för informell tillhörighet – exempelvis ”tuffingarnas” positionering gentemot ”de
specifika” – som inte kännetecknades av denna ömsesidighet. En annan
viktig skillnad mellan informell tillhörighet och interaktion är att den senare
delaktighetsformen förutsätter handling, vilket tillhörigheten inte nödvändigtvis gör.
Eftersom karaktäriseringen av den informella tillhörigheten främst rörde
”tuffingarnas” interaktion väcks frågan om vad som kännetecknar andra
elevkategoriers interaktion inom gruppen. Hur såg exempelvis ”de tystas”
interaktion ut? Inte sällan gjordes iakttagelser om hur dessa elever verkade
kunna mycket mer än vad de gav uttryck för. En elev som inte gjorde mycket väsen av sig var Aron. Aron hade sin speciella förmåga i löpning. Han
hade bland annat tidigare representerat gymnasiesärskolan i skol-DM i
friidrott. Annars förde Aron en ganska undanskymd tillvaro på skolan. Han
verkade inte direkt söka kontakt med någon utan smög tyst omkring och
valde ställen att vara på där han fick vara ifred. Det märktes emellertid på
Arons blick att han var väl medveten om vad som hände runtomkring honom. Vid en matematiklektion hade Aron satt sig vid ett bord en bit ifrån
de övriga. En annan elev kom sedan och satte sig vid samma bord. De slog
upp sina böcker och började räkna sina tal. Efter ett tag märkte jag hur den
andra eleven började viska en del tips till Aron om hur han skulle lösa uppgiften. Aron lyssnade uppmärksammat på vad den andra eleven sa. Detta
samtidigt som han sneglade åt mitt håll och flinade förnöjt.
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Denna beskrivning av Arons agerande exemplifierar i hög grad ”de tystas” samspelsmönster. Oftast handlade det om, som tidigare nämnts, ett
deltagande i solitära aktiviteter eller om subtila interaktionsmönster, vilka
knappt var märkbara för de närvarande. ”De specifika” och ”tuffingarna”
var mycket mer påtagliga och yviga i sitt sätt att interagera vid såväl lektioner som raster.
I den tidigare karaktäriseringen av delaktighetsformer har vi sett hur exempelvis maktaspekter inverkade på ungdomarnas möjligheter att vara med
i olika sammanhang utanför den egna särskolegruppen. I syfte att beskriva
hur segregerande tendenser manifesterades på skolan avser den fortsatta
karaktäriseringen i första hand beakta interaktiva processer mellan elever
på gymnasiesärskolan och andra elever på skolan, dvs. en sorts delaktighet
utom elevgruppen.
Vid några (få) tillfällen skapades förutsättningar för kontakter mellan
elevgrupper från gymnasiesärskolan och övriga skolan. Ett exempel på detta
var friluftsdagar. Vid ett observationstillfälle hade jag möjlighet att följa en
grupp elever från gymnasiesärskolan på s.k. stadsvandring tillsammans med
en guide. Med på denna stadsvandring var också åtta elever från gymnasiet
(fyra flickor och fyra pojkar).
Acke var på strålande humör under hela vandringen. Han dansade och
”gjorde sig till” för tjejerna (som tydligen hade sina rötter i samma del av
världen som Acke kom från), vilka fnissade glatt åt Ackes utspel. Senare
visade sig att Acke kunde tala arabiska med dem, vilket gjorde att Acke
fattade ytterligare intresse för tjejerna. Han flirtade och gav slängkyssar
till dem. Vid ett tillfälle frågade han om en av tjejerna vill bli hans tjej.
Hon svarade Acke – med ett leende – att de kunde vara kompisar. Assistenten, som gick bredvid Acke, poängterade för honom att det är något
annat att vara kompis med någon än att vara någons tjej.
Acke stortrivdes med sällskapet ju längre vi kom på vår vandring.
Mot slutet gick han tillsammans med gymnasieeleverna och glömde av
oss som gick en bit bakom. Han skrattade och skojade med gymnasieeleverna. De verkade ha roligt tillsammans.
Under större delen av promenaden gick jag med Mats. Tanken slog
mig att flera av de andra eleverna på gymnasiesärskolan skulle säkerligen
tyckt att Acke betedde sig barnsligt i detta sammanhang – att ’han borde
skämmas/skärpa sig’ osv. Mats däremot hade inga problem med Ackes
lustiga utspel. Inte heller guiden eller gymnasieeleverna hade det. Mats
ägnade sig åt att dokumentera denna friluftsdag med hjälp av skolans digitalkamera (Fältanteckning 31 – 2003-02-05).

Även på ett kunskapsmässigt plan blev friluftsdagen givande. Rundturen
avslutades med att vi gick tillbaka till kyrkan där vi startat. Vi samlades
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kring ett bord där man byggt en kopia av kyrkan i miniatyr. Guiden berättade att kyrkan hade anor från 1100-talet och att det tog över trehundra år
att bygga kyrkan till sin nuvarande utformning.
Guiden: ’- Då kan man ju fundera på varför det tog så lång tid att bygga kyrkan. Givetvis kostade det mycket pengar…men vet ni vad som
hände mer…på 1350-talet här i Norden?’
Några av gymnasieeleverna skruvade lite på sig. De hade tydligen inget svar på frågan. Då räckte Hans upp handen och svarade:
’- Pesten.’
Guiden: ’- Jaa, vad duktig du är!’
Hans log lite förläget och gjorde en svepande rörelse med armen i
riktning mot lärarna (Bertil och Krister) som stod bakom honom:
’- Ja, det kan du tacka dom där för.’ (Fältanteckning 31).

14. Interaktion – Raster
I redovisningen av fältstudien har vi så här långt sett flera uttryck för s.k.
minimal delaktighet, t.ex. att eleverna äter i samma matsal, att eleverna
tillhör samma skola, att de har vissa gemensamma aktiviteter vid exempelvis friluftsdagar. Det var dock högst ovanligt att det förekom någon interaktion mellan elever som tillhörde olika skolformer. Av olika skäl finns
ganska få beskrivningar att hämta när det gäller interaktion utom gymnasiesärskolans elevgrupp. Denna form av (minimal) delaktighet kan närmast
liknas vid ett deltagande som i hög grad verkade vara kontextuellt betingat.
På gymnasiesärskolan fanns under observationsperioden uppenbarligen en
rad strukturella betingelser som kunde hämma utvecklingen av ett ömsesidigt samspel mellan elever från gymnasiesärskolan och andra elever på skolan. Vid ett av gruppsamtalen resonerade eleverna om (den minimala) kontakten med andra elever på skolan.
[…] MM: ’- Förra gången vi pratade, Elvira, så har jag för mig att du
sa att ni blir undantryckta på gymnasiesärskolan?’
Elvira: ’- Ja, det stämmer.’
MM: ’- Vad menade du då egentligen?’
Elvira: ’- Det känns som vi blir bemötta fel…ibland kommer dom
[andra elever på skolan] och slänger in papper och skräp här i våran korridor.’
MM: ’- Hur skulle ni kunna ändra på att det är så här?’
Jerry, som fortfarande lyssnade med stort intresse, föreslog:
’- Vi kan ju ta upp det med rektorn så kan han säga till dom.’
MM: ’- Men hur tror ni det skulle vara om dom andra eleverna på
skolan kände er.’
Elvira: ’- Då skulle dom nog vara schysstare mot oss.’
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Jerry fyllde i: ’- En gång var det en tjej som sa hej till mig i matsalen.’
MM: ’- Jaha, kände du henne?’
Jerry: ’- Nä.’
MM: ‘- Vad gjorde du då?’
Jerry: ’- Jag sa hej tillbaka, sen gick jag vidare.’ (Gruppsamtal 2 –
2002-11-12).

Intervjusekvensen skildrar gysär-ungdomarnas upplevelse av den minimala
kontakten med andra ungdomar på skolan. Inte minst Jerrys kommentar
(”En gång var det en tjej som sa hej…”) exemplifierar ett uttryck för en
åtskillnad mellan skolformer och den typ av sporadiska interaktionssekvenser som kunde uppstå.
Personalen fick också i uppgift att beskriva kontakten/samspelet mellan
elever i gymnasiesärskolan och elever på övriga skolan. Både lärare och
assistenter var ganska eniga om att denna kontakt var relativt ”obefintlig”,
eller som en lärare uttryckte det; ”den [kontakten] är ju bara visuell – dom
ser att det finns andra som går här…”. Det fanns dock skillnader hos de
intervjuade beträffande hur de resonerade kring denna typ av frågor. Dels
märktes en skillnad mellan kategorin ”erfaren personal” och ”nyanställd/
mindre erfaren personal”. De förra resonerade mer i termer av att ”Alla
elever är allas elever” – ”hur kan vi skapa kontakter med övriga skolan –
och gruppen som helhet?” (Lärarintervju 2). Den senare personalkategorin
verkade resonera något i stil med; ”I min grupp funkar det bra – övrigt vet
jag inget om…” – ”Det är få kontakter mellan gymnasiesärskolan och
övriga skolan – och…?” (Lärarintervju 4).
Dels kunde det skönjas en skillnad synsätt mellan gruppen lärare och
gruppen assistenter. Här var det framförallt de erfarna lärarna som såg den
minimala kontakten med övriga skolan som ett problem , något som man
skulle behöva göra något åt – ”en pedagogisk tanke även på raster”. De
erfarna lärarna menade att det var personalens uppgift att initiera och skapa förutsättningar för kontakter med övriga elever på skolan. Assistenterna,
däremot, intog en mer tveksam inställning till värdet av en utökad kontakt
mellan gymnasiesärskolan och övriga skolan. Assistenterna sade sig vänta
på att eleverna på gymnasiesärskolan själva skulle ta initiativ till ta kontakt
med andra elever, eller att närma sig andra arenor.
Jag vet inte om dom andra ungdomarna vill ha det [mer kontakt] alltså,
dom som går på vanliga gymnasiet. Dom har ju mycket med sitt alltså,
dom kanske känner att dom inte hinner med, jag vet inte. Och vad det
skulle vara för form i såna fall, utav utbyte, jag menar man kan ju inte
ordna ett disco tillsammans, vad ska man ordna med i såna fall, det tär
ju det me’ […] Och då, på raster om man nu skulle ha, då skulle det ju
vara att gå bort till gymnasiets uppehållsrum där, och där har jag pratat
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med han…skolvärden som är där, att det är OK att det kommer några
dit bort för det var ju nån som hade pratat om att de gärna skulle vilja gå
bort dit, men då sa han att de kan inte komma själva, utan då måste nån
av er [personal] följa med, för det kände han att han kanske känner dom
för lite för att släppa in dem där om det skulle hända nånting, men sen
har det inte blivit nåt med det, för jag sa ju det till dom som hade önskat
det å gå bort dit då, sen har det nästan glömts bort då, men kommer det
upp igen så får vi ju i såna fall gå bort då med eleverna, dom som vill gå
dit då med nån personal… (Assistentintervju 2).

Överhuvudtaget verkade assistenterna bekymra sig mer (än lärarna) för vad
de andra eleverna på skolan skulle tycka om att gymnasiesärskolans elever
”tog mer plats” på skolan. I intervjuerna framkom också föreställningar
(framförallt hos assistenterna) om vad övriga skolans elever egentligen tyckte om särskolans elever.
[…] jag har ett exempel, jag har en bekants son som går här på högstadiet,
så skulle han komma och lämna en grej till mig här…’det kan jag ju inte
göra – jag kan ju inte gå in i den korridorn’ [på gysär]. ’Vaddå?’ sa jag. ’Å
gud, dom kan ju komma och hoppa på mig och slå mig för sjutton. Nä,
det gör jag aldrig!’ Så det vågade han inte vet du. Men jag mena ’Vaddå??’
Och han sa ’Å dom ser ju så otäcka ut. NÄ.’ (Assistentintervju 3).

Uppenbarligen var det så att det fanns förutfattade meningar (fördomar)
från båda håll beträffande ett närmande mellan elever tillhörande olika
skolformer. Från assistenternas sida befarade man vad övriga elever på
skolan egentligen skulle tycka om att gymnasiesärskolans elever närmade
sig dem. Detta samtidigt som andra elever på skolan hyste farhågor inför att
närma sig särskolans domäner. En tolkning är att dessa förutfattade meningar cementerar ett existerande avstånd mellan skolformer.
Ytterligare exempel på denna åtskillnad hänvisar till skolavslutningsveckan (i juni) då elva av gymnasiesärskolans elever tog studenten. Två
dagar före avslutningen var det tradition att årets avgångselever avnjöt
lunchen tillsammans med skolans rektor. Dagen till ära hade två bord i
matsalen reserverats för gymnasiesärskolans avgångselever. Borden var
dukade med vikta servetter i glasen och framställda flaskor med Coke Cola.
Samtliga elva avgångselever var på plats klockan 11.00. De hade redan
intagit sina platser och väntade på att rektorn skulle dyka upp.
[…] En bit in på lunchen började det strömma in andra elever i matsalen.
Avslutningslunchen var förlagd till en del av matsalen där gymnasiesärskolans elever normalt inte brukade sitta. Snart var det ganska fullt vid samtliga
bord runt om oss. Jag passade på att fråga [rektorn] om det var tradition att
skolledningen åt lunch med avgångseleverna. Saga (arbetslagsledaren), som
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hade lite längre erfarenhet av skolan än rektorn, hävdade att det hade varit
så sedan 1996. Jag frågade vidare om rektorn hade bråda dagar nu när det
verkade vara så många representationsuppdrag. Han log och instämde. Först
ut idag var alltså särskolans elever (kl. 11.00). Sedan skulle grundskolans avgångselever äta lunch med sin rektor kl. 14.00. Senare under kvällen skulle
övriga gymnasiets elever äta supé med sin respektive rektor/enhetschef (Fältanteckning 44 – 2003-06-11).

Uppenbarligen var det en tradition att särskolans elever intog denna prominenta lunch – inte tillsammans med andra avgångselever på skolan – utan
för sig själva. Personalen hade tidigare under veckan upplyst mig om att ”så
här gör vi för så har vi alltid gjort – det blir smidigast så”. Åtskillnaden
mellan de olika skolformernas sätt att uppmärksamma skolavslutningen
fortsatte även under terminens sista dag:
Strax efter kl 09.00 hade gymnasiets studenter samlats klassvis på skolans fotbollsplan för att gemensamt påbörja promenaden till pingstkyrkan. Här skulle avslutningsdagens ceremonier inledas. Stärkta av champagnefrukost i stadsparken viftade de glatt med sina vita mössor. Sången
ekade mellan byggnaderna: ”…för vi har tagit studenten – FY, FAN VAD
VI ÄR BRA!”

Samtidigt höll gymnasiesärskolan en egen tillställning för sina studenter i
gysär-husets estetiksal. Denna sal hade dagen till ära utsmyckats med fin
dukning och blombuketter på borden. Gymnasiesärskolans samtliga elever
och personal var samlade kring de sju borden. De (elva) elever som idag tog
studenten hade placerats vid det mittersta bordet. […] Ett litet sånghäfte
hade delats ut (med traditionella sommarsånger). Vid ett av borden satt de
som var lite mer musikaliskt bemedlade. Här fanns bl.a. musiktalangen
Chrille och en lärare utrustad med gitarr. Med jämna mellanrum initierade
läraren valda sånger från sånghäftet. Varje gång ställde sig Chrille upp och
sjöng med en knuten hand [en tänkt mikrofon] framför munnen. Läraren
manade på alla att ta i ordentligt på sången. Vid flera tillfällen uppmanades
ungdomarna vid ”studentbordet” att sjunga med. Den gitarrutrustade läraren spelade inlevelsefullt studentsången och sjöng; ”…för vi har tagit studenten – OHÅJ, VAD VI ÄR BRA.”
[…] Efter en stund kom rektorn och slog sig ner vid ett av borden.
Även han höll tal till studenterna. Rektorn avtackade också några av personalen som skulle sluta vid gymnasiesärskolan […].
Klockan 10.00 kom gymnasiesärskolans studenter (samt några från
personalgruppen) ut på den lövade trappan vid skolans huvudentré. En
ramp hade satts upp så att även de som använde rullstolar kunde ta sig
ner till gratulanterna på skolgården. Studenterna viftade med sina mössor
och sjöng studentsången – som de vid det här laget hade lärt sig:
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”För vi har tagit studenten, för vi har tagit studenten, för vi har tagit
stude-enteeeeeen OHÅJ, VAD VI ÄR BRA!!!”
Även rektorn kom ut på trappan. Han höll återigen ett kortare tal och
delade sedan ut kursintygen till var och en av studenterna. Nästan ett
hundratal anhöriga/närstående gratulanter hade slutit upp för att uppvakta sina studenter. Bland gratulanterna uppmärksammades bland andra några före detta lärare vid gymnasiesärskolan. Efter en stund rusade
studenterna ner från trappan för att söka upp sina gratulanter.
Under tiden som ungdomarna frotterade sig med sina anhöriga passade jag på att byta några ord med rektorn. Under det gångna året hade
han haft det övergripande ansvaret för gymnasiesärskolan. Jag visste
emellertid att han skulle lämna detta ansvar till hösten. En ny rektor
46
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skulle anställas för de ”speciella” programmen (IVIK , IVAS och Gymnasiesärskolan). Rektorn berättade att övriga studenter på gymnasiet
kom ut på trappan klockan 12.00. Just nu var de i stadens pingstkyrka
tillsammans med skolans andra rektor. Rektorn var noga med att påtala
att han för dagen hade prioriterat gymnasiesärskolans avslutning. En fråga som jag funderat på rörde varför gymnasiesärskolans studenter hade
en ”egen ceremoni” på avslutningsdagen. Rektorn trodde att det berodde
på lång tradition – att det alltid varit så. Att det var smidigast för alla på
detta vis (Fältanteckning 46 – 2003-06-13).

Vad har dessa skolavslutningshändelser att göra med resonemanget om interaktion? Förutom att interaktionen var nära nog obefintlig mellan gymnasiesärskolans elever och övriga elever på skolan, så säger det senaste exemplet
något om interaktionen mellan elever och lärare. Exemplen kan sägas illustrera i vilken grad skolans formella strukturer skapar förutsättningar för möten
mellan ungdomar med funktionshinder och andra ungdomar på skolan. Fältanteckningsutdragen om avslutningsveckans studentfirande belyser – eller
snarare bekräftar – det som Haug (1998) benämner som ”segregerande integrering”, dvs. att individer lyfts bort från det allmänna sammanhanget i syfte
att de ska få ”individuell kompensatorisk behandling, så att det enskilda
barnet i största möjliga mån kan anpassa sig till skolan och samhället” (Ibid.
s 23). Haug fortsätter: ”Målet är samhällsintegrering, att barnet både som
ungt och vuxet ska vara i stånd att delta i det vanliga samhällslivet som alla
andra” (Ibid.). En risk är – menar jag – att dessa kompensatoriska lösningar
leder till ett manifesterande av handikappskapande processer med en mindervärdig identitet som följd (jfr. Cissi ovan: ”Men vi är ju lite mindre vi som går
på sär…och jag är rätt van vid den känslan”).
46
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Individuella programmet – introduktionskurs i svenska för invandrare.
Individuellt anpassat samhällsinriktat program. Utbildningen vänder sig till
elever med diagnosen Aspergers syndrom och högfungerande autism.
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En annan fråga som rör (externa) förutsättningar för en ömsesidig interaktion med andra ungdomar anspelar på vad som sker när gymnasiesärskolans ungdomar inlemmats i ett av vuxenvärlden ”skyddat” språkbruk. Vi såg tydligt i exemplet ovan hur personalen under skolavslutningsceremonierna initierade censurerade versioner av studentsången. Vad
betyder detta för gysär-ungdomarnas självbild i allmänhet och för deras
framtida möten med andra ungdomar i synnerhet? Finns det en risk att den
”individuella kompensatoriska behandlingen” för gymnasiesärskolans ungdomar istället övergår till att de vaggas in i en trygghetsgemenskap som blir
svår att ta sig ur? En möjlig fortsättning är att de kompensatoriska åtgärderna banar väg för en livslång omsorgskarriär. Är det med ett stolt
”ÅHÅJ” som särskolans elever förväntas möta andra jämnåriga ungdomar i
en framtida anpassning till samhället? Återigen aktualiseras frågan om
gymnasiesärskolans utmaningar som väcktes vid intervjuerna med särskoleansvariga. Här hävdades det att: ”Relativt vuxenvärlden så fungerar (sär)skolan ganska bra”. Den nödvändiga frågan blir: bra – som vad? En möjlig
följd av detta är att vuxenvärldens representanter, med sitt språkbruk och
sitt (pedagogiska) ansvar för undervisningens utformning, cementerar befintliga gränser mellan ungdomar med och utan funktionshinder.
En intressant – och i sammanhanget något motstridig – iakttagelse gjordes beträffande tuffingarnas syn på vuxenbeteendet status. Som vi märkt i
materialet uppstod ofta ordväxlingar mellan gymnasiesärskolans elever om
huruvida man borde uppföra sig moget eller inte. Somliga (Jerry och Chrille) hävdade uttryckligen att de skämdes för sina klasskamrater i vissa situationer. Några av dessa ungdomar tenderade att tillskriva det vuxna beteendet (vilket här tycks implicera en mognadsaspekt) relativt hög status. Nedan
refererar Chrille till en interaktionssekvens som ger uttryck för detta:
[…] Chrille, som hade varit tyst en stund, ville också få med ett avslutande ord beträffande kontakten med andra elever på skolan:
’- I så fall får ju vi bjuda lite på oss också…jag menar…skärpa oss
och inte vara så barnsliga…’
Chrille började berätta om några (icke funktionshindrade) elever som
han sjungit för i något tidigare sammanhang på E-skolan. Han hade noterat att dessa elever nu hade börjat på B-skolans gymnasium:
’- Dom var taskiga då, men dom har kanske förändrat sig. Jag pratade med en av dem på bussen i går – och vi hade faktiskt ett samtal som
två vuxna människor.’ (Fältanteckning 41 – 2003-05-22).

Vad är det i det vuxna beteendet som ger hög statuskaraktär? Det bör nog
framhållas att alla former av vuxenbeteende säkerligen inte är högstatus hos
det tuffa gänget (bara det coola?) En möjlig tolkning är att om man beter
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sig vuxet så ökar chanserna att bli accepterad och respekterad – ”för det
brukar i alla fall vuxna bli…”. Ytterligare ett exempel på ungdomarnas syn
på vuxenbeteende skildras i Chrilles sätt att resonera om syftet med att ha
ett internationellt handikappår. Chrille hade medverkat vid kommunens
invigning av handikappåret 2003 (vilket även jag gjorde) och dagen efter
denna invigning kom saken upp till diskussion i ett lektionssammanhang.
Chrille: […] sedan förstod jag inte riktigt vad alla pratade om i sina
tal. Gjorde du det?’ frågade han mig.
MM: ’- Ja, det gjorde jag nog. Fast det var lite konstigt tyckte jag. En
kvinna talade om det här med helhetssyn på handikapp – och sedan
fanns det till exempel inte någon teckentolk för döva personer…’
Chrille: ’- Ja, det var flera som sa det hörde jag.’
Läraren tog över samtalet och jag höll mig tillbaka.
’- Varför behöver vi ha ett handikappår egentligen?’
Chrille kände sig manad att svara.
’- Det, det, det är för att skolorna ska lära sig…att…(kort tankepaus)
att veta hut.’ Chrille skrattade åt sig själv. Han verkade ha svårt att formulera vad han ville säga.
’- Fortsätt.’ sa läraren.
’- Jo, för att vuxna ska kunna hjälpa handikappade bättre.’ (Fältanteckning 30 – 2003-02-04).

Personalens sätt att förklara att några av ungdomarna tillskriver vuxenbeteendet förhållandevis hög status har med barnslighet kontra mognad att
göra. De menade att detta vuxenideal kan ha växt fram som en reaktion på
barnsligheten. Inte sällan uppmanar den omgivande vuxenvärlden (föräldrar, personal etc.) ungdomarna att bete sig mindre barnsligt. Ungdomarnas
reaktion på detta blir att vuxenbeteendet utgör en sorts motpol till det
barnsliga. Personalen tror emellertid inte att ungdomarna kopplar ihop
vuxenidealet med ett ökat ansvartagande – som vanligtvis förknippas med
vuxenheten. Det finns anledning att återkomma till analysen av vuxenbeteendets status i den summerande diskussionen nedan.
På samma sätt som när det gällde andra former av delaktighet (t.ex. aktivitet) har även interaktion kopplingar till de flesta delaktighetskomponenter. Vid karaktärisering av interaktionsmönster som rör delaktighet utom
gymnasiesärskolans elevgrupp märks tydliga kopplingar till såväl makt som
formell och informell tillhörighet. Inte minst framhåller karaktäriseringen
särskolans segregerande tendenser. I materialet kan vi se hur makt- och
tillhörighetsaspekter får implikationer för interaktionsmöjligheter mellan
ungdomar från gymnasiesärskolan och andra elever på skolan.
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Summerande diskussion kring fältstudien
Vad kännetecknar de delaktighetsmönster som kommer till uttryck i gymnasiesärskolans vardag? Ett svar på denna fråga hänvisar till ”det tuffa gängets”
kamp för att upprätthålla en speciell tillhörighet och identitet, skild från de
avvikande eleverna i gymnasiesärskolan, och i en så nära gemenskap som
möjligt med ”vanliga” gymnasister. En central fråga tycks vara i vilken utsträckning de nämnda statusmarkörerna påverkar möjligheterna för de andra
ungdomarna i gymnasiesärskolan att få vara med i olika sammanhang? Tuffingarnas inflytande gjorde att skolvardagen för alla elever i viss utsträckning
handlade om huruvida vederbörande uppträdde moget eller barnsligt. Kommentarer och tillrättavisningar om ickeadekvata beteenden förekom såväl i
”de egna sammanhangen” som i mer ”offentliga” skolmiljöer. En intressant
iakttagelse var emellertid att denna diskussion förekom endast hos ”tuffingarna”. För det stora flertalet elever verkade inte barnslighet kontra mogenhet
vara något bekymmer.
Vad betyder då detta i termer av delaktighet? Finns det en speciell typ av
delaktighetsmönster hos ”tuffingarna” – en delaktighet på ”tuffingarnas”
villkor? – och en annan typ av mönster som utspelar sig hos övriga elever?
Inledningsvis beskrevs ”det tuffa gänget” som att de ville markera någon
sorts överlägsenhet i förhållande till övriga elever. Denna överlägsenhet
tycktes inte handla om att de hade inflytande över alla elever, eller att de
ville ha det, utan om att ”tuffingarna” ville markera ett avstånd gentemot
”de specifika”. En poäng i sammanhanget är att ”det tuffa gänget” inte
kunde ses som dominerande i förhållande till övriga elever på gymnasiesärskolan. De senare brydde sig inte så mycket om ”den självutnämnda eliten”.
Några uttryck för att övriga elever gjorde anspråk på att få vara med i ”det
tuffa gänget” observerades inte heller, så när som på några enstaka ungdomar vilka försökte att efterlikna ”tuffingarnas” jargong. Det verkade snarare som att den ovan beskrivna positioneringen – och behovet av att hävda
sig – var en fråga som rörde ”tuffingarnas” interna samspelsmönster. Dessa
mönster karaktäriseras av en sorts ständigt pågående förhandling om ”coolheten” i gruppen. Därmed kan vi avfärda tanken (hypotesen) om att det är
”tuffingarna” som, på ett dominerande sätt, konstituerar villkoren för delaktighet på gymnasiesärskolan.
De elever som kunde tänkas vilja vara med i det tuffa gänget (eller släppas in i gänget om man så vill) verkade vara nöjda med situationen som den
var (exempelvis ”aspiranterna” samt Mats & Mårten). En tolkning är att i
synnerhet Mats och Mårten utgör exempel på ungdomar med ett s.k. integrerat handikappmedvetande där tillhörigheten till särskolan inte längre
uppfattades som ett hot mot en positiv självbild, på samma sätt som den
tycks ha gjort för ”tuffingarna”. De visste exempelvis vad de kunde och inte
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kunde. De verkade finna sig i sina begränsningar och de tog inte avstånd
från andra ungdomar med förståndshandikapp. En annan näraliggande
tolkning är att olika elevkonstellationer på gymnasiesärskolan har sin tillhörighet till delvis olika sociala världar. Den intressanta frågan blir då vad
som kännetecknar och konstituerar dessa världar? Ett rimligt antagande
vore att dessa sociala världar utmärks av olika värderingar och markörer.
För exempelvis ”tuffingarna” verkade mognad och ”coolhet” vara sådana
markörer. För andra konstellationer på gymnasiesärskolan verkade, som
tidigare nämnts, inte dessa ideal spela någon roll för deras kamratrelationer.
Hur ska vi då förstå ”de specifikas” annorlunda beteenden? Här torde
det finnas två huvudsakliga tolkningar, varav den ena är erfarenhetsbaserad
till sin karaktär och den andra har med kognitionsförmågor att göra. Ett
tolkningsspår rör dessa elevers tidigare erfarenheter av att gå i särskolan. En
möjlig och rimlig tolkning är att eleverna har blivit präglade av sin skolgång. Budskapet som de har införlivat lyder: ”Det är OK att vara annorlunda!” En förlängning av denna tolkning är att ”de specifikas” delaktighetsmönster utmärks av en sorts självsäkerhet i den trygghetsinriktade värld
som särskolan utgör. På ett sätt kan detta uppfattas som ett intressant alternativt ideal som står i kontrast till det ”tuffa” och ”coola” ungdomsideal
som det tuffa gänget framhäver. ”De specifikas” ideal skulle kunna handla
om ”rätten att få vara den man är”, dvs. annorlunda. Deras sätt att vara
präglades inte av något radikalt avståndstagande. Tvärtom tycktes de följa
rådande trygghetsideal i den särskola som de anpassat sig till, och nu fann
sig väl tillrätta i. Dessa ideal kan kännas igen från särskolans och i viss mån
handikappomsorgens speciella ideal och synsätt (jfr. Skolverket 2001b). Det
tycktes snarare som om ”tuffingarnas” ideal var nytt och ett radikalt alternativ som stod i kontrast till ett mer traditionellt särskoleideal. En annan
tolkning, som möjligen kan komplettera den första, har med kognitiv utvecklingsnivå att göra. Att vissa elever på ett obekymrat sätt beter sig annorlunda kan ha att göra med kategorins begränsade förmåga att förstå hur
omgivningen kan tänkas reagera på deras avvikande sätt att vara. Därmed
blir det av intresse att fråga vilket stöd som ”de specifika” har från läraroch tjänstemannahåll? Är det möjligen så att deras kategori representeras av
lärare och tjänstemännens ideal för en handikappmedveten och trygg skara
särskoleelever?
Här finns det anledning till att återknyta till de perspektiv som framkom
i intervjuerna med särskoleansvariga (kapitel 4.1). Analysen av intervjuerna
visade att framförallt två perspektiv genomsyrade informanternas utsagor,
nämligen trygghetsperspektivet och kvalificeringsperspektivet. Analysen av
fältstudien, däremot, visade att gymnasiesärskolans vardagliga praktik i hög
grad präglades av ett perspektiv – det omsorgsinfluerade trygghetsperspek-
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tivet. Det sammantagna intrycket från intervjuerna med lärare och assistenter verkar vara att de säger sig ha att göra med en mycket heterogen elevgrupp. Alltifrån elever som tidigare gått i träningsskola och som behöver
ganska mycket stöd och hjälp i undervisningssituationer till dem som tidigare haft (s.k. individintegrerade) placeringar i vanliga grundskoleklasser.
Lärare och assistenter på gymnasiesärskolan menade att det stora flertalet
elever var väldigt ”snälla, rara, trevliga, toleranta, hyggliga, hjälpsamma
osv.” Flertalet trodde inte att ungdomarna funderade så mycket över varför
de gick på särskola, utan att de snarare var stolta över att gå på ”gymnasiet”. Nästan samtliga intervjuade gav dock uttryck för funderingen om huruvida några av eleverna egentligen borde gå på gymnasiesärskolan. Men i
förhållande till dessa elevers utvecklingsnivå och specialintressen så har
denna skolgång, vid gymnasiesärskolans individuella program, framstått
som det enda alternativet. På frågan om vad ungdomarna tänkte om att gå
på gymnasiesärskolan varierade personalens svar mellan två ytterligheter.
Kategorin ”erfarna lärare” uttryckte att ”vissa elever känner nog att de inte
är som andra – och det är de nog lite arga för” (Lärarintervju 1). Flera
framhöll dock uppfattningen att; ”dom lever i sin värld och tänker inte på –
’varför är inte jag som alla andra’” (Assistentintervju 2).
Är det möjligtvis i ljuset av detta perspektiv som vi ska förstå ickefogligheten hos den nya typen av ungdomar i gymnasiesärskolan? Några av
respondenterna i personalgruppen anställdes vid gymnasiesärskolan i samband med att observationsstudien inleddes (augusti 2002). Flera av dem
hade ganska begränsad erfarenhet av särskolan. Däremot hade de lång erfarenhet av arbetet som lärare inom den reguljära grundskolan. Deras sätt att
förklara icke-fogligheten gjordes i termer av att ungdomarna i flera avseenden var ”som andra – men ändå inte”. Respondenterna menade att ”det
tuffa gängets” sätt att förhålla sig till sina klasskompisar i stor utsträckning
påminde om vanliga grundskoleelevers sätt att vara – ”en normal reaktion i
en svår situation”. Det påtalades också att ”det tuffa gänget” inte bara
revolterade mot sina (fogliga) klasskamrater utan även mot lärare och assistenter. Ungdomarna i ”det tuffa gänget” verkade bilda en sorts ”särskolans
motkultur”, vilket för många är ett nytt fenomen inom särskolans värld.
Därmed kan vi förstå icke-fogligheten hos den nya typen av elever i termer
av den informella tillhörighet som ungdomar normalt söker, men som de
”gamla” särskoleeleverna inte strävade efter på samma uttrycksfulla sätt
(jfr. Willis 1983).
Den erfarna personalens sätt att förklara icke-fogligheten refererar till
”tuffingarnas” speciella erfarenhetsbakgrund. Här påtalades att några av
”tuffingarna” tidigare hade haft placeringar i den ”vanliga” grundskolan,
och att de i dessa sammanhang varit – som personalen uttrycker det –
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”clownen”. Alltså: det som man tidigare blivit mobbad och retad för har
helt plötsligt blivit ”tufft” och ”coolt”. Detta överensstämmer också med
vad Elvira uttryckte i intervjun tidigare. På ett sätt skulle det kunna hävdas
att ”tuffingarna” lever efter traditionella ungdomsideal, men deras betoning
av dessa ideal i detta sammanhang har rätt mycket att göra med att de vill
visa att de inte tillhör särskolan.
Ungdomarnas sätt att positionera sig, bilda subgrupperingar och deras
icke-fogliga sätt att vara, tycks följaktligen inte vara något specifikt särskolefenomen. Detta för tankarna till att göra jämförelser mellan ungdomarna
på gymnasiesärskolan och andra jämnåriga gymnasisters sätt att förhålla sig
till sin skolvardag. Möjligtvis finns det en del likheter i sättet att positionera
sig och bilda ”motkultur” – mot vuxenvärlden och ”de fogliga” medlöparna. Men det torde också finnas flera olikheter. Exempelvis blir det svårt att
föreställa sig att vuxenbeteendet tillskrivs så hög status som det ändå tycktes göra för den studerade ungdomsgruppen.
Efter denna genomgång av elevernas delaktighetsmönster kan det konstateras att ganska få (referens)grupper utkristalliserar sig inom elevgruppen
på gymnasiesärskolan, dvs. grupper som ungdomarna vill tillhöra och som
används som jämförelse eller referens vid bedömning av sig själv. Socialpsykologen Björn Nilsson (1988) hänvisar till Herbert Hymans referensgruppsbegrepp, vilket avser att;
(…) den status man själv uppfattar sig ha inte kunde förutsägas enbart
utifrån faktorer som inkomst och utbildning. Ens upplevda status var
ofta mer beroende av vilka sociala grupper man använde som jämförelse
eller referens vid bedömning av sig själv. Man använde dessa referensgrupper som en måttstock, när man värderade sin egen och andras status. En stor del av en individs beteende kan förklaras av denna strävan
att ingå i eller närma sig en referensgrupp (Nilsson 1988, s. 79-80).

Det verkar inte vara intresset för en specifik profilinriktning som förenar
grupper av elever på gymnasiesärskolan. Inte heller verkar det vara speciella
intressen, t.ex. sport eller musik. Uppenbarligen är det något annat som gör
att (ett fåtal) elever bildar referensgrupper. Inom gymnasiesärskolan verkar
det endast vara ”tuffingarna” som utgör en sorts referensgrupp för ”aspiranterna”. För ”det tuffa gänget” tycktes det finnas referensgrupper utanför
gymnasiesärskolans gemenskap. Dessa använde inte sällan ”andra elever på
skolan” alternativt ”vuxenvärlden” som referens vid bedömning av sig själva.
Finns det därmed några kopplingar mellan delaktighetsmönstren inom
gruppen och utom gruppen, dvs. mellan vad som sker inom gymnasiesärskolans domäner och vad som förväntas ske i externa sammanhang utanför
gymnasiesärskolan? Kan en högre grad av delaktighet inom gymnasiesär-
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skolans elevgrupp bidra till ökat samspel mellan elever i gymnasiesärskolan
och elever i ”vanliga” skolan? Det ter sig emellertid som att det finns för
många hinder som kan hänföras till typen formell tillhörighet (elevråd,
inbjudan till nollning och talangjakt, matsalsbetingelser etc.). Överhuvudtaget verkar tillhörighet vara en central komponent när det gäller förståelsen
av ungdomarnas delaktighet.
Detta föranleder oss att återgå till huvudfrågan – vad finns det för olika
former av delaktighet i den kommunala gymnasiesärskolan? Fältstudien
indikerar att det finns en typ av delaktighet inom gruppen, dvs. den grupp
av elever som gick vid gymnasiesärskolan under observationsperioden.
Denna typ av delaktighet baserades till stor del på ett sökande efter informell tillhörighet. Det var dock inte alla elever som var involverade i dessa
processer. I första hand handlade det om ”tuffingarnas” positionering gentemot ”de specifika”, samt om ”aspiranternas” strävan efter att få vara med
i ”tuffingarnas gäng”. Sökandet efter den informella tillhörigheten kom till
uttryck i det dagliga samspelet mellan elever där det förhandlades om vad
som ansågs vara hög respektive låg status i gruppen. Det bör dock påtalas
att detta förhandlande tydligast kom till utryck i tuffingarnas vardag. Den
informella tillhörigheten kan ”utifrån” beskrivas som ett samspel mellan
likar (klasskompisar som är i samma situation). Inifrån sett uppträder dock
en mer eller mindre tydlig hierarki mellan elever och mellan grupper av
elever som går i gymnasiesärskolan.
Hos ”tuffingarna” verkade alltså den informella tillhörigheten till stor
del handla om ett sökande efter status och acceptans. Hos andra elevkonstellationer var inte detta sökande lika påfallande. Här tycktes snarare tillhörigheten till särskolan manifesteras i den trygghet de verkade känna i att
vara annorlunda – att genuint känna sig hemma i skolklassen.
Vidare indikerade fältstudien att elevkategorierna ”de tysta” och ”de
specifika” i första hand valde att delta i solitära aktiviteter. Övriga elevkonstellationer (däribland ”tuffingarna”) valde i huvudsak deltagande i samspelsrelaterade aktiviteter. Det blev tydligt under såväl lektioner som raster.
En annan iakttagelse var att ”de tystas” lektionsaktiviteter ofta handlade
om kommunikation med läraren, medan andra elevkategorier i högre grad
kommunicerade med varandra under lektioner.
Beträffande delaktighetsformen engagemang så noterades olika innebörder med avseende på vad ungdomarna engagerade sig i. Under lektionsaktiviteter engagerade sig ”tuffingarna” och ”de tysta” på olika sätt i själva
lektionsinnehållet. De förstnämndas engagemang tycktes främst handla om
att ifrågasätta lärarauktoriteter i allmänhet och lektionsinnehållets relevans
i synnerhet. ”De tystas” engagemang beträffande lektionsinnehållet verkade
mest handla om ett ”nickande och lyssnande” till vad läraren hade att säga,
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och i största möjliga mån försöka svara på lärarens frågor. För denna elevkategori rörde det sig alltså mer om en sorts foglig anpassning till rådande
lektionsstruktur. ”De specifika”, däremot, uttryckte sällan eller aldrig några
preferenser eller synpunkter på lektionsinnehållet. Några av dem verkade
mer intresserade av – och engagerade i – sina klasskompisars ”dagsform”,
dvs. att med verbala ”pikar” och sparkar under bordet testa hur långt man
kunde gå innan någon blev upprörd och irriterad på vederbörande. Delaktighetsformen engagemang beskrevs inledningsvis som en intrapersonell
form av delaktighet, dvs. att den kan betraktas som en egenskap hos individen. Den empiriska analysen visade emellertid att många aktiviteter – och
engagemang i aktiviteter – som uppfattas som individuella ofta influeras av
ett samspelssammanhang. Flera exempel visade att engagemanget – eller
graden av deltagande i en viss aktivitet – kan ha olika betydelser beroende
på vilken kontext som avses.
Delaktighetsformerna autonomi och makt är i begreppsanalysen karaktäriserade så att de begreppsligt gick att särskilja, dvs. att makt i hög grad
förutsätter att autonomi föreligger, men att autonomi inte behöver innebära
makt. Empiriskt visade det sig dock svårt att särskilja dessa delaktighetsformer eftersom de ofta förekommer (föreligger) samtidigt i tid och
rum. Flera exempel illustrerade hur ungdomarna på gymnasiesärskolan
uppvisade viljan och förmågan att träffa självständiga val. Det visade sig
emellertid att omgivningsbetingelserna (t.ex. professionella värderingar) inte
alltid möjliggjorde förverkligandet av dessa val. Vidare fanns uttryck för att
autonomi/makt-aspekten skilde sig åt utifrån vilken domän som var gällande. ”Tuffingarna” tenderade i högre grad tillskansa sig möjligheter att påverka lektionsinnehållet än andra elevkonstellationer. Likaså visade denna
grupp uttryck för en högre grad av makt inom sin kamratgemenskap under
raster, t.ex. genom att påverka varandra om vilka normer och ideal som bör
gälla i ”tuffa gänget”. Detta till skillnad från exempelvis ”de specifika” som
i flera avseenden hade en tydligt uttalad autonomi (”att bete sig som man
vill”), men som ofta vände sig till personal i samband med lektioner och
raster för att de senare skulle vara behjälpliga – och i viss mån sanktionera
– aktivitetens genomförande.
En liknande begreppslig problematik uppenbarades också gällande delaktighetsformerna aktivitet och interaktion. Av detta kan vi dra slutsatsen att de
intrapersonella delaktighetsformerna (t.ex. aktivitet, autonomi) kan ses som
nödvändiga men inte tillräckliga villkor för att interpersonella delaktighetsformer ska föreligga. I redovisningen av fältstudien gestaltades interaktion – eller
snarare avsaknad av interaktion – mellan eleverna på gymnasiesärskolan och
andra elever på skolan. Här illustrerades hur segregerande mönster vidmakthölls beträffande särskolans kontakt med övriga skolan (jfr. avslutningscere-
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monierna ovan). Detta är också i linje med vad tidigare forskning visar. Exempelvis har Cuban (1993) intresserat sig för varför segregerande mönster fortfarande står så starkt i skolan. En – av många – förklaringar är att det oftast är
svårt att genomföra förändringar i en så stabil och traditionsstyrd institution
som skolan (jfr. rektorsuttalandet: ”vi gör som alltid har gjort…”). (jfr. även
Liedman ovan om ”frusna ideologier”).
Därmed kommer vi in på temat som rör delaktighet utom gruppen, vilken till viss del verkar vara bestämd av en formell tillhörighet. Denna delaktighetsform tillskrivs elevgruppen via ovanifrån kommande beslut och/eller
information. Möjligheterna till deltagande bestäms alltså delvis av rådande
strukturella betingelser på skolan. Exempel på detta är i vilken utsträckning
elever från särskolan förväntas vara med och ta del i aktiviteter som andra
jämnåriga är delaktiga i. Den formella tillhörigheten avser inte någon speciell elevkonstellation inom gymnasiesärskolans elevgrupp, utan denna delaktighetsform rör alla elever. Det verkar dock främst vara ”tuffingarna” som
reflekterar över och förhåller sig till tillkortakommanden beträffande den
formella tillhörigheten och – inte minst – ställer krav på förändringar. För
”tuffingarnas” del verkade den formella tillhörigheten till gymnasiesärskolan, med tillhörande strukturella betingelser, påverka deras självbild. Inte
sällan gav ”tuffingarna” utryck för en sorts mindervärdighet när de jämförde sig med andra ungdomar på skolan (jfr. Cissis kommentar: ”Vi är ju
lite mindre vi som går på sär /…/ äh, jag är rätt van vid den känslan”).
I det begreppsanalytiska avsnittet framhölls förutsättningar för delaktighet
(figur 2.4) som en viktig aspekt i syfte att försöka förstå delaktighetsrelaterade
uttryck. Frågan är om dessa förutsättningar – att vilja, kunna och få vara delaktig – har olika aktualitet beroende på vilken delaktighetsform som avses? Vid
en första anblick förefaller exempelvis vilja till delaktighet och förmåga till
delaktighet (interna förutsättningar) spela en viktig roll för delaktighetsformerna aktivitet, engagemang och autonomi, dvs. de former som har en mer
intrapersonell karaktär. Att få tillfälle till att vara delaktig (externa förutsättningar) tycks däremot anbelanga interpersonella delaktighetsformer (tillhörighet, makt och interaktion). Den empiriska analysen visade emellertid något
annat. Gränserna mellan det intra- och det interpersonella tycks vara något
flytande. De intrapersonella delaktighetsformerna kommer ofta till uttryck i
sociala sammanhang. Detta innebär att en given delaktighetsform (t.ex. engagemang) betyder något – har en mening – i en speciell kontext. I den empiriska
analysen visade sig de intrapersonella delaktighetsformerna ofta vara förknippade med tillhörighets- och maktaspekter.
En initial fråga (från pilotstudien) gällde vilka delaktighetsfrågor som genomsyrade flera nivåer i organisationen. Denna fråga låter sig inte med enkelhet besvaras. Det verkar som att de flesta frågor som aktualiserats på organisa-
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torisk nivå inte direkt äger relevans för den enskilde eleven i skolvardagen.
Däremot får givetvis kommunala beslut (budgetfördelning, placering av elever,
rekrytering av personal osv.) i sin förlängning vissa följder för ungdomarna på
gymnasiesärskolan. Det föreföll som om högre nivåer i organisationen främst
engagerade sig i frågor som hade med formella aspekter av skolgången att göra
så som rätten till en plats i gymnasiesärskolan, att förbereda för en smidig
övergång mellan grundsärskola och gymnasiesärskola etc.
Vid intervjuer med ansvariga för särskolan visade det sig att det främst
var temat ”gymnasiesärskolans utmaningar” som hade tydligast kopplingar
mellan administrativ/organisatorisk nivå och elevernas vardag. Här väcktes
frågor av delaktighetskaraktär som kunde anses angelägna för såväl kommunala företrädare som föräldrar och elever. Exempelvis nämns: Vad händer efter gymnasiesärskolan? Vilka färdigheter bör eleven ta med sig in i
vuxenvärlden (praktiska, sociala och/eller teoretiska)? Vilka förväntningar
möts ungdomarna av i vardagslivet? Hur hanterar ungdomarna eventuella
upplevelser av att vara annorlunda? Hur ser gymnasiesärskolans elever på
kontakten (eller icke-kontakten) med andra elever på skolan? osv. Flera av
dessa frågor tycks mer ha karaktären av informell tillhörighet.
Det verkar finnas en viktig skillnad mellan formella och informella aspekter av delaktigheten. Inte sällan handlar skoldelaktigheten – på ett ideologiskt
plan – om att öka den formella tillhörigheten till en bredare skolkontext.
Denna form av delaktighet syftar ofta till att öka individers och gruppers
deltagande och inflytande i vardagliga sammanhang. Ofta rör även retoriken
hur exempelvis skolmiljöer på olika sätt kan göras tillgängliga. Här kan delaktigheten liknas vid en vertikal process, där ovanifrån kommande beslut
förväntas ge positiva resultat i skolvardagen. Det har emellertid visat sig att
denna typ av delaktighet inte alltid infunnit sig. Även om så vore fallet torde
inte den formella tillhörigheten ge någon garanti för att interpersonell delaktighet uppstår, exempelvis att ömsesidig interaktion föreligger mellan elever
som tillhör samma skolenhet. Det som ”det tuffa gänget” i fältstudien tycks
hålla på med rör den informella tillhörigheten – att förhandla om premisserna
för att få vara med i olika sammanhang, inte bara när det gäller gymnasiesärskolans domäner. De uppmärksammar också vad som i deras ögon kan anses
vara ett ”orättvist bemötande” och ställer krav på förändringar beträffande
den formella tillhörigheten. Vad som verkar ske är att de med tiden resignerar
och accepterar situationen som den är. De tycks uppvisa en sorts fördragsamhet – eller motvillig acceptans – till rådande villkor. En fortsatt fråga för
slutkapitlet blir därmed att diskutera hur mycket av hindren i den informella
tillhörigheten som ligger i ”det informella livet självt” – och hur mycket som
ligger i de formella strukturerna?

191

K APITEL 5

Delaktighetens gestalt – ett begreppsutvecklande resonemang om delaktighet
Detta avslutande kapitel kommer att lyfta upp och diskutera ett antal delaktighetsrelaterade frågeställningar med anknytning till den genomförda studien. Inledningsvis upprättas en sorts ”delaktighetsprofiler” som knyter
ihop fältstudiens centrala delar (kapitel 5.1). Vidare följer ett resonemang
kring delaktighet som begrepp (kapitel 5.2). Här fokuseras bl.a. frågor om
hur studien bidragit till nya och djupare innebörder i delaktighetsbegreppet:
vad har vi i och med denna studie lärt oss om delaktighetsbegreppet? I kapitel 5.3 vänder vi på spörsmålet och frågar oss i vad mån studien bidrar till
förståelsen av delaktighet i empirin. Eller annorlunda uttryckt: vad har vi i
och med denna studie lärt oss om vardagsdelaktigheten i den kommunala
gymnasiesärskolan? Nästa delkapitel (5.4) behandlar metodologiska frågor
om förhållandet mellan begreppsanalytiskt framsprungna former av delaktighet och den levda vardagsdelaktigheten. Vad tillför egentligen begreppsdifferentieringen förståelsen av empirin och – omvänt – vad tillför empirin
förståelsen av begreppet? Vidare förs i kapitel 5.5 en diskussion om studiens
uppläggning och genomförande. Vad kunde gjorts annorlunda? Avslutningsvis (kapitel 5.6) ges förslag på nya fruktbara forskningsansatser med
anledning av denna studie.

5.1 Delaktighetsprofiler inom gymnasiesärskolan
Därmed skulle vi kunna inleda detta avslutande kapitel med att upprätta en
sorts ”delaktighetsprofiler” som knyter ihop fältstudiens centrala delar.
Matrisen nedan (figur 5.1) utmejslar likheter och skillnader beträffande de
olika elevkonstellationernas delaktighetsmönster. Här synliggörs vilka delaktighetsformer och domäner som varit mest framträdande för respektive
konstellation. På detta vis utkristalliseras olika former av vardagsdelaktighet och deras inbördes relationer. Det kan poängteras att denna
matris utgör en grov och i viss mån generaliserande sammanfattning av vad
som framkom i analysen av fältstudien. I arbetet med att upprätta dessa
delaktighetsprofiler har jag valt att lyfta fram de elevkonstellationer som
föreföll mest centrala i förhållande till det uppställda syftet, att karaktärisera olika former av delaktighet inom gymnasiesärskolan.
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Elevkonstellation

”De självständiga”48

”De tysta”

Delaktighetsform och domän
Foglig samspelsinriktad delaktighet i aktiviteter både på lektioner och raster
Kamratorienterat engagemang
Positivt upplevd formell tillhörighet till särskolan
Söker informell tillhörighet till den lilla gruppgemenskapen (oftast tvågrupperingar)
Personalinitierad autonomi och makt
Foglig individuell delaktighet i aktiviteter både på lektioner och raster
Uppgiftsinriktat och personalorienterat engagemang
Positivt upplevd formell tillhörighet till särskolan
Subtila uttryck för informell tillhörighet till kamratgemenskap
Personalinitierad autonomi och makt

”De specifika”

Foglig samspelsinriktad delaktighet i aktiviteter både på lektioner och raster
Kamratorienterat engagemang
Positivt upplevd formell tillhörighet till särskolan
Kamp om informell tillhörighet till kamratgemenskap
Tydligt uttalad autonomi – men mindre reell makt vid lektioner

”Aspiranterna”

Foglig samspelsinriktad delaktighet i aktiviteter både på lektioner och raster
Kamratorienterat engagemang
Positivt upplevd formell tillhörighet till särskolan
Kamp om informell tillhörighet till kamratgemenskap
Tydligt uttalad autonomi – men mindre reell makt vid lektioner

”Det tuffa gänget”

Icke-foglig samspelsinriktad delaktighet i aktiviteter både på lektioner och raster
Kamratorienterat engagemang
Kamp mot formell tillhörighet till särskolan
Kamp om informell tillhörighet till kamratgemenskap
Tydligt uttalad autonomi – och mer reell makt vid lektioner och raster

Figur 5.1: Matris över delaktighetsprofiler inom gymnasiesärskolan.

Det fanns flera likheter mellan kategorierna ”de tysta” och ”de självständiga”. Merparten av dessa elever uppvisade en slags foglighet och förnöjsamhet i förhållande till rådande strukturer på gymnasiesärskolan. För dessa
kategorier var den formella tillhörigheten till särskolan inte något problematiskt. De gav snarare uttryck för en positivt upplevd tillhörighet till särskolan. Det kan hävdas att dessa kategoriers möjligheter att träffa självständiga val ofta var avhängig personalens initiativ (att träna på att
självständigt ta ställning).
48

Elevprofilen ”de självständiga” utgörs här av en sammanslagning av de tidigare
nämnda konstellationerna ”tvåpersonskonstellationer”, ”kärleksparen” och
”övriga”. När det gäller ”övriga” kan dock Mats delaktighetsprofil sägas ligga
närmare ”aspiranterna” och ”tuffingarna”.
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När det gäller ”de tysta och ”de specifika” kännetecknas dessa elevkategoriers delaktighetsprofiler främst av en sorts individuell delaktighet i aktiviteter både på lektioner och raster. Det handlade ofta om att individuellt
genomföra egenvalda, eller av personal tilldelade, aktiviteter (t.ex. att dansa
själv till musiken i uppehållsrummet eller att lydigt svara på lärarens frågor
i lektionssammanhang). Deras engagemang visade sig vara uppgiftsinriktat
och i hög grad personalorienterat. Ytterligare en likhetsaspekt mellan ”de
tysta” och ”de specifika” var att de på olika sätt hade mycket subtila uttryck för sitt sökande efter informell tillhörighet.
Det är främst de särskiljande dragen hos olika elevkonstellationer som
blir av intresse när det gäller att förstå ungdomarnas delaktighetsmönster i
en bredare särskolekontext. När det gällde ”aspiranterna” och ”det tuffa
gänget” så var dessa elevkategorier – till skillnad från de förstnämnda profilerna – inte helt nöjda med sin vardagliga (och trygga) tillvaro på gymnasiesärskolan. Det visade sig att ”aspiranterna”, och i synnerhet ”tuffingarna”, hade referenspunkter i tillvaron som var förknippade med utmaningen att tillhöra något annat än det som vanligtvis förknippas med särskola. ”Aspiranterna” gav emellertid inte uttryck för ett motstånd till att
formellt tillhöra särskolan. De gav heller inte uttryck för att de skämdes för
sina klasskompisar eller sig själva i kontakten med andra elever på skolan.
”Aspiranterna” ville dock tillhöra ”tuffingarna”, och ”tuffingarna” i sin tur
identifierade sig delvis med vuxenvärlden och i viss mån med andra icke
funktionshindrade ungdomar på ”den stora skolan”. Delaktighetsprofilen
hos dessa elevkonstellationer präglades också av en annan typ av delaktighetsmönster. Vid karaktäriseringen av delaktighetsformer visade det sig att
det ofta handlade om en sorts samspelsinriktad delaktighet i aktiviteter
både på lektioner och raster. Till skillnad från vissa andra profiler så var
engagemanget i mycket högre grad kamratorienterat. Detta visade sig
främst i elevernas kamp om den informella tillhörigheten till en kamratgemenskap. Hos ”tuffingarna” fanns också en, i vissa avseenden, icke-foglig
och revolterande kamp mot den formella tillhörigheten till särskolan. Kännetecknande för de senare var också en tydlig och uttalad autonomi – och
mer reell makt vid lektioner och raster. I vissa avseenden kan vi dock tala
om en reducerad makt när det gällde speciella externa miljöer (t.ex. matsalen, elevrådet osv.), där ”tuffingarnas” anspråk på ökad frihet och medverkan begräsades av professionella värderingar. Inom det egna ”gänget” kan
det däremot hävdas att de hade en högre grad av makt i jämförelse med
andra elevkonstellationer. Exempelvis när det gällde möjligheten att genomföra självständigt fattade beslut, t.ex. att gå till kiosken på andra sidan gatan på rasten.
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I den empiriska analysen hävdades att det inom vissa delaktighetsformer
inte var någon större skillnad i ungdomarnas delaktighetsuttryck beträffande lektioner och raster. Exempelvis tenderade det personal- respektive kamratorienterade engagemanget, eller den fogliga respektive den icke-fogliga
delaktigheten osv. att ha liknande uttrycksformer oavsett vilken skoldomän
det rörde sig om. Det som emellertid skilde elevkategorierna åt var deras
sätt att förhålla sig till vad som försiggick inom respektive utom gymnasiesärskolans domäner. Här föreföll ”tuffingarna” i mycket högre grad än
övriga elevkategorier vara medvetna om och engagerade i livet utanför gymnasiesärskolans väggar. Här fanns således en skillnad mellan olika elevkonstellationer, där ”tuffingarna” kunde anses ha en högre grad av makt – i
bemärkelsen påverkansmöjligheter – när det gällde att vara med i externa
miljöer.
Hur kan dessa delaktighetsprofiler förstås i en bredare särskolekontext?
Svaret föranleder oss att sätta dessa delaktighetsprofiler i relation till rådande organisationsperspektiv på vad som utgör ”särskolans utmaningar”.
I intervjuerna med kommunens särskoleansvariga framkom två grundläggande perspektiv när det gällde särskolans betydelse och funktion. Det
ena perspektivet betonade vikten av att lära in, i första hand teoretiska,
kunskaper. Dessa kunskaper ansågs vara en förutsättning för att kunna
kvalificera sig till externa sammanhang i ett alltmer prestations- och konkurrenspräglat samhälle. Det andra perspektivet underströk betydelsen av
att skapa en så trygg och tillrättalagd skolmiljö som möjligt. Här var det
främst skolans omsorgsrelaterade egenskaper som betonades. Kan möjligen
de ovan beskrivna delaktighetsprofilerna förstås i relation till rådande organisationsperspektiv på särskolans utmaningar?
När det gäller kategorierna ”de självständiga”, ”de tysta” samt ”de specifika” så föreföll dessa vara mest tillfreds och nöjda med sin tillvaro på gymnasiesärskolan. Här noterades få eller inga uttryck för att dessa elever hade några
preferenser att tillhöra andra gemenskaper eller att de identifierade sig med
andra ungdomar utanför gymnasiesärskolans domäner. Den trygghet som
särskolan kunde erbjuda syntes tillräcklig. Det var kanske främst kategorin ”de
specifika” som – genom sitt sätt att vara – representerade ett ideal som kan ses
som förenligt med det omsorgsinriktade trygghetsperspektivet. Detta trygghetsideal handlar i hög grad om delaktighet, nämligen att erbjuda ett antal elever en
trygg tillhörighet till en skolform där de bekräftas och slipper det utanförskap
som de riskerar i andra sammanhang. Utmaningen för särskolan blir här att
skapa förutsättningar för en trygg och harmonisk skolmiljö där alla elever ”har
rätt att vara som man är”. Enligt detta perspektiv fanns heller inga betänkligheter med att särskolan även i framtiden ”håller sig på sin kant”. Så länge eleverna trivs och mår bra – och det finns en tillrättalagd väg ut i arbetslivet på
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dagcenter – så behöver egentligen inte gymnasiesärskolan konfronteras med
externa sammanhang.
En annan typ av delaktighetsprofil gjorde sig gällande beträffande ”tuffingarna”. Personalen talade om dessa elever som ”den nya typen av elever”, vilka inte var lika tillfreds med tillhörigheten till särskolan. Här verkade samspelet i hög grad handla om premisserna för att få tillhöra en
kamratgemenskap, och i en förlängning också premisserna för att bli accepterad i sammanhang utanför den tillrättalagda särskolemiljön. I ”det tuffa
gängets” delaktighetsprofil fanns tydliga uttryck för ett ifrågasättande av
befintliga skolstrukturer. Denna grupp representerade ett ungdomsideal
som stod i stark kontrast till ”de specifikas” alternativa ideal. För ”tuffingarna” var det inte OK att ”vara som man är”, dvs. annorlunda. En tolkning
är att trygghetsperspektivets erbjudande om en omsorgsfull och tillrättalagd
tillhörighet till ”de egna sammanhangen” uppfattades på ett vis som tryggt
av ”tuffingarna” (jfr. tidigare beskrivningar om hur ”tuffingarna” hade
väldigt bråttom tillbaka till särskolan efter sina kioskbesök). Samtidigt hotade den formella tillhörigheten till särskolan deras självbild. Denna självbild tycktes nämligen vara uppbyggd i en annan alternativ värld, med andra
ideal. ”Tuffingarna” tycktes därför medvetet ta avstånd från delaktigheten/tillhörigheten i särskoleklassen. En rad exempel vittnade om att dessa
elever – i egenskap av att vara gymnasister – ansåg sig vara kvalificerade till
aktiviteter och sammanhang som primärt inte hade med särskolan att göra.

5.2 Delaktighet som begrepp
Nedan sammanfattas vad vi lärt oss om delaktighet som begrepp i och med
denna studie. Vid genomgången av tidigare forskning kring skoldelaktighet och
funktionshinder noterades att denna (inte minst internationellt) ofta uttalade
sig om typ (”nature”) och grad (”extent”) av delaktighet – ofta med fokus på
det senare. En del kvantitativt inriktade studier konstaterade att mätningar av
delaktighetsfrekvens inte sällan visade tillkortakommanden beträffande huruvida man egentligen kunde säga något om ”delaktighetens natur”:
[t]he present analysis focus on only the frequency of involvement and not
on the nature or quality of participation in activities (Bartko & Eccles
2003, s. 239).

Tidigare forskning visade också att det fanns flera olika sätt närma sig och
använda det mångdimensionella delaktighetsbegreppet (Paldanius 1999,
Eriksson & Granlund 2001). Den genomförda begreppsanalysen (kapitel
2.2) tog exempelvis fasta på diskrepansen mellan de intrapersonella (delak-
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tighet som egenskaper inom individen) och de interpersonella (delaktighet
som relationer mellan individer) formerna av delaktighet. Formuleringen
intrapersonell är en bestämning av delaktighetens beskaffenhet, dvs. den
beskriver en egenskap hos individen (t.ex. att vederbörande utför en aktivitet, är engagerad, träffar självständiga val). Intrapersonell delaktighet förutsätter inte alltid ett socialt sammanhang där flera individer är involverade.
Den empiriska studien visade dock att dessa intrapersonella delaktighetsformer ofta förekommer i sociala sammanhang, och att dessa delaktighetsformer får vissa speciella betydelser när de kontextualiseras. Interpersonell
delaktighet kan förvisso också beskrivas som egenskaper hos individer (t.ex.
att någon har inflytande/makt, att någon interagerar etc.). Det speciella med
interpersonella delaktighetsformer är emellertid att de förutsätter sociala
sammanhang och de kan tillskrivas speciella innebörder utifrån vad som
sker i samspelet mellan människor.
På ett begreppsteoretiskt plan kunde vissa beroendeförhållanden urskiljas, dvs. vad som särskiljer den ena eller den andra formen av delaktighet
(t.ex. att interaktion förutsätter att aktivitet föreligger, men aktivitet behöver inte innebära interaktion). En slutsats som kan dras av denna begreppsanalys är att de interpersonella delaktighetsformerna (t.ex. makt och interaktion) förutsätter att dess ”intrapersonella determinant” (t.ex. autonomi
och aktivitet) föreligger. De intrapersonella delaktighetsformerna (aktivitet,
engagemang, autonomi) kan därmed ses som nödvändiga men inte tillräckliga villkor för interpersonell delaktighet.
I en bemärkelse kan vi tala om delaktighet i minimal mening – nämligen
när endast en av de intrapersonella delaktighetsformerna föreligger. Däremot kan vi inte påstå att minimal delaktighet föreligger om endast en av de
interpersonella delaktighetsformerna föreligger (t.ex. makt), eftersom dessa
förutsätter – och ofta förekommer samtidigt som – sin ”intrapersonella
determinant”. Om vi i stället ska tala om delaktighet i maximal mening så
torde en rad tillkommande aspekter beaktas. En sådan aspekt är distinktionen mellan objektiv och subjektiv delaktighet. Rimligtvis borde båda dessa
vara uppfyllda om vi ska kunna tala om maximal delaktighet. Det kan
handla om att formellt (objektivt) tillhöra en specifik skolklass och samtidigt (subjektivt) uppleva en informell tillhörighet, dvs. en känsla av att vara
accepterad i en viss gemenskap. Resonemanget om minimal och maximal
delaktighet rör både formen i sig och intensiteten inom en viss form.
En annan tillkommande aspekt som torde inverka på om maximal delaktighet föreligger har med delaktighetens förutsättningar att göra. I begreppsanalysen fann jag att såväl interna (att vilja och att kunna) som externa förutsättningar (att få tillfälle) för delaktighet kan föreligga. En analys
av delaktighetsmönster måste också beakta den kontext i vilken dessa del-
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aktighetsformer förekommer – delaktighet i vad? En gestalt framträder
alltid mot en bakgrund. När det gäller ”delaktighetens gestalt” så framträder denna alltid i förhållande till en given kontext. Om vi exempelvis studerar i vilken utsträckning engagemang föreligger är det inte endast avhängigt
vederbörandes vilja och förmåga huruvida delaktighetsformen föreligger. Vi
måste också fråga oss i vad mån vederbörande erbjuds tillfälle att engagera
sig i en aktivitet. Detta ”erbjudande” kan finnas i såväl den sociala omgivningen (i form av t.ex. ”professionella värderingar”) som i (formella) strukturella betingelser i form av exempelvis tillgängliga (undervisnings)material
och fysiska miljöer.
Låt oss anta att såväl interna som externa förutsättningar för delaktighet
föreligger. Kan vi då tala om delaktighet i maximal mening? Det är ju möjligt att vederbörande vill, kan och får vara delaktig – men upplevelsen av
delaktighet kan utebli. Därför måste kriteriet för objektiv och subjektiv
delaktighet vägas in i resonemanget om maximal delaktighet.
På vilket sätt bidrar studien till att generera nya/djupare innebörder i begreppet delaktighet? Studien har visat att begreppet delaktighet används i en
rad olika sammanhang – alltifrån en övergripande (internationell och nationell) handikappideologisk nivå till en mer yrkesmässig och vardagsnära
praktik. Inte sällan förekommer – om inte en slentrianmässig så ändå – en
oprecis användning av begreppet. Vad avser vi egentligen när vi talar om
delaktighet? Kanske handlar det om att göra samhällets fysiska och sociala
miljöer tillgängliga? Eller menar vi att någon formellt tillhör ett givet sammanhang. Eller avser vi att någon deltar i en aktivitet? Den begreppsliga
utredningen visade att vissa (minimala) former av delaktighet skulle kunna
innebära att en individ faktiskt kan vara delaktig ensam. Den föreliggande
studien har visat att begreppet delaktighet har en rad olika komponenter
med specifika innebörder. En del av dessa innebörder är i första hand knutna till individens egen uppsättning av vilja och förmåga att delta i olika
sammanhang. Andra innebörder av delaktighet är förknippade med vad
som sker i samspelet mellan människor.

5.3 Delaktighet i empirin
Vad har vi lärt oss om empirinära uttryck för delaktighet i och med denna
studie? Återigen: vid en genomgång av tidigare (internationell) forskning
noterades att studier med anknytning till delaktighet och specialundervisning ofta utgick från personalbedömningar (”staff judgement”) av delaktighet (se t.ex. Joyce & Shuttleworth 2001, Simeonsson et al. 2001). Studier
där människor med funktionshinder själva kommer till tals – om hur de
uppfattar delaktighetsrelaterade aspekter av sin tillvaro – tycks förekomma
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i mer begränsad omfattning (jfr. Haug 2004). I fältstudien gavs förvisso
både personal och tjänstemän utrymme för att ge sin syn på ungdomarnas
delaktighet, men i synnerhet har ungdomarna själva givits en framträdande
plats där de fått uttala sig om sin skolvardag.
Vad finns det att säga om delaktigheten på den utvalda särskolan? När det
gäller ungdomarnas aktiviteter och engagemang under lektioner och raster
uppmärksammades skillnader mellan olika elevkonstellationers genomförande av uppgifter samt grad av deltagande i olika aktiviteter. Det kanske mest
framträdande mönstret var att representanter för ”de tysta” under lektioner
oftare var involverade i kommunikation med personal. Representanter för
övriga elevkonstellationer kommunicerade i högre grad med varandra under
lektioner. En likhet – och kanske den enda likheten – mellan ”de tysta” och
”tuffingarna” var att de på olika sätt föreföll engagerade i själva lektionsinnehållet. ”De tystas” engagemang kännetecknades främst av ett artigt ”nickande” och ”lyssnande” till vad läraren hade att säga – och att efter bästa
förmåga försöka besvara lärarens frågor. ”Tuffingarna” uppvisade också ett
engagemang beträffande lektionsinnehållet. För denna grupp handlade det
dock främst om att ifrågasätta lärarauktoriteter och lektionsinnehåll. På en
viktig punkt skilde sig ”de tysta” (och i viss mån ”de specifika”) från andra
elevkategorier, nämligen beträffande vilken typ av aktiviteter som valdes
under raster. Ofta valde ”tuffingarna”, ”aspiranterna” och ”kärleksparen”
deltagande i samspelsrelaterade aktiviteter. ”De tysta” valde främst deltagande i solitära aktiviteter. Exempelvis valde ofta ”de tysta” att under rasterna
sätta sig i korridoren på det undre våningsplanet, när övriga elever var engagerade i att spela sällskapsspel i uppehållsrummet på det övre planet.
Vidare belyser analysen av fältstudien de tillhörighetsaspekter som är
förknippade med ungdomarnas delaktighet inom gymnasiesärskolan. I en
bemärkelse så hade alla elever i undersökningsgruppen en formell tillhörighet till gymnasiesärskolan. Men det fanns också en (sekundär) formell tillhörighet till den egna skolenheten (som alltså omfattade högstadieklasser
och naturvetenskapligt-/tekniskt inriktade gymnasieprogram). Ofta handlar
skoldelaktigheten – på ett ideologiskt plan – om att stärka särskolans formella tillhörighet till ”den vanliga” skolan. Ett första steg har varit att öka
den fysiska närheten mellan skolformerna. Denna fysiska närhet, mellan
elever med och utan funktionshinder, har senare manifesterats i en funktionell integrering (jfr. Söder 1979; Tideman 2004), dvs. att elever med och
utan funktionshinder nyttjar samma lokaler och faciliteter (matsal, gymnastiksal, cafeteria etc.). Men där tycks det vara stopp. Hur kommer detta sig?
En del av svaret kan ha med ungdomarnas sätt att förhålla sig till den
formella tillhörigheten till gymnasiet att göra. För flera av eleverna på gymnasiesärskolan tycktes det vara en betydande omställning att gå från grund-
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särskolan till gymnasiesärskolan. Denna omställning tog sig olika uttryck.
För flera av ”de tysta” verkade bemästrandet av denna omställning handla
om att försöka hålla en låg profil – att synas och märkas så lite som möjligt.
Det tycktes handla om att i första hand inrikta sig på att hantera och förhålla sig till ”det lilla sammanhanget”, dvs. den egna gymnasiesärskolan –
som för några säkerligen var stor nog (jfr. Josefin som gömde sig på toaletten under rasterna).
Vidare fanns en annan grupp elever som också förhöll sig på ett speciellt sätt
till att börja på gymnasiet – nämligen ”tuffingarna”. Några av dessa ungdomar
hade uttryckligen sagt att de inte ville gå där (på ”det där dårhuset”) efter sin
första praoperiod på skolan. Så småningom framstod gymnasiesärskolans individuella program som enda alternativet för dessa ungdomar. I motsats till ”de
tysta” så reagerade ”tuffingarna” på omställningen med att ifrågasätta kvalitén
på utbildningen. Några av dem framhöll att de förespeglats löften om ökade
krav på exempelvis läxläsning när de skulle börja på ”gymnasiet” (Cissi: ”Vart
är läxorna – jag bara undrar??”). När denna typ av krav – eller utmaningar om
man så vill – uteblev reagerade flera av ”tuffingarna” uttrycksfullt. Många
gånger uppvisades en revolterande och nedlåtande attityd gentemot lärarauktoriteter respektive de klasskamrater som på något vis betedde sig annorlunda. Med tiden verkade emellertid några av dessa ungdomar falla in en sorts
”motvillig acceptans”, en sorts fördragsamhet med rådande förhållanden
(Cissi: ”Äh – det är väl bra som det är”).
Det som främst utmärkte ”tuffingarna” var deras positionering gentemot
”de specifika”. Inte sällan gav tuffingarna uttryck för – både i ord och
handling – att de skämdes för (en del av) sina klasskamrater (Jerry: ”Jag
skäms när jag går till matsalen – när jag går med någon som inte ser normal
ut”.). Det stora flertalet elever på den utvalda gymnasiesärskolan sades
emellertid vara relativt stolta över att nu gå på ”gymnasiet”. Således tycktes
hela spektrat finnas representerat bland ungdomarna på gymnasiesärskolan
beträffande deras upplevelser av att formellt tillhöra särskolan: från skamkänslor – via fördragsamhet – till stolthet.
Ett annat hinder för interaktion mellan elever tillhörande olika skolformer tycktes ha med autonomi och makt att göra. Det tydligaste exemplet på
detta hänvisar till rådande matsalsbetingelser. Flera av ungdomarna uttryckte en önskan om att få sätta sig var de ville i den stora matsalen och
inte vid de ”reserverade gysär-borden”. Personalen, däremot, menade att de
(assistenterna) i sådana fall skulle förlora kontrollen över situationen. Några ifrågasatte t.o.m. värdet av en ökad kontakt med andra elever på skolan
(Assistent: ”Jag vet inte om de andra ungdomarna skulle tycka att det var så
kul om våra (sär)elever kom och satte sig vid deras bord”). Här illustreras
två centrala komponenter i vardagsdelaktigheten. Flera av ungdomarna
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visar på förmågan att träffa ett självständigt val (autonomi) i och med att de
framför sina preferenser att sätta sig vid matsalsbord som inte ”tillhör”
gymnasiesärskolan. Den ansvariga personalen visar sin makt genom att
påtala risken för bristande kontroll och överblick. Resonemanget tycks
implicera en professionell värdering: ”Det är bäst för alla om särskolan
håller sig på sin kant”. För flera av ungdomarna verkar en långsiktig följd
av detta – och liknande strukturella förhållanden – bli en känsla av fördragsamhet och resignation (jfr. Cissi: ”Vi är ju lite mindre vi som går på sär”
/…/ ”Äh – jag är rätt van vid den känslan.”). I detta resonemang finns undertoner av hur vissa elever väljer att förhålla sig till rådande betingelser.
”Tuffingarna” har på ett sätt gått från att betona uppbrott och förändring
till att ge uttryck för en sorts motvillig acceptans och resignation. Om vi
talar i termer av autonomi och makt så kan det uppfattas som att de ”ickefogliga” med tiden blivit alltmer ”fogliga”, i bemärkelsen att de anpassat sig
till en trygg och tillrättalagd särskolemiljö.
På vilket sätt bidrar studien till en ny och djupare förståelse för den
grupp ungdomar som gick på den utvalda gymnasiesärskolan? En del av
svaret tycks ha att göra med frågan om hindren för delaktighet ligger i ”det
informella livet självt” – eller i de formella strukturerna? Studien visade
tydligt att det inte är ungdomarnas bristande autonomi som hindrar en
ökad delaktighet exempelvis vad det gäller att vara med andra i matsalen.
Här verkar hindren ligga i de formella strukturerna. Viljan och förmågan
att närma sig andra elever fanns – om inte hos alla – så dock hos vissa elever. Åtminstone identifierade sig några elever i högre grad med andra elever
på skolan än med de som formellt tillhörde samma skolform som dem själva. Denna identifikation tycks ha med informell tillhörighet att göra (jfr.
Elvira: ”Vi [tuffingar] är ju mer som dom andra på den stora skolan”).
Etnologen Orvar Löfgren använder sig av begreppet kulturell prägling för
att beskriva hur kulturen lärs in i olika miljöer.
I detta studium måste vi fästa stor vikt vid den tysta kommunikation som
hela tiden äger rum mellan individ och miljö. Miljön som omger oss är i
högsta grad kulturbärande och sänder sitt budskap långt effektivare än
det talade ordet just därför att budskapet finns där, självklart och oreflekterat. Så blir t.ex. de fysiska strukturer som omger uppväxande generationer av svenskar till ett ständigt närvarande lärostycke om hur livet
är organiserat. Väggarna talar till fabriksarbetaren, skolbarnet, patienten
(Löfgren 1982, s. 52).

Vad Elvira, Jerry och de andra ”tuffingarna” tycks ha att brottas med är
sina tillhörigheter till olika världar. Dels den formella tillhörigheten till
gymnasiesärskolan och dels den informella tillhörigheten som det dagligen
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förhandlas om i ”det egna tuffa gänget”. Den senare tillhörighetsformen
verkade alltså till stor del handla om premisserna att bli accepterad även
utanför ”gymnasiesärskolans värld”. Detta för tankarna till socialantropologen Ulf Hannerz (1982) och hans analyser av (svarta) delkulturers framväxt i USA. Hannerz menar att svartas kulturtillhörighet49 kan förstås som
en pendling mellan den vita majoritetskulturen och den egna – ofta lokalt
förankrade – svarta kulturen. Poängen i Hannerz analys är att denna dubbla tillhörighet innebär en tillgång till dubbla och ibland delvis motstridiga
sätt att se på sin omvärld. ”Kontrasten mellan majoritetskulturens nedvärderande syn på människor med annan hudfärg eller en funktionsnedsättning
kan i viss mån bidra till upprätthållandet av delkulturen när den fungerar
som en antikultur och utgör ett slags skydd mot det hot som den dominerande kulturen är” (Gustavsson 1996, s. 142).
Hanterandet av denna dubbla tillhörighet blir extra tydlig hos Elvira
som delvis identifierar sig med majoritetskulturen (”vi är mer som dom
andra på stora skolan”). Samtidigt slåss hon för sin autonomi och rätten att
vara sig själv – att ”gå sin egen väg”. I den ena tillhörighetsvärlden är Elvira
en ”outsider”. I den andra tillhörighetsvärlden är hon ”den coola”. På
vandringen mellan dessa världar (som bokstavligen görs varje dag till matsalen) infinner sig en känsla av skam och mindervärdighet. När Elvira
blickar på sig själv med majoritetskulturens ögon tänker hon: ”Här kommer Elvira som går på sär…fy!”
I förhandlandet om den informella tillhörigheten (som tydligast kom till uttryck hos ”tuffingarna”) till olika gemenskaper kunde vi också se hur några av
ungdomarna valde att förhålla sig till annorlundaskap. För det stora flertalet
elever på den utvalda gymnasiesärskolan verkade annorlunda beteenden inte
spela någon större roll för deras kamratrelationer. För ”tuffingarna” däremot
verkade ett moget, åldersadekvat – och gärna ”coolt” – beteende vara av yttersta vikt för att bli accepterad i såväl ”det tuffa gängets” gemenskap som i en
bredare skolkontext. För Elvira verkade annorlundaskapet ha två olika normativa innebörder. En tolkning är att annorlundaskapet var liktydigt med att
vederbörande inte hade något ”värde”. Detta tycks vara bilden som Elvira
tillskriver ”de specifikas” annorlundaskap – men i viss mån även sitt eget. (Elvira: ”Åh, kolla där kommer hon…hon går i särskolan liksom…fy!”). En annan tolkning är att annorlundaskapet har att göra med framhävandet av ett
”egenvärde”. För Elviras del verkade det även finnas ett egenvärde i att vara
annorlunda (”Det är inte alls viktigt att vara som andra” /…/ ”Jag går min
49

Hannerz använder förvisso inte termen kulturtillhörighet. Istället använder
författaren kollektivt medvetande för att beskriva en sorts gemensam verklighetsuppfattning hos en grupp människor. Resonemanget antyder dock att det
i hög grad handlar om upplevelser av tillhörighet.
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egen väg”). Här tycktes ett annorlundaskap som inte synliggjorde funktionshinder vara eftersträvansvärt.
Hur kan ungdomarnas vardagsdelaktighet förstås utifrån ett organisatoriskt perspektiv? I empirikapitlet redogjordes inledningsvis för hur ansvariga tjänstemän och beslutsfattare resonerade kring särskolans verksamheter
(se kapitel 4.1). Hur kan dessa slutsatser förstås i relation till fältstudien?
Flera av de särskoleansvarigas utsagor visade på en medvetenhet om tillkortakommanden i befintliga särskoleverksamheter. Ett exempel på en sådan
medvetenhet – och som också genomsyrade flera nivåer i organisationen –
var uppfattningen att ungdomarna inte sällan möttes av alltför låga förväntningar. Både särskoleansvariga och personal framhöll att ungdomarnas
möjligheter att växa på flera sätt inskränks. Inte minst handlade det om att
undervisningsmaterialet ansågs vara på en ”barnnivå” vilket kunde ses som
ett hinder för vuxenblivande. I fältstudien visade det sig också att ungdomarna reagerade på de låga undervisningskraven (jfr. resonemanget om
läxor ovan). För en del ungdomar föreföll detta frustrerande i relation till
den självbild de ville upprätthålla – nämligen ”vi är ungdomar som är på
väg in i vuxenvärlden”. Andra elever på gymnasiesärskolan hade fortfarande bilden av sig själv och sina klasskamrater som barn.
Det beskrivna problemet – som alltså var medvetandegjort på flera nivåer i
organisationen – tycks ha sin upprinnelse i en grundläggande pedagogisk målkonflikt. Det som framförallt genomsyrade de särskoleansvarigas resonemang
var förekomsten av två delvis motstridiga perspektiv, nämligen trygghetsperspektivet och kvalificeringsperspektivet. Ett sätt att se på denna konflikt är
att den finns implicerad i skolans övergripande målsättning. I den kommunala
skolplanen och lokala arbetsplaner betonas både trygghet eller lärande som
övergripande mål. Flera av de särskoleansvariga menade att trygghet och lärande i praktiken förutsatte varandra och såg därmed ingen motsättning i dessa
formuleringar. Flera frågor kan emellertid ställas: Leder trygghet med nödvändighet till lärande? Vad innebär trygghet i praktiken? När blir trygghet en förlamande trygghet? Kan trygghet även innefatta ett antal rimliga utmaningar
och krav? Fältstudien visade att befintlig undervisning och organiserandet av
skolvardagen många gånger innebar en förlamande trygghet för eleverna (jfr,
Chrille: ”dom kommer väl och hämtar oss”).
Det intressanta i sammanhanget är att båda dessa målinriktningar syftar
till ökat deltagande i såväl skolaktiviteter som samhällslivet i övrigt. Men
trygghets- kontra lärandeinriktningen skiljer sig också åt i ett viktigt hänseende. De tycks nämligen sikta på delaktighet i olika världar. Det trygghetsinriktade omsorgsperspektivet verkar, både kortsiktigt och långsiktigt, vara inriktat på en delaktighet i ett vuxenliv bland ”de egna” i omsorgsvärlden.
Särskolan riskerar på detta vis bli en förberedelse inför en livslång omsorgs-
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karriär. Det utvecklingsinriktade kvalificeringsperspektivet, däremot, verkar
inriktat på ett vuxenliv – och en delaktighet – bland andra i ett samhälle för
alla.
Det torde vara av yttersta vikt för särskolans ansvariga att – på kort och
lång sikt – försöka överbrygga åtskillnaden mellan dessa världar. I Elviras
exempel (ovan) talades det om hennes dubbla tillhörighet. Formellt tillhör
hon särskolan. På ett informellt plan identifierar hon sig med andra jämnåriga ungdomar på skolan. I egenskap av att – som Elvira själv uttrycker det
– ”gå på sär” erbjuds hon inte möjligheter att delta i vissa sammanhang
(nollning, elevråd mm.) vilket upprör Elvira och flera av hennes kamrater.
Den centrala – och något provokativa – frågan blir: När kan Elvira och
hennes kamrater i särskolan anses tillräckligt trygga för att kunna möta
utmaningar i världen utanför gymnasiesärskolan?
Exemplen med ”tuffingarnas” avvisande mot ”de specifika” och dragning till det ”coola” och förhållandet mellan dessa världar kan förstås med
hjälp av begreppet självbild. Det centrala i ”tuffingarnas” navigerande mellan olika världar tycks vara vad tillhörigheten till dessa världar betyder för
deras självbilder. Dynamiken verkar se ut ungefär så här: Den trygghetsorienterade omsorgsvärlden har sina speciella ideal som på ett sätt hyllar allas
delaktighet och rätt att känna sig tillhörig oavsett om, och hur, man kan
delta i olika skolaktiviteter eller den sociala gemenskapen. Vinsten är här
ovillkorlig tillhörighet för alla. I en värld med sådana ideal är det nog relativt lätt att upprätthålla en positiv självbild som bekräftas av andra. ”Tuffingarnas” problem är att de lever i ytterligare en värld med helt andra ideal. Här hotar tillhörigheten till omsorgsvärlden självbilden som ”tuff &
cool” ungdom som säger sig vara mer som de andra på den stora skolan.
Det är bara den som är ”sär” som hör hemma där! Och att vara ”sär” är
att vara nedvärderad, inte riktigt ”normal” i förhållande till rådande ideal.
”Tuffingarnas” självbild är uppbyggd i den senare världen. Där har vissa
av eleverna gått länge i skola och där finns andra betydelsefulla personer,
vilkas värderingar de är lyhörda för. Att släppa tillhörigheten till denna
värld skulle för dem vara att helt acceptera den nedvärderande självbilden.
Därför bjuder de motstånd och markerar på olika sätt att de inte tillhör
särskolans omsorgsvärld.
Problemet är dessutom att ”det tuffa gänget” av tidigare erfarenheter vet
att de inte heller riktigt ”platsar” i grundskoleelevernas alternativa värld.
Deras öde kan sägas vara att de stötts ut ur den värld som de vill tillhöra
och erbjuds en mera accepterande värld, där de i och för sig accepteras som
de är, men med den nya tillhörigheten följer också en ny identitet som ”inte
riktigt normal”. De kan således sägas vara tvungna att leva i två världar,
men man skulle också kunna säga att de inte har någon värld alls att leva i.
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”De specifika” och ”de tysta” lever mer helhjärtat i omsorgsvärlden med
dessa tillåtande ideal. Kanske känner de någon gång en längtan till grundskoleelevernas alternativa värld men deras självbild är helt formad i omsorgsvärlden och de känner sig därför hemma där och för dem blir denna
tillhörighet något positivt.

5.4 Om förhållandet mellan analytiska delaktighetsformer och vardagsdelaktigheten i gymnasiesärskolan
I detta avsnitt förs en metodologisk diskussion kring begreppsutveckling
relaterat till min studie. Bland annat diskuteras i vad mån delaktighetsbegreppet utvecklar förståelsen av empirin – och vice versa – i vad mån empirin tillför delaktighetsbegreppet nya och djupare innebörder.
Först bör det sägas något om positiva och negativa konnotationer (tankeinnehåll) av delaktighet. En vanlig föreställning när det gäller användningen av begreppet delaktighet inom handikappområdet är att det ofta är
förknippat med positiva konnotationer, dvs. att delaktighet med nödvändighet är något a priori gott. Av en sådan föreställning följer också oftast
ett antagande – att ju högre grad av (exempelvis) engagemang, desto ”bättre” delaktighet. Fältstudien visade emellertid delvis något annat. Det exempel som kanske bäst illustrerade detta hade med användandet av musikanläggningen i gymnasiesärskolans uppehållsrum att göra: vem/vilka väljer
musiken på rasterna? En iakttagelse som gjordes var att ”tuffingarna” aldrig sågs sätta på musiken i uppehållsrummet, utan oftast var det representanter för ”de specifika” eller ”aspiranterna” som satte på musiken. Det
skulle kunna hävdas att ”tuffingarna” hade en låg grad av engagemang beträffande förekomsten av musik i uppehållsrummet. Men kan man säga att
”tuffingarna” därmed också hade en låg grad av delaktighet under rasterna? Svaret tycks ha med tillhörighet att göra. En tolkning av situationen är
att ”tuffingarna” anade vilka konsekvenser förekomsten av musik skulle få
– nämligen att representanter för ”de specifika” skulle börja med sin barnsliga dans. ”Tuffingarna” skulle därmed få ännu en bekräftelse på att de
formellt tillhör samma särskola. På ett informellt plan identifierade sig följaktligen ”tuffingarna” – till viss del – med andra jämnåriga ungdomar på
”den stora skolan”. Valet att inte engagera sig i musikspelandet kunde
därmed ses som ett uttryck för informell tillhörighet – som sträcker sig
utanför gymnasiesärskolans egna domäner.
Vad tillför det empiriska exemplet förståelsen av delaktighetsbegreppet?
Inte sällan förekommer en ”teknisk” användning av delaktighet. I ICF an-
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vänds delaktighet som ”en individs engagemang i livssituationer”. Detta skulle innebära att ju mer en individ är involverad och deltar i aktiviteter, ju högre grad av delaktighet föreligger. Resonemanget tycks dock förutsätta att det
handlar om en standardiserad och avgränsad kontext. Låt oss anta att gymnasiesärskolan utgör denna standardiserade kontext. Då skulle vi kunna hävda delaktighetsinskränkningar beträffande ”tuffingarnas” engagemang i den
specifika aktiviteten. Men ”tuffingarnas” agerande betyder något i den speciella situationen. För ”tuffingarna” tycks det finnas referenspunkter i tillvaron
som sträcker sig utanför ”de egna sammanhangen”. Det verkar finnas en
strävan efter att få tillhöra något annat som inte primärt är förknippat med
särskola och funktionshinder – en sorts delaktighet utanför den egna särskolegruppen. Analysen av fältstudien har stegvis lett fram till konklusionen att
det tycks finnas uttryck som refererar till delaktighetsmönster såväl inom
gymnasiesärskolans elevgrupp som utom gruppen, dvs. hur ungdomarna på
gymnasiesärskolan förhåller sig till andra elever på skolan. ”Tuffingarnas”
sätt att välja bort engagemanget i en specifik aktivitet uttrycker framhävandet
av en annan delaktighetsform, nämligen informell tillhörighet. På ett vis kan
det hävdas att den enes delaktighet är den andres utanförskap. Analysen visade att manifesterandet av en viss delaktighetsform kan utesluta en annan
delaktighetsform. Exempelvis kan en person välja att vara autonom genom
att avstå från att vara aktiv. Vidare kan det ses som en logisk omöjlighet att
alla har full makt, eftersom makt förutsätter att vederbörande alltid har makt
i förhållande till någon eller något. Därmed blir det ofta svårt – eller kanske
omöjligt – att tala i termer av full eller maximal delaktighet för alla inblandade parter i ett givet sammanhang.
Karaktäriseringen av de empiriska delaktighetsformerna har – menar jag
– utvecklat förståelsen av och ringat in delaktighetsbegreppets komplexitet.
Empirin har vidare bidragit till att nyansera olika innebörder i begreppet.
Inte minst har den empiriska analysen gett exemplifierande kontextualiseringar av begreppsanalytiskt framsprungna delaktighetsformer. Det tydligaste exemplet på hur denna typ av kontextualiseringar har återverkat på
begreppsanalysen rör resonemanget om elevernas foglighet. Den empiriska
analysen visade att elevernas (autonoma) ställningstagande – att foga sig
och artigt lyda eller att uppvisa en icke-foglig och revolterande attityd –
hade betydelse för delaktigheten i skolaktiviteter på lektioner och raster.
Därmed har foglighet tillförts till begreppsanalysen som en aspekt av komponenten autonomi.
Många har påtalat vikten av att ”bygga broar” mellan forskning och
praktik. Eller – annorlunda uttryckt: hur kan denna forskning komma till
nytta i särskolans vardag? För yrkesverksamma inom särskolan torde det
handla om att omsätta den förståelse – som studien förhoppningsvis bidrar
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med – till handling. Ett sätt att (pragmatiskt) analysera uttryck för delaktighet och utanförskap inom särskolan är att använda nedanstående modell.

Inom gruppen
1

2

Delaktighet

Utanförskap
3

4

Utom gruppen
Figur 5.2: Analysmodell för olika delaktighetsmönster inom gymnasiesärskolan.

Denna analysmodell kan utgöra ett bidrag till yrkesverksamma med anknytning till särskolan i deras reflektion kring delaktighetsrelaterade fenomen i skolvardagen. Figurens fält 1 och 2 kan sägas representera uttryck för
delaktighet och utanförskap inom elevgruppen på en specifik särskola (Fält
1: Vad finns det för uttryck för delaktighet inom vår elevgrupp? Fält 2: Vad
finns det för uttryck för utanförskap inom vår elevgrupp?) Fält 3 och 4
representerar delaktigheten utom gruppen, dvs. särskolans elevers förhållande till i första hand andra elever på skolan men även i viss mån deras
delaktighet i andra sammanhang på skolenheten. (Fält 3: Vad finns det för
uttryck för delaktighet mellan särskolans elever och andra elever på skolan?
Fält 4: Vad finns det för uttryck för utanförskap beträffande särskolans
elever och deras relation till andra elever på skolan?). Reflektion med utgångspunkt i dessa fyra fält kan vara ett första steg i syfte att synliggöra
möjligheter och begränsningar när det gäller delaktighet och utanförskap.
Det har tidigare hävdats att en viktig distinktion beträffande delaktighetsbegreppet är objektiv delaktighet respektive subjektiv delaktighet. Den
objektiva delaktigheten manifesteras ofta i huruvida någon är deltagande i
en aktivitet eller inte eller huruvida någon formellt tillhör ett visst program
eller inte. Men det torde – som tidigare nämnts – finnas vissa avgörande
skillnader mellan deltagande och delaktighet. Här måste vi även tillföra
subjektiva dimensioner av begreppet. När det gäller den subjektiva delaktigheten kan vi göra en åtskillnad mellan den upplevda/reflekterade delaktigheten och den levda delaktigheten. Att reflektera över sin delaktighet är
något annat än att i realiteten vara delaktig i sin vardag. Den levda delaktigheten tar sig alltså uttryck i såväl ord, tanke som handling.
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Ett fokus på den levda delaktigheten ställer följaktligen vissa krav på metodologiska angreppssätt. Detta är mitt huvudsakliga motiv till valet av den,
i vissa avseenden, etnografiskt inspirerade ansatsen i fältstudien. För att
fånga hur den levda delaktigheten manifesteras i ord, tanke och handling
krävs – menar jag – att forskaren under en längre tid vistas i det fält i vilket
delaktigheten förväntas framträda. Ett ensidigt fokus på antingen det objektiva (i bemärkelsen att delta eller inte delta, att formellt tillhöra eller inte
tillhöra etc.) eller det subjektiva (i bemärkelsen ”det upplevda”) tenderar att
implicera ett alltför reduktionistiskt sätt att se på delaktigheten.
Vad tillför begreppsdifferentieringen förståelsen av empirin och vad tillför
empirin förståelsen av begreppet? Analysen av fältstudien (kapitel 4.2) visade
tydligt hur olika delaktighetsformer var sammanflätade i varandra. Kanske är
detta ett exempel på hur den mångfasetterade delaktigheten inte kan förstås
med särskilda och begreppsligt renodlade ”etiketter” (aktivitet, engagemang
etc.). Det finns ofta eller alltid en närvarande (eller icke närvarande) maktaspekt eller tillhörighetsaspekt som inverkar på delaktigheten. I begreppsanalysen gjordes ett försök att teoretiskt särskilja olika delaktighetskomponenter. Att göra en begreppslig differentiering av delaktighet är emellertid
något annat än att i empirin ”skjuta vattentäta skott” mellan delaktighetsrelaterade fenomen i tillvaron. I analysen av det empiriska materialet har delaktighetskomponenterna inte använts som etiketter eller benämningar på empirinära fenomen – utan som analytiska begrepp. Arbetet med att karaktärisera
delaktigheten i gymnasiesärskolan har utgjorts av en strävan att begreppen
(delaktighetskomponenterna) och empirin (skolvardagen) ömsesidigt ska
befrukta varandra i en dialektisk förståelseprocess.
Karaktärisering av delaktighet:

Etikettering av delaktighet:

Begrepp

Begrepp

Empiri

Empiri
Begrepp
Empiri
Begrepp

Figur 5.3: Illustration över diskrepansen mellan att karaktärisera delaktighet
och att etikettera delaktighet.
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En hermeneutiskt inriktad karaktärisering av delaktighet föranleder dryftandet av ytterligare ett metodologiskt spörsmål som rör förhållandet mellan att förklara delaktigheten och att förstå delaktigheten50. I mitt avhandlingsarbete är det kanske pendlingen mellan inifrån (erfarenhetsnära)
tolkningar och utifrån (erfarenhetsöverskridande) tolkningar som utgör den
mest centrala metodologiska distinktionen beträffande resultat och analys. I
begreppsanalysen (kapitel 2.2) presenterades två matriser som senare användes i analysen av fältstudien. Den ena matrisen ställde delaktighetsformer i relation till delaktighetsdomäner (figur 2.3) och den andra matrisen
beaktade interna och externa förutsättningar för delaktighet inom olika
domäner (figur 2.4). I en mening kan det hävdas att den första matrisen –
om delaktighetsformer och domäner – främst har en beskrivande och analytisk karaktär. Medan den senare matrisen – om förutsättningar – på ett vis
har förklarande anspråk, dvs. att förekomsten av delaktighet kan förklaras
med att förutsättning F1 föreligger alt. inte föreligger. Här bör det dock
framhållas att förklaringar inte endast hör hemma i ”förutsättningsmatrisen”, och att beskrivningar och analyser hör hemma i ”form och domän-matrisen”. Förklaringar till förekomst eller avsaknad av vardagsdelaktighet torde också finnas i delaktighetsformerna. Exempelvis kan avsaknad
av makt förklara ungdomarnas sätt att positionera sig och förhålla sig till
matsalssituationen. Att utröna vad som är en förutsättning för delaktighet
och vad som utgör delaktigheten i sig har emellertid visat sig vara en komplicerad uppgift som kräver närmare (filosofiskt) studium (se kapitel 5.6).

5.5 Om studiens uppläggning och genomförande
Studien som ligger till grund för detta avhandlingsarbete kan sägas bestå av
två huvudsakliga delar: å ena sidan den initialt gjorda begreppsanalysen och
å andra sidan den hermeneutiskt/förståelseinriktade fältstudien. Att avhandlingsarbetet inleddes med ett begreppsanalytiskt arbete har flera anledningar. I ett tidigt skede erbjöds jag möjligheten att skriva ett kapitel till en antologi om ”Delaktighetens språk” (Molin 2004). På så vis fick jag dels
möjligheten att bekanta mig med delaktighetsrelevant litteratur inom handikappområdet, och dels genererade arbetet en genomgång av några för
studien centrala begrepp. Men begreppsanalysen syftade längre än så. Den
föreslog också ett begreppsligt ramverk (en begreppslig referensram) för den
50

Jfr. Kristensson Uggla (2002) som i sin bok Slaget om verkligheten påtalar behovet av ett nytt tolkningsbegrepp som innefattar både förklaring och förståelse. Med inspiration från bl.a. den franske filosofen Paul Ricoeur talas det
om ett tolkningsbegrepp som hamnar mitt emellan en ”objektivistisk entydighet
och en relativistisk alltydighet”.
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fortsatta studien, utifrån vilken empirinära delaktighetsmönster i gymnasiesärskolan kunde analyseras, tolkas och förstås.
En rad frågor kan ställas – och har under arbetets gång ställts – vad gäller
begreppsanalysens relation till den empiriska fältstudien. Några av dessa frågor
diskuteras i metodkapitlet (kapitel 3). I det följande förs ett resonemang kring
ytterligare några frågeställningar: Vad skulle det innebära för studiens utfall om
begreppsanalysen gjordes i efterhand istället för i förhand? Har det dykt upp
några nya delaktighetsformer under resans gång? Valet av att initialt göra en
begreppsanalys är baserat på övertygelsen om svårigheterna med att helt förutsättningslöst (och ”empiristyrt”) bege sig ut i ”verkligheten” och studera delaktighet. Någon sorts referensram måste finnas. Sedan kan frågan alltid diskuteras i vilken grad som begreppsanalysen styrt observationerna. Om begreppsanalysen mynnat ut i en operationaliserad och strukturerad observationsguide,
utifrån vilken olika aspekter av delaktighet skulle studeras (mätas) – då kunde
man tala om ”teoristyrd” studie. I mitt fall har den öppna och breda karaktären på begreppsanalysen tillåtit att nya och djupare delaktighetsnyanser synliggjorts i empirin. Att begreppsanalysen inte utmynnar i operationaliserade begrepp, utan i delaktighetsformer lämpade för empirisk analys, har gjort att de
senare öppnar upp för en dialektisk förståelseprocess mellan begrepp och empiri (se ovan kapitel 5.4)
Några nya delaktighetsformer har inte utkristalliserats med anledning av
fältstudien. En sådan tänkbar delaktighetsform har varit identitet. Att identitet inte ”platsar” i begreppsfiguren över delaktighetsformer (figur 2.2) har
att göra med att det finns flera delar i identitetsbegreppet som inte primärt
har med delaktighet att göra. Det är kanske främst när det gäller tillhörighetsaspekterna av delaktighet som kopplingar till identitet kan göras (se
empirikapitel sid. 154). En möjlig anledning till att fältstudien inte genererat
några nya delaktighetsformer har att göra med den generella common
sense-karaktär som de ursprungliga formerna hade. Fältstudien har snarare
bidragit till att nyansera och fördjupa förståelsen beträffande den initialt
gjorda karaktäriseringen.
En fråga som specifikt kan kopplas till fältstudien rör motivet till att ”tuffingarna” fokuseras i så stor utsträckning. Det finns säkert flera anledningar till
detta. ”Tuffingarna” utgjordes av en grupp ungdomar som syntes, hördes och
märktes i väldigt hög grad under observationsperioden. Det är möjligt att jag
(som forskare/observatör) fascinerats av deras sätt att vara och därför hängivit
mig åt att försöka förstå just deras interna samspelsmönster, men även deras
sätt att positionera sig gentemot övriga elever inom särskolan. Det är lätt att –
vid öppna observationer med låg grad av struktur – falla för frestelsen att endast göra iakttagelser av det som är mest iögonfallande, dvs. det som syns och
hörs. En annan tänkbar anledning till denna fokusering är att jag inledningsvis
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varit alltför inriktad på – och intresserad av – den interpersonella delaktigheten.
Detta på bekostnad av att mer subtila former av delaktighet synliggörs i mindre
omfattning. Men – det huvudsakliga motivet till att ”tuffingarna” tar stor plats
är att delaktighetens tillhörighetsaspekter illustreras så tydligt i deras samspelsmönster. Inte minst när det gäller förståelsen av förhållandet mellan formell och informell tillhörighet.
Detta väcker ytterligare frågor om studiens uppläggning och genomförande.
Hur skulle resultatet sett ut om (fält)studien genomfördes ett år tidigare alternativt ett år senare? Merparten av ”tuffingarna” – eller ”den nya typen av elever”
som personalen kallade dem – gick vid tiden för observationerna sitt första år på
gymnasiesärskolan. Tidigare år fanns uppenbarligen inga ”tuffingar” av den
kalibern som i synnerhet Jerry & Elvira utgjorde. Till detta kan också föras att –
som personalen uttryckte det – ”tuffingarna” allteftersom har ”funnit sin plats på
gymnasiesärskolan – några har till och med utvecklats mognadsmässigt…”. Med
andra ord kan man säga att ”de icke-fogliga” har med tiden blivit ”fogliga” – en
sorts motvillig acceptans eller fördragsamhet med sin skolvardag. Om fältstudien
därmed hade genomförts ett år senare skulle kanske inte ”tuffingarna” haft en
lika framträdande roll. Exempelvis hade Elvira under sitt andra år på gymnasiesärskolan sagt något i stil med51: ”jag är mycket lugnare i år än förra året – då
störde jag mig på allt och alla”. Detta – och liknande uttalanden – kan vara intressanta att följa upp för framtida forskning (se nedan). Hur socialiseras ”tuffingarna” – eller ”gränseleverna” om man så vill – in i särskolevärlden?
Vad har jag då lärt mig om delaktigheten i gymnasiesärskolan i och med
denna studie? Ett svar är att det inte går att säga något generellt om ungdomarnas delaktighet i gymnasiesärskolan. För det första kan det hävdas
att frågan är felställd och förenklad. Den inrymmer så många olika frågor –
och inte minst – delaktigheten kan ta sig uttryck i så många olika former, så
att det blir nästan omöjligt att säga något generellt om ungdomarnas delaktighet. För det andra har vi att göra med mycket heterogena elevkonstellationer som verkar inom olika skoldomäner, vilket ytterligare försvårar ett
generellt svar. Däremot erbjuder mitt avhandlingsarbete ett differentierat
system för att besvara delaktighetsfrågan i mer specifika och detaljerade
avseenden. Studien visar på nödvändigheten att närma sig delaktighetens
innebörder utifrån en viss uppsättning delaktighetskomponenter, samt en
given elevkonstellation som verkar inom specifika skoldomäner. När jag
analyserade olika former av delaktighet utifrån dessa aspekter fann jag att
den enes delaktighet kan utgöra den andres utanförskap, eftersom framhävandet av en viss delaktighetsform kan utesluta en annan delaktighetsform.
51

Vid uppföljningssamtal med personalgruppen ca ett halvår efter fältstudien
avslutades framfördes att ”det tuffa gänget” hade lösts upp. Elvira och Cissi
höll tydligen fortfarande ihop, men Jerry och Chrille hade gått åt var sitt håll.
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5.6 Fortsatt forskning om delaktighet – med olika
disciplinära hemvister
Under avhandlingsarbetet har ett flertal idéer tagit form om tänkbara fortsättningsprojekt i framtiden. En del av dessa idéer har – under studiens gång
– varit föremål för diskussion om huruvida de borde inlemmas i studien
eller inte. På detta sätt är därför en del av nedanstående forskningsförslag
samtidigt en redogörelse för vilka avgränsningar som ansetts nödvändiga.
Ett återkommande spörsmål rör problematiken med särskiljandet av delaktighetsformer. Ovan fördes en diskussion om svårigheterna med att begreppsligt särskilja olika former av delaktighet, och i synnerhet, om den
komplicerade uppgiften att särskilja förutsättningar för delaktighet från
delaktigheten i sig. Bland annat betonades svårigheterna att empiriskt göra
denna särskiljning. Detta eftersom flera delaktighetsformer ofta föreligger
samtidigt. Det vore av intresse för disciplinen teoretisk filosofi att utveckla
och renodla det begreppsanalytiska arbetet med analytiskt stringenta kategorier. Ett område som tidigare inte uppmärksammats i någon högre grad
är arbetet med att definiera begreppsliga beroendeförhållanden (s.k. ”logical dependencies”) mellan delaktighetsformer.
Den ökade inskrivningen i särskolan och dess konsekvenser är ett ämne
som stundtals debatterats livligt i olika sammanhang. Frågan, som bl.a.
diskuterats av Tideman (2000); Skolverket (2000) och Westling Allodis
(2002), har belysts på olika sätt. Inte minst i samband med Carlbäckkommitténs (SOU 2003:35) utredningsarbete om särskolans avskaffande.
Många som läser denna avhandlingsrapport kan slås av tanken att några i
”det tuffa gänget” säkerligen tillhör den där ”procentökningen” – åtminstone antyder personalen på gymnasiesärskolan detta (”en del av de här
gränseleverna borde väl egentligen inte gå här…”). Därmed skulle det vara
en viktig uppgift för skol-/specialpedagogisk forskning att efterlysa en uppföljningsstudie av dessa ”gränselever” – vad innebär det att socialiseras in i
särskolan när man delvis har sin informella tillhörighet utanför särskolan?
Den genomförda studien visade att ungdomar som går i gymnasiesärskolan många gånger har funderingar om kontakten (eller kanske snarare avsaknad av kontakt) med andra elever på skolan. Icke funktionshindrade
elever som går i den reguljära skolan utgör inte sällan den sociala omgivning i vilken elever från särskolan ”speglar sig”. Framförallt är det ofta s.k.
gränselever som söker sig bort från gymnasiesärskolans domäner i samband
med raster o dyl. Det vore av relevans för skolforskningen att belysa hur
ungdomar inom den reguljära skolan (högstadium och gymnasium) tänker
om de ungdomar som går i särskolan. Den pågående debatten om särskolans existens aktualiserar flera frågor som rör sociala omgivningsbetingelser
i en vidare mening: Vad kännetecknar gymnasieungdomars uppfattningar
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om och attityder till andra ungdomar med funktionshinder? Skiljer sig uppfattningarna åt med avseende på högstadium och gymnasium; om vederbörande gått i en grundskola där det funnits särskola respektive om det inte
funnits särskola etc.? Vilka fördomar om funktionshinder skapas om särskolan förblir en sluten och skyddad värld? En probleminventerande studie
som fokuserar icke funktionshindrade ungdomars föreställningar om elever
som går i särskolan skulle kunna bidra med en förståelse kring förutsättningar för lyckade integrationssträvanden i framtiden.
Ett annat område som anses angeläget att beforska rör särskolans organisation. Exempelvis diskuterar Skolverket (2002) de svårigheter och möjligheter som följt av ändrat huvudmannaskap och ökat självstyre för den
lokala skolenheten. På den internationella forskningsscenen har bl.a. Skrtic
(1995) och Skidmore (1996) intresserat sig för teoriutveckling inom specialpedagogiken med ett organisatoriskt perspektiv som utgångspunkt. Vad är
det egentligen som sker mellan beslut och gestaltning? Hur anpassar sig
särskolans organisation till omgivningens krav? Inledningsvis hade min
studie delvis ambitionen att analysera denna typ av processer. Ett teoretiskt
perspektiv som initialt influerade denna studie – men som senare valdes
bort av avgränsningsskäl – var den så kallade nyinstitutionella organisationsteorin52. Inom organisationsteorin finns en mängd inriktningar utifrån
vilka olika aspekter av en organisation kan betraktas och förstås53. På senare
tid har den nyinstitutionella organisationsteorin fått stor genomslagskraft,
då den mest fungerat som ett redskap i förståelsen av hur olika nivåer inom
organisationen förhåller sig till varandra, samt hur organisationen anpassar
sig efter omgivningens krav. Exempelvis hävdar Meyer & Rowan ”att omorganiseringar, nya ledarstilar, nya arbetssätt samt målsättningar och policydokument som formuleras och implementeras i organisationer ofta har
och måste ha ett begränsat inflytande på den faktiska verksamhet organisationen bedriver”54. Det nyinstitutionella perspektivet uppmärksammar den
diskrepans som ofta finns mellan vad organisationer säger att de gör och
vad de faktiskt gör.
Ytterligare ett viktigt forskningsområde handlar om övergången mellan
särskola och yrkesliv: vad händer egentligen efter gymnasiesärskolan? Detta
är en fråga som såväl kommunala företrädare som föräldrar sägs ha begränsad kunskap om. Kommunala representanter och planerare säger sig ha
”ganska bra koll” på de ungdomar som är hänvisade till kommunens dagliga verksamhet. Men vad händer med dem som väljer att ”stå på sina egna
52

Se exempelvis Ahrne & Hedström (1999); Hasenfeld (1983, 1992); Johansson
(1992, 2002).
53
För en översikt se; Hasenfeld (1992) eller Hatch (2002).
54
Stern (1999, s. 82).
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ben” efter gymnasiesärskolan? Vad händer med dem som inte längre vill
förknippas med olika typer av särbeteckningar (särskola, särskilda omsorger, särskilda behov etc.)? På senare tid har en rad lokala projekt startat
som syftar till att ge – i första hand – personer med intellektuella funktionshinder goda förutsättningar att få och behålla ett arbete på den reguljära
arbetsmarknaden. Denna typ av projekt är ofta delvis finansierade av EU,
försäkringskassan, arbetsförmedlingen och den lokala kommunala förvaltningen. Vidare börjar det också växa fram relevant litteratur kring denna
problematik (Antonson 2002; Jeppsson Grassman et al. 2003; Sjöberg
2002). Det vore angeläget för disciplinen socialt arbete att fördjupa kunskapen kring vilka ”framgångsfaktorer” som bidrar till att människor med
intellektuella funktionshinder kan få och behålla ett arbete.
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English summary
Point of Departure
In the debate concerning disability issues there has been frequent reference
to the regrettable lack of clarity regarding key concepts in this area. The
concept of participation has a central role in the relevant legislation and is
often the centre of attention of politicians and of persons whose work has
to do with people with disabilities. Despite the fact that the term “participation” is commonly used with reference to actions of people with disabilities,
its import in this respect is to a remarkable extent defined by experts on the
outside. It would seem of interest, therefore, to shed light on what the term
in fact implies in the everyday life of people with disabilities. This calls for
the elucidation and questioning of the different modes of expression regarding participation.
The present generation of young people with disabilities in Sweden can
be said to constitute the first integration generation, this in the sense that
they have been growing up during a period when integration has been a
high-priority goal of Swedish policy concerning the disability issues. It is
sometimes said that participation and integration are more or less equivalent in this context. There has been criticism, though, of a passivity in the
application of the concept of integration — you integrate a person, then
hope for the best when it comes to the person’s establishing relationships
and experiencing a sense of community. Research in special needs education
has often focused on the individual who is to be integrated into something.
There are those, however, who still regard the term “integration” as adequate for designating a process or condition where no one is excluded. The
concept of participation, on the other hand, would appear to include a
more active exercise of the will, this in the sense that the disabled are expected to “play an active part in society”.
Thus in a broad — and to some extent ideological — perspective it can
be seen that the term “participation” covers different meanings. There are
those who see it in terms of integration, others who see it in terms of involvement, still others who see it in terms of having access to the life of
society. In this area there is a clear connection between the emergence of the
concept of participation and the integration projects of recent decades.
Problems concerning integration remain an urgent concern when it comes
to the everyday life of people with disabilities. Whilst integration reform
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can be said to have been directed chiefly towards dwelling and the school,
work and leisure have not been neglected. To some extent the discussion of
participation in recent years has had to do with giving the integration project a new content.
On the ideological level it would seem to be a question of launching new
and alternative concepts (participation, inclusion, accessibility, etc.) to
replace ones considered worn-out and overloaded (normalisation, integration). To what questions does this give rise? The present study — directed
towards the elucidation of questions concerning participation having to do
with the schooling of young people with intellectual disabilities — is intended to answer at least two main questions: (1) What is meant by participation? (2) What forms does participation take in the case of those pursuing
the special programme for pupils with intellectual disabilities?
Later in the study I go more deeply into different ways of describing participation. Broadly, the concept of participation is used with reference to a
personal characteristic or to an interplay. Thus there would seem to be a
continuum of participation, the two extremes being intrapersonal and interpersonal participation.
There is often a positive ring to the use of the term “participation” in the
debate concerning disability issues, full participation in the life of society on
the part of people with disabilities being regarded as inherently good. In the
present study, however, I treat the term as rather more neutral. Thus the
study can be said to go beyond the normative everyday import of participation advocated in the prevalent ideology of disability. In a sense, then, it is
here a question of a concept of participation applicable to scientific purposes rather than to ones having to do with the ideology of disability.

Aims and Issues
As mentioned above, the term “participation” is used unclearly in the area
of disability. The purpose of this dissertation is to build up a broad base of
knowledge regarding a scientific concept of participation, this by elucidating and questioning various forms of participation. The dissertation involves on the one hand a conceptual analysis, where I elucidate and question the scope and content of the concept of participation, on the other
hand a hermeneutic field study, where within a municipal organisational
framework I investigate participation from the perspective of young people
attending upper secondary school for pupils with intellectual disabilities.
Here the patterns of participation emerging from the investigation are set
within the local school context and within the broader context of the special programme for pupils with intellectual disabilities, this in the hope that
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some of the patterns will then be comprehensible at a deeper level than if
they had been presented just from the young people’s point of view.
One aim of the dissertation is to analyse the different components of the
concept of participation. Another is to acquire deeper knowledge of the
concept by studying the empirical expression of participation on the part of
a group of young people attending upper secondary school for pupils with
intellectual disabilities. A third is to integrate the results of the empirical
study with those of the conceptual analysis. Thus the goal is an interaction
between the two sets of results. From this arise three main questions:
-

What is the nature of the components of the concept of participation?

-

In what way do the different forms of participation appear in everyday school situations in the case of a group of young people attending upper secondary school for pupils with intellectual disabilities?

-

How are the components of the concept of participation to be understood in relation to the empirical context?

-

To what extent are the different components of participation from
the conceptual analysis applicable on the empirical material?

An Analysis of the Concept of Participation
Participation can be a question of doing things on your own or with others
(activity and/or interaction); it can be a question of being a part of this or
that context, either directly (taking part) or indirectly (being involved); it
can be a question of making independent choices (autonomy) or of taking
part in decision-making (influence/power); last but not least, it can be a
question of belonging and identity. The sense of being a participant says
something about who you are in the interplay with the world around. It can
be said that participation has to do with both vertical and horizontal processes. Henceforth I shall be referring to the above as forms of participation.
A further aspect of participation has to do with the will and the ability
to participate, together with being offered the opportunity. Here one can
speak of the conditions for participation. The will and the ability can be
designated internal conditions, the opportunity an external one. There are
those who regard physical and/or social accessibility as a prerequisite for
participation. Furthermore the various forms of, and conditions for, participation are to be found in different domains. The present study is concerned with the school domains of lessons and breaks.
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Some of the above-mentioned forms of participation are more of an intrapersonal nature (e.g. activity, involvement, autonomy), others more of an
interpersonal nature (e.g. power, interaction).
One way of approaching the problem of the unclear use of the concept
of participation is to define the extremes, which is to say minimum and
maximum participation. It needs to be said that the degree of participation
can be a question both of the form of participation itself and of its particular intensity. In the case of the form itself, for example, formal belonging (to
a class in school, say) can be regarded as a minimum. When it comes to
degree of intensity, there can for example be minimum or maximum autonomy. A further point is that several of the interpersonal forms of participation presuppose the presence of certain of the intrapersonal forms.

Method
The theoretical orientation of the dissertation is concept-developmental and
explorative in nature, which is to say that the study is directed towards
discovering and describing different forms of participation with the aid of
conceptual analysis and empirical data. The introductory conceptual analysis provides a preliminary theoretical point of departure for the subsequent
empirical analysis, provides a provisional language which can assist in the
elucidation of the empirical data.
The data collection extended over a school year. A combination of
methods was used in order to capture different kinds of patterns of the
pupils’ participation in a chosen upper secondary individual programme for
pupils with intellectual disabilities — participant observation in everyday
school situations (the observations being recorded in field notes) and interviews with pupils, staff and administrators. A total of 36 young people were
involved — 20 boys and 16 girls.
First a small pilot study was carried out, the main purpose being to describe the organisational context of the programme. It was based on interviews with five municipal officials who had one or another type of responsibility for the programme.

Main Results
When it comes to the role in society of the special programmes for pupils
with intellectual disabilities, the reasoning of the officials responsible appears to be permeated by two perspectives. One of these is directed towards
the pupils’ acquisition of such theoretical knowledge as will enable them to

218

make their way in a society imbued with competition and the need to achieve. From this perspective the way to obtain a good life as an adult is to
learn to comply with the demands regarding qualification in such a society.
Henceforth I shall refer to this perspective as the qualification perspective.
The second perspective, by contrast, is directed towards care and welfare. I shall refer to it as the security perspective. The focus is on the creation of a society which is more humane and has other goals and requirements. There is more emphasis on the pupil’s acquiring self-confidence and
feeling all right about the world, less emphasis on the acquisition of theoretical knowledge. What is special about this perspective is that those responsible for the type of schooling in question are embracing the idea that
the pupil shall obtain a good adult life outside the competitive society
(where he or she will find no place in any case). As one of them puts it: “So
right from the start [on the upper secondary programme for pupils with
intellectual disabilities] you organise the teaching with a day activity centre
in mind, where there’s access to forest work, park work and all that.”
Thus there are two distinct perspectives regarding the pupils’ future lives
as adults: the qualification perspective geared to adjustment to the competitive society, the security perspective geared to finding a “care niche” within
this society.

The field study
During the observations a number of different pupil constellations were
discernible. The most prominent group, whom I have chosen to call “the
tough ones”, exhibited interesting patterns of participation. They had a sort
of ideal whereby they expressed their sense of superiority — and in certain
respects a disparaging attitude — vis-à-vis the pupils who behaved at all
differently. This ideal was confirmed by the fact that certain other pupils
(“the aspirants”) tried to imitate the lingo of “the tough ones”. Another
constellation was that of “the quiet ones”. They cannot be described as
forming a group in the same sense as, for example, “the tough ones”. It was
more a question of certain pupils having the same way of relating to the
ordinary school day, this way being that of keeping a low profile. Another
constellation of pupils who, like “the tough ones”, played a prominent role
were those I call “the special ones”. They were not a group in the sense of
showing signs of affinity or of clearly identifying with one another. Their
main characteristic was simply that they — in the eyes of “the tough ones”
— behaved differently. There was a reaction from “the tough ones”, for
example, when someone belched or laughed loud and without restraint in
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the lunch-room, or when someone went waltzing along the corridor with a
Walkman and headphones, singing to the music.
In the analysis of the field study it emerged clearly that the different constellations of pupils exhibited different patterns of participation. “The quiet
ones” and “the special ones” chose mainly to participate in some sort of
solitary activity. Other constellations of pupils (including “the tough ones”)
chose mainly to participate in activities calling for interplay. This was evident both in the lessons and in the breaks. Another thing was that in the
lessons “the quiet ones” were often in communication with the teacher,
whilst other pupils were more often in communication with one another
within the same constellation.
Regarding involvement, there were differences when it came to what the
young people became involved in. During the lessons “the tough ones” and
“the quiet ones” became involved in different ways. In the case of the former it appears to have been chiefly a matter of questioning the teacher’s
authority in general and the relevance of what was being taught in particular. In the case of “the quiet ones”, on the other hand, it appears to have
been chiefly a matter of listening to what the teacher had to say, nodding
assent and doing their best to answer the teacher’s questions. Thus for these
pupils it was more a matter of compliant adjustment.
Regarding autonomy and power, these could be conceptually distinguished in the sense that whilst power presupposes a high degree of autonomy, autonomy need not involve power. There were several examples of
how the young people exhibited the will and capacity to make independent
choices. However, the execution of such choices was sometimes prevented
by external conditions (e.g. the negative stance of persons in authority).
The field study further indicated that there was expression of a form of
participation within the total group of pupils under observation. This form
of participation was very much a question of seeking informal belonging.
Not all the pupils were involved in this, though. It was in the first place a
question of the position adopted by “the tough ones” in relation to “the
special ones”, as also of the endeavour of “the aspirants” to join the former. The endeavour to achieve informal belonging found expression in the
daily interplay between the pupils where it was negotiated what should
constitute high and low status in the group. It should be noted, however,
that this negotiation found its clearest expression in the everyday life of
“the tough ones”.
But there were also aspects of the school day that had to do with the pupils’ participation outside the group. This participation appeared to be determined to some extent by a formal belonging. It is a form of participation
accorded to the pupil group via decisions and/or information coming from
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above. Thus the possibility of participation is determined in part by the
structural conditions prevailing at the school. This can be exemplified by
the extent to which pupils from the special programme are expected to take
part in the same things as other pupils of the same age (e.g. hazing, pupil
council, talent hunt, breaking-up ceremony). Formal belonging does not
concern any special constellation of pupils on the upper secondary programme, it concerns all the pupils. It would appear, though, that it is chiefly
“the tough ones” that reflect on shortcomings in formal belonging and —
not least — make demands regarding change. It seemed that this belonging,
with the accompanying structural conditions, affected their self-image. Quite often they gave expression to a sort of subservience in the course of comparing themselves with other young people at the school.
How, then, should we understand the different behaviour of “the special
ones”? There would appear to be two main interpretations, one based on
experience and the other on cognitive capacity. With regard to the first of
these, it is a question of the pupils’ retaining the imprint of their earlier
experience of the special programme for pupils with intellectual disabilities.
They have imbibed the message that “it’s OK to be different”. An extension
of this interpretation is that the patterns of participation of “the special
ones” are characterised by a sort of self-confidence in the securityorientated world constituted by the special programme. This can be regarded as an interesting alternative ideal forming a contrast to the “tough”
and “cool” ideal of “the tough ones”. It can be looked upon as having to
do with having the right to be who you are, i.e. different. The mode of being of “the special ones” was not marked by any sharp dissociation. On the
contrary, they appeared to follow the prevalent security ideal of the special
programme — an ideal they had adjusted to and now felt perfectly at ease
with. These ideals are familiar in that they are in line with ones commonly
associated with the special programme and to some extent with care of
people with disabilities. It appeared rather that the ideal harboured by “the
tough ones” was a new and radical alternative contrasting with the more
traditional ideal of the special programme.
The second interpretation, which perhaps can complement the first, has
to do with level of cognitive development. That certain pupils unconcernedly behave abnormally may be attributable to their limited capacity for
understanding how those around will react. It is therefore of interest to ask
what support “the special ones” receive from teachers and officials. Is it
possible that such pupils behave in accordance with these people’s ideal
regarding a disability-conscious and secure group of young people on the
special programme?
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Here there is reason to refer to the perspectives that emerged in the interviews with the officials. We have seen that the analysis of the interviews
indicated that there were chiefly two perspectives permeating the statements
made, a security perspective and a qualification perspective. The analysis of
the field study, on the other hand, indicated that the everyday practice of
the upper secondary programme for pupils with intellectual disabilities was
densely permeated by one perspective, the (care-influenced) security perspective. Is it possible that these perspectives provide an understanding of
the non-compliancy of the new type of (tough) young people on the upper
secondary programme? The respondents were of the opinion that the stance
adopted by “the tough ones” vis-à-vis their classmates was largely reminiscent of what was to be found in the ordinary compulsory school — “a
normal reaction in a difficult situation”. It was also pointed out that “the
tough ones” did not simply rebel against their (compliant) classmates but
also against teachers and teaching assistants. They seemed to form a sort of
“counter-culture”, which for many is a new phenomenon in the world of
the special programme for pupils with intellectual disabilities. Thereby we
can understand the non-compliance of the new type of pupil in terms of the
informal belonging that young people normally seek but that the “old” type
of pupil on the special programme did not strive for in such a marked way
(cp. Willis 1983).

Concluding Discussion
In the final chapter of the dissertation there are established a sort of “participation profiles” that bring together the central parts of the field study.
There is an account of similarities and differences between the patterns of
participation of the different constellations of pupils, also an account of
which forms of participation and domains were most prominent in the case
of each constellation. From this emerge different forms of day-to-day participation and their reciprocal relations.
It is perhaps chiefly the distinguishing characteristics of the different
constellations of pupils that are of interest when it comes to understanding
the young people’s patterns of participation in the broader context of the
special programme for pupils with intellectual disabilities. In contrast to the
other constellations, “the aspirants” and “the tough ones” were not altogether satisfied with their everyday (secure) existence at school. Both these
groups — especially “the tough ones” — had points of reference that were
connected with the challenge to belong to something else than what is usually associated with the special programme. “The aspirants”, however,
expressed no resistance to formally belonging to the special programme, nor
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did they express any sense of shame regarding their classmates or themselves in the contact with other pupils at the school. But “the aspirants”
wanted to belong to “the tough ones”, who in turn identified to some extent with the world of adults and with non-disabled young people attending
“the big school”. This participation profile was also characterised by another type of pattern of participation. When it came to forms of participation it was often a question of a sort of interplay-orientated participation in
activities both in the lessons and in the breaks. The involvement was much
more orientated towards fellow-members of the constellation than in the
case of certain other profiles. This emerged principally in the pupils’ struggle to achieve informal belonging to a community of schoolmates. On the
part of “the tough ones” there was also a struggle — in certain respects
non-compliant and rebellious — against the formal belonging to the special
programme for pupils with intellectual disabilities. Characteristic of these
pupils was also a clear and explicit autonomy — and more real power in
lessons and breaks. In certain respects, however, one can speak of a reduction of such power when it came to particular external environments
(lunch-room, pupil council, etc.), where the pretension of “the tough ones”
to greater freedom and participation was curtailed by staff. The fact remains, though, that essentially they had more power than the other constellations — for instance when it came to carrying out decisions independently
arrived at, such as going to the sweet-shop over the road in the break.
It emerges in the empirical analysis that in the case of certain forms of
participation there is no great difference in how the young people express
their participation regarding lessons and breaks. For instance, those who
were staff-orientated and those who were orientated towards their fellowpupils, or those who were compliant and those who were not (and so on),
chose similar forms of expression regardless of which school domain it was
a question of. What most distinguished the constellations of pupils from
one another was their relation to what occurred inside and outside the domains of the school. “The tough ones” appeared to be far more aware of,
and involved in, what went on outside the school than any of the others.
They may be said to have had more power — in the sense of possibility of
exerting influence — than the others when it came to life outside the school.
How are these participation profiles to be understood in the broader
context of the special programme for pupils with intellectual disabilities?
We need to set them in relation to the prevalent organisational perspectives
regarding the challenges offered by this programme. As mentioned above, in
the interviews with the municipal officials having responsibility for the programme, two basic perspectives emerged regarding the significance and
function of the programme. It was chiefly in connection with the infor-
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mants’ view of the challenges of the upper secondary school for pupils with
intellectual disabilities that the two concurrently present perspectives found
expression. One of the perspectives emphasised the importance of acquiring
the (chiefly theoretical) knowledge regarded as a prerequisite for becoming
qualified in a society increasingly geared to performance and competition.
The other perspective emphasised the importance of creating as secure and
well-suited a school environment as possible. Here the stress was principally
on the school’s care-related qualities. Can the participation profiles described above be understood in relation to the prevalent organisational
perspectives on the challenges of the special programme for pupils with
intellectual disabilities?
It was the constellations “the quiet ones” and “the special ones” that
appeared most content with life at school. There was scant evidence of these
pupils’ having any desire to belong to other communities or of their identifying with young people outside their own school domains. The sense of
security offered by the special programme seemed sufficient. It was perhaps
chiefly “the special ones” that represented — through their way of being —
an ideal that can be looked upon as compatible with this security perspective. Here the challenge facing the special programme for pupils with intellectual disabilities is to create the basis for a secure and harmonious school
environment where all the pupils can be themselves. In line with this perspective there was no apprehension, either, regarding the special programme’s “keeping itself to itself”. As long as the pupils are contented and
there is an easily accessible path out into working life at a day activity centre, there is really no need for the upper secondary school for pupils with
intellectual disabilities to confront external circumstances.
Another type of participation profile emerged, however, when it came to
“the tough ones”. The staff spoke of them as “the new type of pupil”, less
than satisfied with being on the special programme. Here it appeared that
the interplay had greatly to do with the desire to belong to a community of
schoolmates, as also with being accepted outside the tidily arranged school
environment. In the participation profile of “the tough ones” there was
clear evidence of a questioning of existent school structures. The youth ideal
represented by this group was in strong contrast with that represented by
“the special ones”. For “the tough ones” it was not all right to “be the way
you are”, i.e. different. One possible interpretation is that the security perspective’s offer of a tailor-made care-orientated belonging to “your own
world” was appreciated by “the tough ones” (who, it will be remembered,
were in a great hurry to get back to the school after going to the sweetshop). But at the same time the formal belonging to the special programme
threatened their self-image — a self-image that appeared to have been built
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up in another, alternative world, with other ideals. For this reason “the
tough ones” appeared to consciously repudiate participating in, belonging
to, the special programme class. There were a number of examples indicating that these pupils — as being upper-level pupils — considered themselves
qualified for activities and circumstances not chiefly having to do with the
special programme. Thereby one might say that “the tough ones” belonged
to different worlds. There was a formal belonging to the secure and accepting world of the special programme, an informal belonging to the world
outside the school.
What, then, has this study been able to tell us about the concept of participation? A common conception with regard to participation in the context of disability is that it is inherently good. Usually going with this is the
assumption that the more involvement, the better the quality of participation. To some extent, however, this was contradicted by the results of the
field study. Perhaps the best illustration of this concerned the use of the
public address system in the recreation room: who chooses the music in the
breaks? Interestingly enough, it was usually representatives of “the special
ones” or “the aspirants” that made the choice, never any of “the tough
ones”. It might thus be said that the latter had little involvement in this
music. But does it follow that they thereby exhibited little participation in
the breaks? The answer would seem to have to do with belonging. One
interpretation of the situation is that “the tough ones” had a good idea
what the music would lead to — that representatives of “the special ones”
would start up their childish dancing. “The tough ones” would thereby
receive further confirmation of their own formal belonging to the same
special programme. In consequence, “the tough ones” to some extent identified, on an informal plane, with young people of their own age attending
“the big school”. Thus the decision not to become involved in the choice of
music in the breaks could be seen as an expression of informal belonging —
stretching beyond the domains of the upper secondary programme for pupils with intellectual disabilities.
How, then, does this empirical example contribute to our understanding
of the concept of participation? Quite often the concept is given a “technical” import. In ICF it is used to refer to “an individual’s involvement in lifesituations”. This implies that the more a person is involved in this or that
situation, the greater the person’s participation. The analysis indicates the
need to understand participation on the basis of the knowledge that different forms of participation affect how people act in everyday situations. All
in all, it can be said that the characterisation of the empirical forms of participation has provided a greater understanding of the complexity of the
concept of participation, has brought out nuances in the import of the con-
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cept and has furnished exemplificative contextualisations of forms of participation emerging from the conceptual analysis.
What has been learned from this study about participation in the upper
secondary programme for pupils with intellectual disabilities? One answer
is that it is hard to say anything general about it. It might be asserted that
the question is wrongly formulated and simplified. It involves so many different types of questions and – not least – participation can be manifested in
so many different forms. Then again, we have to do with rather heterogeneous constellations of pupils, who act in different school domains. However, the dissertation offer a differentiated system designed to answer the
question of participation in a more specific and detailed way. The study
points out the need to approach meanings of participation on the basis of a
given set of components, along with a given constellation of pupils, acting
within specific school domains. When I analysed different forms of participation I found that participation for one pupil could constitute another
pupil being an outsider, since the emphasize of one form of participation
can exclude another form of participation.
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Bilaga 1
Halvstrukturerad intervjuguide (intervjuer med ansvariga för särskolan):

Att identifiera organisatoriska nyckelfrågor av delaktighetskaraktär
som kan relateras till mönster i gymnasiesärskolans vardag

Övergripande
syfte

Forskningsfrågor

Intervjufrågor

Vad uppfattar informanten som centrala
aspekter i sin yrkesroll?

Vad innebär det att arbeta som … i din kommun?
Hur skulle du vilja beskriva din yrkesroll ?
Vad ser du som din huvudsakliga arbetsuppgift när det
gäller GySär?

Vad uppfattar informanten som angelägna frågor för GySär?

Vilka typer av frågor är oftast ”på tapeten” när det
gäller GySär? Vad handlar dessa om? Din roll?
a) lärarkollegiet
b) föräldragruppen
Hur går det till när beslut fattas om mottagande i
GySär? (Din roll? Evt problem? Viktigt att tänka på?
Styrgrupp?)
Hur fungerar övergången mellan grundsär & gysär?

Vilken inställning har
informanten till integrationsfrågor?

Hur skulle du vilja beskriva samspelet mellan GySär
och övriga (reguljära) gymnasieskolan?
c) elever
d) lärare

Vilken inställning har
informanten till huvudmannaskapsförändringen?

På vilket sätt har kommunaliseringen påverkat särskolans verksamheter, anser du?
Fördelar – nackdelar?

Vilka organisatoriska
nyckelfrågor av delaktighetskaraktär vill
kommunala företrädare framhålla?

Har kommunen en ändamålsenlig organisation för
GySärs verksamhet, anser du? Motivering?
Hur skulle du vilja beskriva politikernas intresse för
GySär?
Vilka problem brottas GySär med, enligt din mening?
Vad ser du som gymnasiesärskolans främsta utmaningar?
Vilka förändringar skulle du vilja se när det gäller
särskolan?
Vad vet du om elevernas framtidsplaner?
Hur tror du att eleverna på GySär kan bli mer delaktiga? Nyckeln till delaktighet?

Hur resonerar informanten om lokala
arbetsplanens innehåll
och funktion?

Vilken typ av kunskap bör prioriteras inom särskolan?
Motsättning mellan trygghetsmål & kunskapsmål?

Vilken inställning har
informanten till rådande skolideologier?

”En skola för alla” – Gymnasiesärskolan som särskild
skolform? Motsättning?

Specifika frågor..(se dokumentet)
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Bilaga 2
Halvstrukturerad intervjuguide (lärare och assistenter i gymnasiesärskolan):
Syfte: Att fånga personalens uppfattningar om olika delaktighetssituationer
i gymnasiesärskolans vardag
Hur skulle du vilja beskriva elevgruppen här på gymnasiesärskolan?
Vad tror du att ungdomarna tänker om att gå här på gymnasiesärskolan?
Hur vill du beskriva sammanhållningen i elevgruppen?
Skulle du kunna berätta om en situation där eleverna är delaktiga i sin skolvardag?
Vad möjliggör en delaktighet i denna situation?
Skulle du kunna berätta om en situation på skolan där eleverna inte är delaktiga?
Vad hindrar en delaktighet i denna situation?
I vilken utsträckning är det accepterat att ha ett annorlunda beteende i elevgruppen?
Vilka krav måste ungdomarna uppfylla för att bli accepterade i elevernas
gemenskap?
Vad är det som avgör om ungdomarna accepterar varandra eller inte?
Upplever du någon skillnad i ungdomarnas sätt att vara mot varandra när
det gäller raster (elevstyrda aktiviteter) respektive lektioner (lärarstyrda
aktiviteter)?
Hur skulle du vilja beskriva samspelet mellan gymnasiesärskolan och övriga
skolan?
Hur tror du att eleverna på gymnasiesärskolan ser på sig själva i förhållande
till andra elever som går på skolan?
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Bilaga 3
Halvstrukturerad intervjuguide (individuella ungdomsintervjuer):
Snart gått ett år här…Hur tycker du att det har varit?
Hur var det att komma till gymnasiesärskolan?

[Delaktighet och utanförskap inom gruppen]
Har du fått några nya kompisar här?
-

Vilka tycker du mest om att vara med?

-

Hur är kompisarna som du väljer att umgås med? Kan du berätta om
dem…[Högstatusord]

-

Vad är det som gör att just ni håller ihop? Vad har ni gemensamt?
[Högstatusord]

-

Hur ska man vara för att passa in i erat gäng? [Högstatusord]

-

Hur ska man vara för att få kompisar?

Finns det några du inte alls kan tänka dig att vara med?
-

Hur är skolkamraterna som du väljer att inte umgås med? Kan du berätta om dem…?

-

Hur tror du att det är att vara annorlunda?

[Delaktighet och utanförskap utom gruppen]
Fråga om gruppsamtalen [som till stor del handlade om kontakten med andra
ungdomar på skolan]:
Jerry:

”Ibland skäms jag när jag går till matsalen…när jag går med någon som inte ser normal ut”
”Hon är inte värd att lyssnas på”
”Hon har ju salami i hjärnan och han är ju ett missfoster!”
”Jag kör min egen uppvärmning”

Elvira:

”Behave like a human – not like a child!”
“Folk tittar på mig när jag går till matsalen.”
“Det känns som om vi blir undantryckta.”
”Folk är ju handikappfientliga.”

Hur skiljer sig ni i ”erat gäng” från andra ungdomar som går på skolan?
Är det viktigt att vara som andra?
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Bilaga 4
Föräldrabrev
Till föräldrar med anknytning till Xxxxxxxxxxxxx Gymnasiesärskola (årskurs 1).
Hej!
Jag heter Martin Molin och arbetar som doktorand vid forskarutbildningen i
handikappvetenskap (Linköpings universitet). Under de närmaste fyra åren är
tanken att jag ska skriva en bok om hur det är att gå i gymnasiesärskolan. För
att detta ska bli en så bra och lärorik bok som möjligt måste jag skaffa mig
erfarenheter om en rad områden som på olika sätt berör särskoleverksamheten i
Xxx xxx kommun. En hel del av den information som är viktig för mig finns
redan nedskriven i form av skolplaner, handikapplaner, lokala arbetsplaner osv.
Men jag behöver också samla information om ”verkligheten”, dvs. om vad som
sker i vardagliga skolsituationer.
Mitt önskemål är därför att få vara med under en längre tid i vanliga skolsituationer (lektioner, raster osv.). På detta sätt hoppas jag kunna fånga vad eleverna
egentligen gör, hur samspelet är mellan elever i gymnasiesärskolan, övriga gymnasieskolan och lärare, vilket inflytande eleverna har i olika situationer osv.
När jag talar om att ”vara med en längre tid” så tänker jag mig cirka 2-3 dagar
i veckan under ett helt läsår (höstterminen 2002 och vårterminen 2003). Detta
skulle – med Ert medgivande - innebära att jag är med i olika skolsituationer
för att göra observationer (se och lyssna) samt föra samtal med eleverna om
deras syn på hur det är att gå i gymnasiesärskolan.
Givetvis kommer resultaten av min forskning att presenteras på ett sådant sätt
att alla personer som med verkar i studien garanteras konfidentialitet. Med
detta menas att den planerade studien kommer genomföras och avrapporteras
på ett sådant sätt att den inte medför några skadliga följder för de som medverkar. Det är också fritt att avbryta medverkan när som helst under studien.
Den X xxxx XXXX informerade jag om min studie vid ett föräldramöte. Hittills har samtliga föräldrar givit sitt samtycke till studien. Även rektor, lärare
och assistenter är positiva till studien. Vänligen – lämna Ert ställningstagande
på den bifogade lappen. Denna överlämnas sedan till Xxxx Xxxxx.
Min forskningsidé finns närmare beskriven på länken: http://www.liu.se/
ibv/eng/research/ccdd/members/martin_molin.html
Ni får gärna kontakta mig för att ställa frågor.
Med vänlig hälsning
Martin Molin
Doktorand
Institutet för handikappvetenskap, Linköpings universitet
Tel: 013-282188 (a); E-post: marmo@ibv.liu.se
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